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Abstract 
 
 
“You may only participate if you have two dinosaurs like these…” 
 
The rules of free play and structures 
 
 

The purpose of this study is to examine how children interact with each other in the free play. My 

questions have been which access strategies children use, how they use secondary adjustments and how 

they use language in order to gain position and status in the play.  

 

The study has been characterized by a qualitative research-oriented method, with interpretive analysis 

and qualitative interviews. The data collection was done through observations and conversations with 

children about their play. The children in the study are between the ages of three and five-years-old. 

The weakness of this study has been that I haven’t had enough children to observe and interview, 

because I didn’t get the parents approval to use their children in the study. This might have affected the 

result.  

 

The theories I have used in the analysis has been Löfdahl's theories of secondary adjustments and play 

acts and Corsaro's theories about how children's use of language in play varies depending on what status 

they have and his theories of access strategies. 

 

The study shows that children are aware of what social codes they should follow in their pre-school 

groups. The results showed that the children have developed various secondary adjustments, both to 

teachers and other children in the group. The most common entry strategy to gain access to a play was 

request for access. This was such an approved strategy, the children rarely tried to gain access by any 

other strategies. The children showed awareness of which status the other children in the group had, 

children with a higher status, more often were allowed to have the control in play. 
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1. Inledning 
 
 
Under de år jag har jobbat inom förskolan har det alltid funnits barn som på ett naturligt sätt hittar sin 

plats i gruppen, de har alltid någon att leka med och de andra barnen i gruppen lyssnar på dem. Sedan 

har det alltid funnits barn som hur mycket de än verkar försöka, aldrig hittar någon att leka med. Oavsett 

hur många gånger de frågar om de kan få vara med i leken, så blir det ett nej från de andra barnen i 

gruppen, och om man då som pedagog kliver in och hjälper barnet in i leken, slutar det ofta på samma 

sätt; helt plötsligt har de andra barnen i leken bytt lek och ensam kvar står barnet man hjälpte in i leken.   

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) lyfts att lärandet i förskolan både ska baseras på samspelet 

mellan barnen och de vuxna, men även mellan barnen. Barngruppen ses som en viktig, men även aktiv 

del i varje barns utveckling och lärande. I förskolan ska även grunden läggas till att barn utvecklar sin 

förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att grundläggande värden såsom tolerans 

och solidaritet tidigt utvecklas hos barnen.  

Vid många situationer finns pedagoger där för att visa och vägleda barnen i deras samspel med 

varandra, däremot släpper vi ofta barnen vid en viss situation; den fria leken.  

När barnen får leka fritt, kliver ofta vi pedagoger endast in när det uppstår bråk mellan barnen, om något 

barn till exempel slår ett annat, eller säger ifrån med en hög röst. Man upplever att det är då som barnen 

behöver hjälp från oss vuxna. Så länge barnen ser ut att ha en fungerande lek, och inte bråkar, väljer ofta 

vi pedagoger att låta barnen ”leka ifred”, samtidigt som man passar på att göra andra saker.   

Men vad är då en bra lek? Även om leksituationen ser ut att fungera bra på avstånd, kan ett eller flera 

barn blir utsatta för uteslutning av de andra i leken. Något barn kanske får rollen som ”den bortresta 

pappan”, varpå man fortfarande har en roll i leken, men inte är delaktig i den.  

Om man som pedagog inte är närvarande när barnen leker, är det svårt att få syn på hur barnens samspel 

i leken är. Man kanske inte uppfattar att det barnet som ofta väljer att leka för sig själv inte gör det för 

att den vill, utan för att den inte klarar av att ta sig in i gruppen. Men då man ser barnet leka själv, 

uppfattar man det som att det är vad barnet vill.  

Vi pedagoger har en viktig roll i att vara nära barnen och vägleda dem i hur de kan samspela med 

varandra. Om vi inte finns där för att stötta både barnet som inte klarar att ta sig in i gruppen, men även 
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barnet som aktivt utesluter någon i gruppen, kan vi inte förvänta oss att barnen utvecklar en känsla för 

tolerans och solidaritet.   

I leken förhandlar barnen om vem som ska bestämma i leken och vilka som ska få vara med vilket är 

relationell makt (Öhman 2011). Enligt Åm (1993) tenderar barnens lek, om den lämnas fri från 

pedagogers stöd och intervention, att bli upprepad och stereotyp (Åm 1993, se Öhman 2011, s 119).  

Utifrån detta vill jag undersöka hur barns relationella samspel med varandra fungerar; hur kommer det 

sig att vissa barn på ett naturligt sätt alltid lyckas komma in i lekar, medan andra barn får kämpa 

dagligen för att hitta någon att leka med?  
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2. Tidigare forskning  
 

Ytterhus (2003), en norsk filosofie doktor i sociologi, skriver att barnens samvaro i förskolan blir 

påtvingad, och att de måste lära sig att bemästra samvaron med de andra barnen. Då de befinner sig i 

samma livsfas och är i överväldigande majoritet, ger förskolan som institution barnen utrymme att själva 

konstruera sina representationer och samverkansregler för att kunna upprätthålla en social ordning 

sinsemellan. Viktiga begrepp att ta upp när det gäller barns gemenskap är kamratkultur, tillhörighet, 

socialt samspel och social inkludering/exkludering. 

 
2.1 Kamratkultur 

 
	

Enligt den legitimerade psykologen Öhman (2008) är förskolan en egen kulturell arena, där barn lär sig 

vad det innebär att vara förskolebarn; de skapar och utvecklar tillsammans sin egen praktik. Öhman 

lyfter även vikten av det sociala samspelet mellan barnen, då det är genom att vara tillsammans med sina 

kamrater de lär sig de olika sociala koderna för hur de kan vara tillsammans. Även Tellgren (2004), som 

är lektor i pedagogik, lyfter att interaktionen mellan barnen utgörs både av verbala och kroppsliga 

handlingar, och detta blir i många fall en gemensam lek, och en relation som pågår under en längre tid 

(Tellgren 2004, s 13).  

Enligt Löfdahl (2004, s 19), som är professor i pedagogiskt arbete, kan barns kamratkultur säga utgöra 

en egen speciell diskurs där barn, via kommunikativa handlingar, skapar innebörder och begrepp för sin 

tillvaro som blir kognitiva redskap i deras utveckling. I denna kamratkultur kan man hitta vissa 

kommunikativa mönster, som att vissa lekar återupprepas gång på gång eller mönster som anger ramar 

för vanligt förekommande lekar. Detta kan jämföras med det Öhman skriver om begreppet kamratkultur 

som ”de unika gemenskaper som ständigt skapas och omskapas av barnen i den aktuella gruppen” 

(Öhman 2011, s 110).  

Barn utvecklar sociala mönster för hur man startar lekar samt hur man leker, men även sociala mönster 

för vem i barngruppens förslag som man följer, vem man ignorerar och vem man aktivt utesluter 

(Öhman 2008). Löfdahl (2004) menar däremot att kamratkulturer inte är statiska, utan att individen har 

möjligheten att handla på olika sätt i olika situationer.   
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2.2 Socialt samspel 

 

Enligt Ytterhus (2003) innefattar socialt samspel ett ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelse 

erfarenheter och föremål. Hon skriver vidare att den sociala samvaron inom förskolan som barnen 

dagligen möts av med jämnåriga, gör att barnen måste kvalificera sig till olika roller och positioner i 

gruppen. Denna kvalificeringsprocess beskrivs av Ytterhus (2003) som ett jämnt och oavbrutet flöde 

som enligt henne inte är möjligt att iaktta innan flödet bromsas eller stannar upp. I Löfdahls (2004) 

studie uppfattade hon att det behövdes en ledare i leken, då det i lekar med otydliga statusförhållanden 

dominerades av kamper om roller och rollkaraktärer. I lekar med tydliga ledare uppfattade hon en rikare 

kommunikation, där både dialoger och flerstämmiga yttranden kunde höras.  

 

2.3 Social inkludering/exkludering 
 

Social inklusion och exklusion har både en subjektiv och objektiv dimension. Den subjektiva 

dimensionen innebär individernas egna upplevda känsla av tillhörighet, eller brist på tillhörighet. Den 

objektiva dimensionen innebär det iakttagbara deltagandet, eller oförmåga till socialt deltagande, vilket 

leder till en indirekt utstötning (Ytterhus 2003). Enligt Öhman (2007) är exkludering vanligt 

förekommande i barns lekar, och kan vid många tillfällen snarare än en maktdemonstration ses som en 

strategi för att skydda tillhörigheten i en redan etablerad gemenskap. 

 

2.4 Tillhörighet 
 

Enligt Öhman (2007) utgör tillhörighet grunden för olika former av gemenskaper, vilka hela tiden är 

föremål för förhandlingar både för att skapa men även upprätthålla dessa. För en del barn är det både 

enkelt och självklart att tillhöra gemenskapen, medan andra barn tycks behöva kämpa för att få tillhöra 

gemenskapen. Gemensamt för barnen är att de lägger ner mycket tid och engagemang i att försöka 

etablera gemenskap med andra. Öhman (2007) skriver vidare att i denna tillhörighet finns det vissa 

underförstådda etiska överenskommelser mellan barnen, till exempel att den som startade en lek har 

rätten att bestämma. 
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Utifrån dessa begrepp kan man förstå hur komplex den sociala samvaron för barnen är i förskolan. De 

skapar en egen kultur som utgör det sociala mönstret i barngruppen. Detta mönster ska de sedan förhålla 

sig till, samtidigt som de försöker etablera gemenskap med andra i gruppen. Om de inte lyckas kan de 

känna sig exkluderade ur gruppen, och ha svårt att ta sig in i gemenskapen igen. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
 

Mitt insamlade material kommer jag att analysera utifrån tillträdesstrategier och lekhandlingar. Jag 

kommer även att analysera hur språket används i leken, både hur språket används för att uttrycka status 

och makt i leken, men även hur språket används för att kunna rättfärdiga uteslutningar i leken. 

 

3.1 Tillträdesstrategier 
 
 

Studier visar att barn använder sig av olika tillträdesstrategier för social interaktion med varandra i 

pågående lekar (Corsaro 1979, Tellgren 2004, Öhman 2007). Den amerikanske sociologen Corsaro 

(1979) menar i sin studie att barn sällan använder sig av verbala strategier för att få tillträde till lekar, 

exempelvis genom att fråga om de får vara med, utan istället söker tillträde genom att i närheten göra en 

egen variant av den pågående leken. I Öhmans studie (2007) är däremot den vanligaste 

tillträdesstrategin verbal, barnen frågar om de får vara med. Detta tolkar hon som ett resultat av den 

rådande förskolekulturen i Sverige, där barn tidigt får lära sig att fråga om de får vara med i lekar.  

 

Corsaro (1979) finner även i sin studie att barn som söker tillträde till en lek kan få två olika responser; 

positiv respons eller negativ respons. Den positiva responsen kan vara både verbal eller icke verbal 

bekräftelse för tillträdesbeteende. Barnet blir accepterat att vara med i aktiviteten med eller utan ett 

specificerat deltagande. Den negativa responsen kan även den vara verbal eller icke verbal, men är då en 

tillrättavisning. Barnet kan även få ett berättigat skäl till varför den blir avvisad.  

Barn som får en negativ respons vid första tillträdesförsöket, kan ändå få tillträde till leken, genom att de 

försöker med en annan tillträdesstrategi. Corsaro (1979) upptäckte i sin studie att barn som försöker få 

tillträde till en lek ofta blir nekade tre gånger av fyra, vilket gör att barnen kan behöva använda sig av 

flera olika strategier innan de får en positiv respons till deltagande i leken.  
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Öhman (2011) menar att barns förhandlingar i lekar är att betrakta som ett ständigt pågående 

relationsarbete, att ”lekvärldar är sköra och lättstörda” och att barnen som leker ser ett tillträde till deras 

lek som ett hot mot leken de redan har, vilket är en av anledningarna till att de säger nej (Öhman 2011, s 

104-105).  

 

Tellgren (2004) använder sig av Corsaros (1979) tillträdesstrategier i sin studie, där hon har översatt 

strategierna till svenska, och även gjort en tolkning av dem, och det är dessa jag kommer att använda 

mig utav för analysen. 

 

1. Icke – verbal entré – att träda in i ett område nära de händelser eller episoder som pågår utan att 

säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga något  

2. Att producera en variant av pågående handling - att träda in i ett område där episoder pågår och 

(verbalt eller icke verbalt) skapa något som liknar det beteende eller den handling som pågår.  

3. Avbrytande, störande entré - att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke 

verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitet.  

4. Omringande av område - att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område där episoder pågår utan 

verbal markering.  

5. Att verbalt göra anspråk på området eller något föremål - att träda in i området där episoder 

pågår och verbalt gör anspråk på området eller ett objekt.  

6. Fråga om tillträde - att träda in i området där episoder pågår och verbalt fråga om lov att få vara 

med.  

7. Att fråga en deltagare - att träda in i området där episoder pågår och fråga någon deltagare om 

pågående aktivitet.  

8. Att referera till vuxnas auktoritet - att träda in i området där episoder pågår och producera verbal 

referens till vuxnas auktoritet eller regler vad gäller tillträde till lekområdet.  

9. Att erbjuda en sak - att träda in i området där episoder pågår och (verbalt eller icke-verbalt) ge 

bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller några av deltagarna.  

10. Hälsning - att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en eller fler deltagare.  

11. Refererar till vänskap eller medlemskap - att träda in i området där episoder pågår och referera 

verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller fler deltagare.  

12. Hjälp från en ickedeltagare - verbalt fråga om stöd eller hjälp att erhålla tillträde från 

ickedeltagare till området där episoder pågår.  

13. Accepterar inbjudan - att träda inom området där episoder pågår för att acceptera en inbjudan 

från en eller flera av deltagarna.  
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14. Föreslår andra aktiviteter - att träda in i området där episoder pågår och fråga en eller fler 

deltagare om att vara med i någon annan aktivitet.  

15. Att referera till individuella kännetecken - att träda in i området där episoder pågår och 

producera verbal referens till individuella kännetecken av en eller fler deltagare.  

 
(Tellgren 2004, s 79-80) 

 

3.2 Sekundära anpassningar 
 

Corsaro (2001) beskriver barns kollektiva handlingar för att undvika de vuxnas regler som sekundära 

anpassningar. Corsaro menar att en primär anpassning är att göra som man blir tillsagd av någon som är 

överordnad en själv, som till exempel relationen mellan barn och vuxna, medan en sekundär anpassning 

är att låta det se ut som om man anpassar sig. Corsaro (2001) menar i sin studie att de vanligaste 

formerna av sekundära anpassningar barn gör gentemot vuxna är att undvika att städa efter sig, komma 

undan från gemensamma aktiviteter och att ta med sig leksaker eller föremål till förskolan som inte är 

tillåtna. Genom att barnen utför dessa sekundära anpassningar skapar de en känsla av makt och kontroll 

över sina egna liv, men även en gemenskap i deras kamratkultur.  

Löfdahl (2014) anser att även om Corsaro främst använde sig av begreppet sekundära anpassningar som 

berör relationen mellan barn och vuxna, så kan begreppet även användas för att beskriva hur barn gör 

motstånd mot de egna reglerna och normerna i den egna kamratkulturen. Hon menar att barns 

kunskapssystem inte bara innefattar erfarenheter från vuxnas kultur, utan likväl från barnens egen 

kultur, där vissa ”värderingar och positioneringar konstrueras som är riktade mot de andra barnen i 

kamratkulturen” (Löfdahl 2014, s 17). Genom att studera barnens kommunikation med varandra, både 

kroppsliga och verbala, kan man se vissa sekundära anpassningar mellan barnen.   

Öhman (2011) lyfter också att barn utvecklar olika strategier för att rättfärdiga uteslutningar av andra 

barn, trots att de vet att det inte är något som de vuxna i barnens närhet uppskattar. Hon skriver vidare 

att sekundära anpassningar som negativa sociala handlingar, exempelvis att utesluta någon, ofta är mer 

subtila från barnens sida, eller sker när pedagogen inte ser.  

 

Öhman (2011) menar att barnen använder sig av många olika strategier, som till exempel rumsliga 

begränsningar, att det inte får plats fler i rummet, eller att den som startat leken har rätten att bestämma. 
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Barn kan även använda sig av gemensamma likheter, som exempelvis ålder eller kön, men även hänvisa 

till gemensamma aktiviteter. 

 

3.3 Lekhandlingar 
 

Löfdahl (2004) beskriver barns kommunikation i lekar som lekhandlingar. Kommunikationen består 

både av verbala yttranden och kroppsliga handlingar, som barnen tolkar och förstår tillsammans. Enligt 

Löfdahl (2004) finns det fyra olika typer av yttranden i barnens lekar 

1. Kommunikation om roller; barnen definierar sina egna, och ibland andras, roller i leken, 

genom att tala om vilken roll de har, till exempel ”jag är mamman”. Genom att göra detta 

kan de visa andra alternativ till roller i leken, men även vilka begräsningar som finns i 

rollrepetoaren. De olika rollkaraktärerna skapas gemensamt genom förhandlingar, och 

barnen använder ofta kroppsliga rörelser och ljud för att förstärka rollen. 

2. Kommunikation om handlingar; barnen definierar sina egna och andras handlingar i leken 

genom att tala om vad de gör. De definierar både instrumentella handlingar, till exempel ”nu 

hoppar jag”, och transformerande handlingar, till exempel ”nu dör jag”. Dessa yttranden kan 

vara styrande, barnen kan tillrättavisa eller regissera varandra. 

3. Kommunikation om miljön; barnen definierar miljön. De använder sig av instrumentella 

yttranden som benämner föremål, rekvisita och dess funktion och även äganderätt, till 

exempel ”det här är mitt hus”. De använder sig även av transformerande yttranden, till 

exempel ”det här är ett slott”.  

4. Kommunikation om den fiktiva situationen (lekvärldar); barnen använder delar ur tidigare 

beskrivna yttranden som de sätter samman till mer komplexa betydelser. Barnen konstruerar 

berättelsen gemensamt genom flerstämmiga yttranden, då berättelsen är sammansatt av flera 

definitioner eller förklaringar.   

 

 3.4 Status och positionering i leken 
 

Corsaro (1979) menar att barn redan tidigt har en uppfattning om makt och status, och att de uttrycker 

detta genom att utse ”chefer”. För barnen är en chef någon som innehar både makt och status, men är 
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även någon som kan ge order till andra. Corsaro (1979) visade på att barnens lekar ofta har någon som 

innehar en chefsroll, även om det inte finns något behov av en chef i leken.   

Corsaro (1979) visar även i sin studie hur barns språkanvändning förändras i lekar, beroende på vilken 

status de har i leken. Hans observationer av barns rollek visade att barnen använde sig av en viss 

kommunikativ funktion, beroende på vilken status de själva hade i leken, men även vilken status de 

andra barnen i leken hade.  

Barn med en hög status gav en majoritet av yttranden med direktiv i leken till barn med lägre status, 

men däremot en majoritet av informativa yttranden när de lekte med barn med samma status. Barn med 

högre status i leken frågade även sällan om tillåtelse av barnet med lägre status om vad som skulle ske i 

leken.  

Barn med lägre status i leken använde sig främst av informativa yttranden, både när de lekte med barn 

med högre status, men även när de lekte med barn med samma status som de själva. Barn med lägre 

status i leken bad även om tillåtelse av barnet med högre status i leken om vad som skulle ske i leken.  

 

4 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte med denna studie är att titta närmare på hur barnens samspel fungerar i den fria leken. Mina 

frågeställningar är 

- Vilka tillträdesstrategier använder sig barnen av för att vinna tillträde till lekar? 

- Hur använder sig barnen av sekundära anpassningar i leken? 

- Hur använder barnen språket i leken för att positionera sig gentemot varandra och vinna makt?  

 
5 Metod  

 

Studien kommer att präglas av ett kvalitativt inriktat forskningssätt, som innebär tolkande analyser och 

kvalitativa intervjuer (Patel och Davidson 2011, s.14). En kvalitativ studie syftar till att ”upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” 

(Patel och Davidson 2011, s.105), vilket innebär att validitetsbegreppet då omfattar hela 
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forskningsprocessen. 

I studien använder jag mig av triangulering, vilket innebär flera olika datainsamlingsmetoder, och dessa 

kommer att ligga till grund för analysen av materialet, vilket ger arbetet en god validitet (jmf Patel och 

Davidson 2011, s. 107)  

 

5.1 Datainsamling 
 

Datainsamlingen har skett genom fältstudier på en 3-5 årsavdelning. Jag valde att observera de äldre 

barnen i förskolan, då jag trodde att barns maktutövande gentemot varandra är mer synligt bland de 

äldre barnen då de använder sig både av kroppsspråket och det verbala språket. Jag valde att fokusera på 

barnens fria lek, för min uppfattning är att det är vid dessa tillfällen som barnen kommer att hamna i 

olika maktspel med, och mot, varandra då pedagogerna inte är lika närvarande.  

Min roll var en icke deltagande observatör, då jag inte ville att barnens beteende skulle förändras. Då 

barn ofta är medvetna om när nya personer är i närheten, kommer jag först att bara vara med i 

barngruppen för att på så sätt bli känd för barnen, då detta annars kan påverka observationerna och 

resultatet (Patel och Davidson 201l, s. 98-101).  

Till min hjälp vid observationerna har jag använt mig av videokamera, så att jag har både ljud och film 

att använda mig av vid analysen. Detta sätt att observera är enligt Patel och Davidson (2011) 

ostrukturerad observation, vars syfte är att samla in så mycket information som möjligt. Genom att jag 

använde mig av videokamera, har jag kunnat gå igenom observationerna flera gånger för att se att jag 

har uppfattat situationerna korrekt. 

Jag har även fått med samtalen mellan barnen, deras kroppsspråk och deras ansiktsmimik vilket har varit 

till hjälp i analysarbetet (Patel och Davidson, 2011).  

Observationerna skedde under tre olika tillfällen, en förmiddag och två eftermiddagar, och det 

sammanlagda materialet är cirka 6 timmar. Utifrån det videoinspelade materialet har jag sedan valt ut 3 

olika samspelssituationer som pågick under en längre stund för djupare analys.  

Jag har även kompletterat observationerna med kvalitativa intervjuer med barnen.  

Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativa intervjuers syfte är att ”upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
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fenomen” (Patel och Davidson 2011, s.82). Jag valde att intervjua barnen, då detta kan belysa ett 

intressant perspektiv, och uppfattning, om förekommande fenomen.  

 

Kvalitativa intervjuer mellan intervjuare och intervjuperson kan enligt Patel och Davidson (2011) liknas 

vid ett medskapande samtal, då intervjun oftast har en låg grad av strukturering, där frågorna ger 

intervjupersonen möjlighet att svara med egna ord.  

Samtalen med barnen skedde när de hade avslutat sin lek, och höll på att städa undan. Jag började 

samtalen med att fråga om jag fick veta lite om vad de hade lekt, och därefter ställde jag frågor som 

rörde samspelet, exempelvis vilka regler som kan gälla i leken eller hur man kan göra för att vara med i 

lek. Jag valde att ställa frågorna så att det inte handlade om just deras lek, då jag inte ville att barnen 

skulle få känslan av att behöva svara rätt, eller känna att jag gick på dem. Vid samtalen har jag använt 

mig av diktafon, så att jag även där har kunnat gå igenom intervjuerna flera gånger för att göra analysen 

av materialet så korrekt som möjligt.  

 

5.2 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2011) har formulerat fyra etiska huvudkrav man som forskare måste följa när man 

forskar. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningens syfte. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin egen medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem, 

samt att alla personer i forskningen ska ges största möjliga konfidentialitet.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för forskningsändamål.  

 

För att fullfölja de etiska huvudkraven har både vårdnadshavarna och barnen i studien blivit informerade 

om syftet med studien. De har även blivit informerade om att allt deltagande är frivilligt, och att de 

närhelst kan avbryta sin medverkan. Alla barnen i studien har anonymiserats, jag skriver inte ut vilken 

förskola de går på, och barnens namn är påhittade. Den information som har framkommit av 

observationerna och intervjuerna är endast till studiens syfte. 
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Då jag observerade och intervjuade barn, fick vårdnadshavarna skriva under om de samtycker att deras 

barn är med i studien eller ej. När jag sedan samtalade med barnen, frågade jag först om de ville vara 

med i samtalet, berättade vad jag ville samtala om och varför jag ville samtala med dem. 

Mitt insamlade material har jag sedan förvarat så att ingen annan än jag har kunnat ta del av det. 

 

 

5.3 Diskussion om metodval  
 
Då denna studie syftar till att undersöka hur barnens samspel med varandra fungerar i den fria leken, har 

jag valt att använda mig av observation som metod.  

 

När jag har observerat i barngruppen har jag inte varit delaktig i deras lekar, då jag inte ville påverka hur 

de skulle bete sig i leken. Anledningen till att jag valde att filma observationerna, var att jag både ville 

ha möjlighet att kunna gå tillbaka i materialet och titta flera gånger, men även för att inte lägga in egna 

värderingar i vad jag såg. Om jag inte hade videofilmat hade jag kanske missat vissa delar i barnens 

samspel, och omedvetet sållat i vad jag hade valt att anteckna.  

 

Då jag även har velat undersöka hur barnen själva uppfattar samspelet med varandra har jag valt att 

komplettera observationerna med intervjuer med barnen, där jag har ställt frågor som rör både leken de 

har lekt, men även frågor som rör deras samspel mer övergripande.  

 
Tiden för att göra denna studie har varit begränsad, vilket har gjort att jag valt att endast observera 

barnen på en förskola och avdelning, vilket kan ha påverkat resultatet. Jag är medveten att om jag hade 

haft möjligheten att göra en större studie på flera olika förskolor, så hade mitt insamlade material kanske 

sett annorlunda ut vilket även hade påverkat min analys. En annan försvårande omständighet i materialet 

är att jag endast hade samtycke att observera tio barn på avdelningen, av vilka sju av dem var på plats på 

förskolan de dagar jag observerade. Detta påverkar i sin tur analysen, då antalet samspel mellan barnen 

och intervjuer begränsas. Jag har valt att analyser tre olika situationer, då dessa tre situationer var de 

situationer som pågick under en längre tid, vilket gav mer material att analysera.  

 

 
6 Analys 

 

I min analys utgår jag från tre olika situationer som jag observerade under barnens fria lek. Jag använder 
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mig även av utdrag ur samtal jag har haft tillsammans med barnen om deras lekar, vilka regler de anser 

finnas och hur de samspelar med varandra. Analysen är uppdelad i fyra delar; sekundära anpassningar, 

tillträdesstrategier, lekhandlingar och status och positionering i leken. 

De tre situationerna i sin helhet är bifogade i tre bilagor. 

 

6.1 Sekundära anpassningar 
 

Vid en situation (se bilaga 1) började Theo leka själv, och när Liam kom fram och frågade om han fick 

vara med, fick han direkt en positiv respons, utan ett specificerat deltagande. Liam fick tillträde till 

Theos lek, och fick bestämma själv vilka dinosaurier han ville ha. Niklas kommer fram en stund senare, 

och även han frågar om han får vara med.  

Niklas får först en negativ respons, med ett avslag till att få vara med i leken, med motiveringen att 

”man får bara vara med om man har två såna här dinosaurier…” från Theo. När Niklas påpekar att det 

inte finns fler likadana dinosaurier, håller Theo först fast vid det han tidigare sa, men sedan erbjuder han 

Niklas en dinosaurie som varken han eller Liam använder. Jag tolkar dessa uttalanden från Theo som 

sekundära anpassningar (se bilaga 1).  

Då Theo är medveten om att regeln är att alla får vara med, men att även att den som startade leken är 

den som bestämmer i leken, använder han sig av sin bestämmanderätt för att påvisa att Niklas inte kan 

vara med i leken, då det inte finns tillräckligt många av de ”rätta” dinosaurierna (jmf Löfdahl 2014, 

Öhman 2011).  

När Niklas ifrågasätter regeln för att få vara med, genom att hävda att det är orättvist, får han möjlighet 

att ändå vara med, genom att erbjudas en av dinosaurierna som inte används i leken. Även här sker en 

sekundär anpassning, då Theo inte nekar Niklas tillträde till leken, däremot blir han erbjuden en leksak 

som han inte vill ha, vilket jag uppfattar är vad Theo också är medveten om. När Niklas ändå väljer att 

acceptera villkoret för tillträde till leken, väljer Theo kort därefter att avsluta leken. Jag tolkar detta som 

ett sätt att undkomma regeln ”alla får vara med”, då barnen i samtal sagt att genom att avsluta en lek 

behöver man inte leka med någon som frågar om de får vara med i leken.  

Liam, som också är med i leken, håller sig utanför Theos och Niklas diskussion, vilket kan bero på att 

det var Theo som startade leken, och då bestämmer i leken. Liam kan även vilja skydda sin och Theos 

lek, då barn ofta uttrycker att det är väsentligt att ha någon att vara tillsammans med (Öhman 2011).  
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På förskolan där jag observerar finns det en regel som säger att man inte får säga nej till en kompis som 

vill vara med i leken, om man redan leker två. Den här regeln var alla barnen som jag samtalade med väl 

medvetna om. När jag ställde frågan om man fick säga nej när någon frågade om de fick vara med i 

leken, svarade barnen att ”nej, inte om man redan leker med andra…”. Då detta är en regel som vuxna 

har satt för barnen, använder sig barnen av sekundära anpassningar för att kringgå denna regel, utan att 

för den sakens skull bryta regeln. Vid frågan hur de gjorde om de lekte tillsammans med någon, och 

någon som barnen inte ville ha med i leken frågade, svarade barnen att de ”säger ja, men sen kan man 

avsluta leken!”. På detta sätt blir ett avslutande av leken ett sätt att undkomma regeln ”alla får vara 

med”.  Barnen berättade även att den som börjat leken är den som får bestämma vad man får vara i 

leken, vilket de också använde sig av för att undkomma ”alla får vara med”-regeln, då den som ville 

vara med blev erbjuden att vara något som inte användes i leken.   

 

I situationen mellan Sigrid, Hilda och Anna sker det också en sekundär anpassning, då från Sigrid 

gentemot Anna (se bilaga 2).  

 

När Sigrid frågar vem som vill ha armbandet hon har gjort, är frågan öppen, både Hilda och Anna har 

möjligheten att svara ja. Däremot uppfattar jag det som att Sigrid egentligen vill ge Hilda armbandet, då 

Sigrid har blicken fäst vid Hilda och även ignorerar när Anna svarar på frågan. Då ändrar Sigrid sitt 

uttalande, till ”den som ska komma hem till mig får det (armbandet)…”, varpå Hilda svarar att hon ska 

göra det. Genom att ändra sitt tidigare uttalande, och lägga till ett villkor till vem som ska få armbandet, 

rättfärdigar Sigrid sitt handlande gentemot Anna, när hon påpekar att hon ville ha armbandet (jmf 

Öhman 2011).  

 

Båda situationerna visar på en medvetenhet hos barnen om vilka regler, både uttalade och outtalade, 

som finns i deras sociala gemenskap.  

Öhman (2011) skriver att sekundära anpassningar som negativa sociala handlingar, exempelvis att 

utesluta någon, ofta är mer subtila från barnens sida, eller sker när pedagogen inte ser. I båda 

situationerna tolkar jag uteslutningarna som subtila från barnens sida, då ingen säger ”du får inte” till de 

andra, utan använder sig av olika villkor för deltagandet. Genom att erbjuda en leksak, eller uttala ett 

villkor för vem som ska få något, som i situationerna, kan barnen utföra en negativ social handling, 

uteslutning, på socialt accepterat sätt.  

 

Barnen vet att de inte får neka andra kompisar tillträde till en lek om de redan leker två, men har 

utvecklat olika strategier för att komma runt regeln.  
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Strategierna som används är först ett rättfärdigande genom att hänvisa till att det inte finns tillräckligt 

många av de rätta leksakerna, sedan erbjudande om att vara en leksak som egentligen inte är med i 

leken. Genom att erbjuda en leksak, kan det se ut som om barnet får vara med, när det egentligen är en 

uteslutning (jmf Löfdahl 2014).  

 

En annan variant av en sekundär anpassning är när barnen väljer att avsluta en lek, när någon de 

egentligen inte vill leka med vill vara med i leken. I det insamlade materialet fanns det många tillfällen 

när barn valde att avsluta en gemensam lek tillsammans med flera barn, men där de barn som hade lekt 

leken först avslutade för att byta lek. Detta var även något som barnen själva tog upp att man kunde 

göra, framförallt om någon som ”är bråkig” eller ”förstör” leken vill vara med.  

 

I den första situationen (Theo, Liam och Niklas), vänder sig Theo till Liam för att få bekräftat från Liam 

att de inte vill vara med i leken tillsammans med Niklas längre. Då Theo endast vänder sig mot Liam, 

tolkar jag detta som en sekundär anpassning, där Theo egentligen inte ville ha med Niklas i leken, men 

inte kunde säga nej. Då Theo får med sig Liam, kan detta tolkas som att de skyddar sin relation mot 

andras intrång (jmf Öhman 2011). 

I samtal med barnen framkom det, som jag skrev tidigare, att ett sätt att undvika att behöva leka med 

någon man inte vill leka med, var att avsluta leken när någon tillkom till leken. När jag frågade barnen 

hur det kom sig att de avslutade leken, svarade de att ”man får faktiskt ändra sig om vad man vill leka”. 

Jag tolkar detta uttalande som att de är medvetna om att deras avslutande av leken i sig var en negativ 

social handling, men att de då anser att de kan rättfärdiga det genom att påpeka att man har rätten att 

ändra sig.  

 

 

6.2 Tillträdesstrategier 
 

 

I situationen med Sigrid, Anna och Hilda (bilaga 2) kan man tolka Sigrids fråga om vem som vill ha 

armbandet som en tillträdesstrategi, att erbjuda en sak. Sigrid väljer att ge armbandet till Hilda, och efter 

att hon har tagit emot armbandet frågar Sigrid om hon vill leka med henne, vilket är strategin fråga om 

tillträde. Sigrid får då en positiv respons från Hilda, men när Anna säger att hon också vill vara med, får 

hon en icke-verbal negativ respons. Anna blir ignorerad av både Sigrid och Hilda, som börjar gå iväg 

utan att svara henne.  
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Jag uppfattar det som att Anna också förstår att hon blir nekad tillträde till leken, då hon inte försöker att 

fråga igen utan börjar istället gå efter Sigrid och Hilda. När Sigrid och Hilda har tagit fram en lek, väljer 

Anna att placera sig i närheten av deras lek, hon gör en icke-verbal entré vid samma område. När Annas 

första försök till tillträde inte fungerar, gör hon ett nytt försök med en annan strategi (jmf Corsaro 1979).  

 

Även i situationen med Liam, Theo och Niklas (bilaga 1) använder sig barnen av en verbal 

tillträdesstrategi, däremot får Liam och Niklas olika responser. När Liam frågar om tillträde får han en 

positiv respons, och utan något specificerat deltagande. Niklas får däremot först en negativ verbal 

respons med ett berättigat skäl till varför han blir avvisad, att det inte finns tillräckligt många 

dinosaurier. När Niklas inte ger sig, ändrar sig Theo, och ger Niklas en positiv verbal respons, däremot 

får Niklas ett specificerat deltagande, Theo ger honom en viss dinosaurie att ha i leken. För att Niklas 

ska få vara med i leken, måste han acceptera den leksaken. När Niklas accepterar villkoret för 

deltagande, väljer Theo och Liam efter en liten stund att avsluta leken.   

 

I samtal med barnen ställde jag frågan om man kan leka med hur många som helst, vilket barnen 

svarade ”det är roligast att leka två…”. Öhman (2011) skriver att barnens lekvärldar i sig är lättstörda 

och sköra, och att barnens nekade av tillträde till leken ofta handlar om att skydda både lekvärlden, men 

även relationen till kompisen. Detta kan vara en förklaring både till barnens svar om att det är roligast 

att leka två, men även varför Anna och Niklas blir nekade tillträde till lekarna de vill vara med i. De 

andra barnen i situationerna kan ha velat skydda den nyligen etablerade gemenskapen med varandra, 

och uppfattat nytt tillträde till deras lek som ett hot mot denna gemenskap. De kan även vara medvetna 

om att när de leker flera, måste de ta hänsyn till fler viljor i leken och leken kommer att förändras (jmf 

Öhman 2011). 

 

I det insamlade materialet framkom det att den vanligaste tillträdesstrategin barnen använde var fråga 

om tillträde, vilket innebär att barnen går fram till leken och frågar ”får jag vara med?”. Vikten av att 

fråga om tillträde till lek märktes tydligt hos barnen, då de många gånger kunde påpeka till andra att de 

inte hade frågat om de fick vara med i leken, framförallt när barn använde sig av antingen icke-verbal 

entré eller producerar en variant av pågående handling. Detta var även något som Öhman (2007) 

uppmärksammade i sin studie, vilket hon ansåg var på grund av att det är vad barnen blir uppmuntrade 

till att göra från vuxna i barnens närhet.   

 

När jag i samtal med barnen frågade hur man kan göra för att få vara med i en lek, sa de att ”man får gå 

fram och fråga den som bestämmer i leken om man får vara med”.  
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Den som bestämde i leken var enligt barnen den som hade startat leken, vilket gjorde att det var det 

barnet man vände sig till med frågan om att få vara med.  

 

När barnen frågade om de fick vara med i leken, blev de oftare avvisade av de barn som lekte själva, än 

av barn som var flera i leken. Jag tolkar anledningen till detta vara att pedagogerna på förskolan har satt 

som regel att man får neka andra tillträde till leken om man leker ensam, men inte om man redan leker 

flera stycken.  

 

Corsaro (1979) lyfte i sin studie hur barn lär sig att använda flera olika tillträdesstrategier, då de ofta blir 

nekade vid första försöket att ta sig in i en lek, medan mitt material visar på att barnen i de flesta fall 

endast använder sig av en verbal strategi. När barnen blev nekade tillträde valde de oftast att gå ifrån 

och göra något annat istället. Då barnen, från tidig ålder, uppmuntras från pedagogerna på den aktuella 

förskolan att fråga om tillträde till lekar, tolkar jag detta som anledningen till att de inte använder sig av 

flera olika tillträdesstrategier. Barnen vet att det är socialt accepterat, från de vuxna, att fråga om 

tillträde vilket gör att de främst använder sig av den strategin. Som jag tidigare har skrivit, 

uppmärksammade barnen själva när andra inte frågade om tillträde, och även påpekade detta till andra, 

när ett barn försökte få tillträde till en lek med hjälp av andra strategier.  

 
 

6.3 Lekhandlingar 
 

 

När Liam och Theo leker tillsammans med bilar, helikoptrar och klossar använder de sig av 

lekhandlingar som kommunikation i leken (se bilaga 3) (jmf Löfdahl 2004).  

 

I materialet framgår att Theo är den som främst kommunicerar om rollerna i leken, då han säger att det 

inte finns några piloter i helikoptrarna och att alla bilarna var levande. När Theo utesluter både piloter 

och bilförare till bilarna, visar han på vilka begränsningar på roller som finns i leken. Det man kan vara 

är en levande bil eller helikopter. Liam väljer att acceptera dessa roller, då han först frågar om piloter, 

men sedan håller med Theo, vilket gör att leken kan fortsätta.  

 

Liams uttalanden i leken rör främst handlingar, som exempelvis ”visst kollade piloten lite framåt, sen 

körde han in här”, ”jag ska åka upp och kolla hur vakten och de andra har det” och ”jag kollade längst 
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här uppe”. Däremot så är inte hans kommunikation om handlingar styrande eller regisserande gentemot 

Theo, utan han definierar sina egna handlingar.  

Theo däremot styr Liams handlingar flera gånger i leken, när han exempelvis säger ”…ni såg inte mig, 

för jag ramlade ner under alla…”, ”du räddade inte mig utan du åkte bara bort” och ”…för ni såg inte 

mig”.  

 

Vid ett tillfälle säger Liam ”men jag ropade på hjälp, eller hur?” varpå Theo svarar ”aaa… men INGEN 

kom…men jag vill inte bli räddad” vilket kan tolkas som en kommunikation om den fiktiva situationen, 

då både Theo och Liams yttranden hjälper till att sätta samman historien.  

Både Liam och Theo är delaktiga i leken, utifrån att de ger en lika mängd yttranden i leken, om man 

däremot ser till vilka yttranden de ger, upplever jag att Theo är den drivande i leken. Han är den som 

regisserar hur leken ska gå till, genom att både definiera sina handlingar och Liams. Det är även Theo 

som kommunicerar om roller, och därmed berättar vilka roller som finns i leken.  

 

Efter en stund när Theo har regisserat de flesta av Liams handlingar, hamnar de i en konflikt med 

varandra, då Liam säger ”men du vill ju bara bestämma hela tiden”. Detta uttalande tolkar jag som att 

Liam till en början har tillåtit Theo att vara den styrande i leken, för att upprätthålla deras gemenskap, 

men att han nu ger uttryck för att också vilja bestämma mer i leken (jmf Löfdahl 2004, Öhman 2011).  

 

Enligt Löfdahl (2004) behövs det en ledare i leken, då leken annars lätt domineras av kamper om roller 

och rollkaraktärer, vilket också kan vara en förklaring till att Theo tillåts styra i leken, då detta kan göra 

att leken pågår en längre stund, utan att Theo och Liam hamnar i konflikter om hur deras lek ska 

fortsätta. När Liam säger ”du får sitta fast för alltid där” till Theo, definierar han Theos handling, vilket 

jag tolkar som ett försök till att också få styra leken. Theo svarar med att definiera Liams handling, ”ni 

såg inte mig”, och Liam försöker återigen att styra leken genom att ge ett förslag till hur leken ska 

fortsätta, varpå Theo tillrättavisar Liams handling; ”Din bil ska stå DÄR… du får inte köra runt här”. Då 

Löfdahl (2004) främst lyfter kamper om roller och rollkaraktärer, tolkar jag Theo och Liams konflikt 

som en kamp om handlingen i leken, det är när Liam börjar försöka styra leken med Theo, som en 

konflikt startar, när det inte längre finns någon tydlig ledare i leken. 
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6.4 Status och positionering i leken 

 
 

Utifrån tidigare avsnitt om lekhandlingar, kan man även tolka den tidigare situationen (se bilaga 3) 

utifrån hur Theos och Liams språk i leken visar på vilken status de har i deras gemensamma lek (jmf 

Corsaro 1979).  

 

Genomgående i leksituationen är att Theos uttalanden främst är direktiv gentemot Liam, som till 

exempel ”…och ni såg inte mig” och ”nej! Dom har inte piloter i dom hära…”. Theo är den som styr 

leken, och frågar sällan om Liams tillåtelse om hur han ska göra i leken. Liam å andra sidan frågar Theo 

om tillåtelse vid flera tillfällen, till exempel ”och visst?” och ”men jag körde ner…?” och ”men jag 

ropade på hjälp, eller hur?”, varpå han väntar på tillåtelse från Theo. Utifrån dessa yttranden tolkar jag 

det som att Theo i denna lek har en högre status än Liam, då hans yttranden är direktiv och han frågar 

inte Liam om någon tillåtelse till något han gör i leken. En till aspekt som talar för att Theo har en högre 

status är att han inte uttalar några informativa yttranden till Liam, vilket skulle kunna ske om de hade 

haft samma status i leken. Det som talar för att Liam i leken har en lägre status är att han frågar efter 

tillåtelse från Theo till vad det är han ska göra i leken, både verbalt men även genom kroppsspråket då 

han söker Theos blick vid vissa uttalanden. Samtidigt så ger Liam uttryck för många informativa 

yttranden, ”den här var levande, men den kollade åt sidan, så den såg inte…”, ”jag ska åka upp och kolla 

hur vakten och de andra har det”, ”jag kollade längst här uppe”, vilket enligt Corsaro (1979) talar för att 

Liam har en lägre status i leken, då barn med lägre status ber om tillåtelse i leken och ger informativa 

yttranden till det barn med högre status. 

 

Min tolkning är även att Theo innehar en chefsroll i leken, då han styr leken, både verbalt men även med 

kroppsspråket. Theo använder kroppen flera gånger, han håller upp handen som stopp mot Liam, puttar 

till Liam och använder sina armar för att hindra Liam till att få tillgång till både bilar och tornet de har 

byggt. Jag tolkar det som att Theo försöker styra Liam, att Theo är den som beslutar vart Liam får vara 

någonstans med de saker han har i leken. Theo rättar även Liam, när han anser att Liam gör fel i deras 

lek, vilket jag också tolkar som att Theo har en chefsroll. 

 

När jag samtalade med barnen utifrån den här situationen sade Liam att ”Theo vill bara leka med mig 

när han får bestämma annars avslutar han bara leken…”, vilket jag tolkar som att Liam är medveten om 
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att Theo är den som styr i leken, men att han tillåter detta. Jag uppfattar det som att det för Liam är 

viktigare att få känna en tillhörighet och gemenskap med Theo, att ha någon att leka med, än att få vara 

den som styr leken och har en högre status. Däremot tolkar jag det som att Liam ändå hävdar sin rätt 

gentemot Theo i leken, då han säger till Theo att han ”bara bestämmer hela tiden”.  

 

Barnen uttrycker i samtal att den som har rätten att bestämma i en lek, är den som har startat leken. Mina 

observationer visade att så inte alltid var fallet. Det kunde vara en som startade leken, men när andra 

fick tillträde till leken, så bestämde inte längre den som startade leken. Däremot ifrågasatte inte barnet 

som hade startat leken, utan leken kunde ändå fortsätta. Detta tolkar jag som att barnen är medvetna om 

vilken status andra barn i gruppen har, och vilka barn som har en högre status och som ges rätten att, 

som Corsaro (1979) skriver, inta en ”chefsroll”.  

 

De barn som oftare tilläts att kliva in i en lek, och börja styra den, var samma barn som när de tillät 

någon annan att vara med i deras lek sa ifrån om barnet som klev in i leken försökte styra istället. Vid en 

situation leker Theo först själv, sedan tillsammans med ett annat barn. När Theos yttranden av direktiv 

inte mottas av det andra barnet, barnet tillåter inte Theo att styra i leken, säger Theo ”förresten, så vill 

jag egentligen leka själv”. Detta tolkar jag som att Theo, till skillnad från Liam i tidigare situation, inte 

har ett lika stort behov av att få leka med någon, som att få styra leken.   

 

 

7 Resultat  
 
 
Studien visar att barnen är medvetna om vilka sociala koder som de bör följa i sin förskolegrupp, som 

exempelvis att alla får vara med i leken, men att de även har utvecklat olika sekundära anpassningar för 

att undkomma den regeln. De rättfärdigar uteslutningar genom att hänvisa till andra sociala koder, som 

till exempel att den som har startat leken är den som bestämmer i leken, vilket gör att den som har startat 

leken kan bestämma vad andra får vara i leken.  

 

Observationer visar att barnen använder sig av denna regel när de inte vill låta någon få tillträde till 

deras lek, som ett försök att få den andre att inte vilja vara med. Om det man blir erbjuden att vara 

nekas, använder barnen detta som ett rättfärdigande till att den andra inte kan vara med. En annan vanlig 

strategi för att utesluta någon i leken var att avsluta leken efter en stund när någon barnen inte ville ha 

med frågade om tillträde. När barnen avslutade leken, var det vanligt att de barn som hade lekt 
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tillsammans från början, var de som valde att avsluta. Barnen rättfärdigade detta genom att påpeka att 

man har rätt att ändra sig.  

 

När flera barn lekte tillsammans, och ett av barnen använde sig av sekundära anpassningar för att 

utesluta någon i leken, lät de andra barnen i leken detta pågå. Detta visar att det är viktigt för barn att få 

känna en gemenskap med de andra i gruppen, att de inte ville ifrågasätta för att då riskera att hamna 

utanför också.  

 

Den vanligaste tillträdesstrategin barnen använde för att få tillträde till lekar var fråga om tillträde, 

vilket även var vad pedagogerna uppmuntrade barnen till att göra. Vissa barn använde sig även av 

strategierna icke verbal entré eller producerade en variant av pågående handling men då påpekade ofta 

de andra barnen i leken att barnet inte hade frågat om den fick vara med. Då det fanns en regel på 

förskolan att man inte fick neka andra tillträde till en lek om man redan lekte flera stycken, blev barnen 

oftare nekade tillträde till leken av dem som lekte ensamma. När ett barn blev nekad tillträde till en lek, 

använde de sig inte av flera andra strategier, utan gick iväg och gjorde något annat istället.  

 

I en lek där två barn var delaktiga, handlade mycket av deras kommunikation om vilka roller som fanns 

i leken och hur handlingen skulle utspelas. Båda barnen var delaktiga i leken, genom att de båda 

kommunicerade om roller och handling. De har däremot olika sätt att kommunicera rollerna och 

handlingarna på, den ena definierar främst sina egna handlingar och den andra både definierar sina 

handlingar och styr den andras handlingar. Barnet som styr den andras handlingar uppfattas som ledaren 

i leken, och det andra barnet tillät detta till en början. Efter en stund uppstår en konflikt mellan barnen, 

då barnet som har blivit styrt vill bestämma mer i leken. När konflikten uppstår har barnet som tidigare 

låtit sig styras, börjat försöka få en mer ledande roll i leken genom att börja definiera den andras 

handlingar.  

 

Utifrån barnens språk i leken kan man även få en förståelse för vilken status barnen har. När barn ger 

många direktiv i leken tyder det på att de har en högre status i leken än barnet de leker med, vilket även 

visar sig i materialet. Barn med lägre status berättar vad de gör i leken, samtidigt som de frågar om 

tillåtelse av den de leker med. När barn med samma status leker med varandra uttalar de båda 

informativa yttranden till varandra, vilket inte skedde i observationen. Detta talar för att barnen som 

lekte tillsammans var ett barn med högre status och ett barn med lägre status.  
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Barnen var medvetna om vilka barn som hade en högre status i gruppen, dessa barn tilläts oftare att styra 

i leken. För barnen med högre status uppfattades det som viktigare att få styra leken, än att ha någon att 

leka med, då de kunde avsluta lekar med andra när de inte fick möjligheten att bestämma. De barnen 

med lägre status tillät barnen med högre status att bestämma i leken, vilket visar att för dem var det 

viktigare att ha någon att leka tillsammans med.    

 

 

 

8 Diskussion 
 
 
Observationerna visar att barn använder sig av olika strategier, både när det gäller att få tillträde till 

lekar, men även för att utesluta andra ur lekar.  

 

När barnen utesluter andra sker detta subtilt från barnens sida, om man inte hör konversationen kan det 

vara svårt att upptäcka, då barnen ser ut att leka tillsammans. De rättfärdigar sitt handlande genom att 

påvisa olika anledningar till att någon inte kan vara med vilket även Öhman (2011) lyfter.  

Vid de tillfällen som barnen i studien har uteslutit någon, har detta kunnat kopplats till att de har velat 

skydda sin påbörjade lek. Då barn ofta lyfter vikten av att ha någon att leka med, är detta enligt Öhman 

(2011) en av anledningarna till att barn nekar andra inträde i leken.  

 

Då förskolan som jag gjorde observationerna på hade satt som regel för barnen att om man redan lekte 

två, fick man inte neka andra tillträde till leken, så hade barnen utvecklat strategier för att undkomma 

den regeln. De vanligaste strategierna var att avsluta leken eller att erbjuda den som ville vara med i 

leken en ointressant leksak eller roll. Genom att göra detta lyckades barnen komma runt regeln, utan att 

bryta den. Detta kan kopplas till vad både Corsaro (2001), och Löfdahl (2014) skriver om sekundära 

anpassningar. Barnen gör sekundära anpassningar gentemot pedagogerna när de utvecklar strategier för 

att inte låta någon vara med i leken, vilket skapar både en känsla av kontroll och makt över sin lek, men 

även en känsla av gemenskap i kamratkulturen. Samtidigt gör de även sekundära anpassningar gentemot 

varandra, och de positionerar sig mot de andra barnen i gruppen.  

 

Utifrån tidigare forskning och denna studie, kan man ifrågasätta regeln som pedagogerna har satt för 

barnen, då materialet visar att barnen inte hindras av denna regel, de utesluter andra ur leken ändå. Om 
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man ser till tidigare forskning, och vad barnen uttryckte i samtalen, så behöver inte uteslutningarna vara 

kopplade till negativa sociala handlingar från barnens sida (jmf Öhman 2011).  

När de nekar andra tillträde kan det istället vara ett försök att både skydda den sköra lekvärlden, men 

även ett försök till att skydda relationen till den man leker med och att släppa in någon ny i en redan 

startad lek kan ses som ett hot mot den gemenskapen de har lyckats etablera. Att släppa in någon ny i 

leken, innebär också att de behöver ta hänsyn till fler viljor i leken, och att leken kommer att förändras 

(Öhman 2011). 

 

Då det för barnen var självklart att den som hade startat leken var den som hade bestämmanderätt i 

leken, skedde det sällan att de ifrågasatte villkoret för deltagande. Om de ifrågasatte, hänvisades de till 

bestämmanderätten av den som hade startat leken. I dessa lägen sökte sig barnen väldigt sällan till en 

pedagog för att lösa konflikten, det förekom oftare att barnet som hade startat leken sökte sig till en 

pedagog, för att hävda sin rätt. Förhandlingarna av leksaker och roller skedde endast mellan barnet som 

startade leken, och barnet som sökte tillträde till leken. Andra barn som deltog i leken, höll sig utanför 

förhandlingarna, vilket kan förklaras av den underförstådda etiska överenskommelsen mellan barnen; 

den som startade leken är den som bestämmer i leken (Öhman 2007). Det kan även bero på att de andra 

barnen i leken inte vill riskera att bli utanför i gemenskapen, det är viktigt att ha någon att leka 

tillsammans med och när barnen har etablerat denna gemenskap vill de skydda den. 

 

Enligt Öhman (2011) är den vanligaste tillträdesstrategin barnen använder fråga om tillträde, vilket även 

framkom i mitt material. Detta skiljer sig från vad Corsaro (1979) fann i sin studie, där detta var den 

tillträdesstrategin barnen använde mest sällan. Förklaringen till att denna tillträdesstrategi var den 

vanligaste i mitt material, kan vara att det var den tillträdesstrategin som barnen blev uppmuntrade att 

använda från pedagogerna i förskolan. Även Öhman (2011) lyfter att den rådande förskolekulturen i 

Sverige tidigt lär barnen att fråga om tillträde till lekar.  

 

Om ett barn använde sig av en annan tillträdesstrategi, blev barnet snabbt rättad av sina kamrater, då de 

påpekade att man måste fråga om man får vara med. I och med att strategin fråga om tillträde 

uppfattades både av barnen, men även pedagogerna, som den ”rätta” tillträdesstrategin, resulterade detta 

i att barnen sällan gjorde några nya försök att ta sig in i lekar om de fick en negativ respons. Om de blev 

nekade gick de istället iväg och gjorde något annat. Då Corsaro (1979) hävdar att barn som först har 

blivit nekade tillträde till lek kan vinna tillträde genom att använda sig av en annan tillträdesstrategi, 

borde man som pedagog inte uppmuntra barnen till att alltid fråga om tillträde till lekar, utan istället låta 
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barnen använda den tillträdesstrategi de själva vill. Genom att låta barnen prova olika sätt att ta sig in i 

lekar, lär de sig också olika sätt att ta kontakt med andra barn.  

 

Enligt Corsaro (1979) är barn medvetna om de olika hierarkierna i gruppen, vilka barn som har en hög 

respektive låg status. Detta var även något som framkom i det insamlade materialet, genom att barn med 

en högre status i gruppen oftare tilläts att vara den styrande i lekar. De barn med högre status tilläts även 

oftare att bestämma i lekar de fick tillträde till, trots att en underförstådd överenskommelse mellan 

barnen var att den som startade leken är den som har bestämmanderätt i leken. Dessa barn hade även 

svårare att följa någon annan i leken, vilket visade sig genom att de avslutade lekar när de inte tilläts 

vara ledaren och styra leken.  

Barn med lägre status intog oftare en mer passiv roll lekarna, och sökte bekräftelse från andra barn i 

leken, både genom att verbalt fråga, men även genom deras kroppsspråk och ansiktsmimik.  

Utifrån detta anser jag att det är viktigt att hjälpa och stötta de barnen med lägre status att våga ta för sig 

mer i lekar, och våga leda lekar tillsammans med andra barn. Samtidigt anser jag att det är lika viktigt 

att hjälpa och stötta barnen med högre status, att låta dem bli styrda av andra i leken och ta en mer 

passiv roll. Genom att barnen tar nya roller när de leker med varandra, tror jag att barnens lekfantasi kan 

utvecklas, de leker nya lekar som de kanske inte brukar leka. Genom att ta andra roller, kan även barnen 

utveckla en annan förståelse för sin omvärld och varandra. 

 

Lek mellan barnen flöt på väldigt bra, så länge det fanns en tydlig ledare i leken, vilket även är vad 

Löfdahl (2004) kom fram till i sin studie. I det insamlade materialet uppstår det en konflikt när barnet 

som tidigare låtit sig styras i leken tar en mer dominerande roll, och försöker styra leken. Det utvecklas 

till en kamp om handlingen i leken. Då barnet även kommenterar att den andre vill bestämma påvisar 

detta att barnet är medveten om att den andre var ledare i leken, och även att barnet accepterade detta till 

en början. Jag tror att konflikter är utvecklande för barnen, men att de behöver få erfarenheter av att 

både ta och erövra konflikterna. Då barnet, som tidigare varit ledaren i leken, hellre avslutade leken än 

tog konflikten med det andra barnet, tolkar jag detta som att barnet kanske inte har särskilt många 

erfarenheter av konflikter med andra, då är avslutandet av leken det sätt barnet hanterar konflikter. Detta 

tolkar jag som att barnet skulle behöva stöttning i hur man kan hantera konflikter med andra, för att på 

så sätt kunna få fler erfarenheter av konflikter, och hjälp i att kunna hantera dessa. 

 

Utifrån min studie anser jag att en av pedagogernas viktigaste uppgifter är att hjälpa och stötta barnen i 

den sociala gemenskapen i gruppen. Befinner man sig nära barnen i deras lekar är det lättare att uppfatta 

vilka sociala mönster som finns i barngruppen. Barnen sökte sig inte själva till en pedagog när de blev 
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uteslutna ur lekar och detta tolkar jag som ett socialt accepterande från barnens sida. Däremot anser jag 

att det inte bara är den som blir utesluten ur gemenskapen som kan behöva stöd från pedagogerna att ta 

sig in i lekar, utan även barn som utesluter andra och har svårt att följa andra barn kan behöva stöd i 

detta.  

 

Då barnen har en medvetenhet om vilken status andra barn har i gruppen, och vilka barn man tillåter 

styra i lekar, är det viktigt att som pedagog vara närvarande när barnen leker. Många situationer som 

observerades visade tydliga maktförhållanden mellan barnen i leken, och även att barnen själva tillät 

detta pågå. Detta skapar ett negativt socialt mönster i gruppen, där vissa barn tillåts styra alltför mycket 

över de andra barnen i gruppen. Då lekarna inte utmärktes av konflikter mellan barnen när det fanns 

tydliga maktförhållanden, är det svårt att upptäcka dessa mönster om man som pedagog befinner sig på 

avstånd från barnens lekar. Genom att befinna sig nära barnen när de leker får man syn på vilka 

maktförhållanden och sociala strukturer som finns i barngruppen, och kan utefter detta arbeta med 

barngruppen. Om man är med i barnens lekar, kan man stötta barnet som helst följer de andra i leken 

genom att lyfta det barnet inför de andra i leken. Likväl som man kan stötta barnet som helst är ledare i 

lekar, genom att visa att man kan låta andra styra i leken också.   
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9 Sammanfattning 
 
 
 
Denna studies syfte var att undersöka hur barnens samspel mellan varandra fungerar i den fria leken. 

Genom observationer av barns lek och kvalitativa intervjuer med barn har jag försökt ta reda på hur barn 

använder sig av sekundära anpassningar i leken, vilka tillträdesstrategier de använder sig av för att vinna 

tillträde till lekar, och hur språket används för att positionera sig i leken och vinna makt.  

 

Resultaten visar på att barn är medvetna om vilka sociala mönster som finns i barngruppen, och vilka 

regler som de förväntas följa. Barnen har utvecklat olika strategier för att komma runt dessa regler, utan 

att bryta dem. När de använder sig av de olika strategierna sker detta när pedagoger inte ser, samt att de 

rättfärdigar sitt handlande gentemot andra. De är även medvetna om vilka barn som har en högre status i 

gruppen, och som tillåts styra i lekar.  

När barn sökte tillträde till lekar använde de sig främst av en verbal strategi, de frågade om de fick vara 

med, vilket kan bero på att detta var det sätt som pedagogerna uppmuntrade till.  
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s 33-44 

Otryckta källor: 
 
Intervjuer med ”Anna”, ”Sigrid”, ”Hilda”, ”Liam”, ”Theo” och ”Niklas” 20161021–20161028. I 

författarens ägo 

Observationer 20161021–20161028. I författarens ägo 
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Bilaga 1 
 

Theo leker först själv med dinosaurier, då kommer Liam och frågar om han får vara med. Theo svarar 

direkt ja, och de leker tillsammans. Efter en stund kommer Niklas och frågar om han får vara med 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

”Får jag vara med?” Niklas kommer fram till Theo och Liams lek 

”Man får bara vara med om man har två såna här 

dinosaurier…” 

Theo tittar på Niklas, samtidigt som Theo håller fram 

de två dinosaurierna som han har i händerna  

”Men det blir orättvist, för ni har ju alla dom!” Niklas har en irriterad röst och tittar argt mot Theo 

”Men så är det… Men då kan du vara den då…” Theo rycker på axlarna, men tittar samtidigt runt på 

golvet. Han får syn på en dinosaurie som ligger på 

golvet, som varken Theo eller Liam vill ha, tar upp 

den och håller den mot Niklas  

”Det vill jag inte…” Niklas rynkar pannan, samtidigt som han skakar på 

huvudet. 

”Då kan du inte vara med!” Theo tittar på Niklas, och har ett litet leende på 

läpparna 

”Okej, jag är väl den då…” Niklas tar emot dinosaurien, om än motvilligt och 

börjar leka tillsammans med Theo och Liam. 

”Förresten, vi vill inte vara med, visst Liam? Behöver 

vi städa något?” 

Efter några minuter vänder sig Theo till Liam 

Vänder sig sedan till Niklas 
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Bilaga 2 
 

I den här situationen är det 3 barn involverade, Hilda, Sigrid och Anna. 

Hilda och Anna sitter på golvet och lägger pussel, då kommer Sigrid fram. 

 

”Vem vill ha det här armbandet jag har gjort?” Sigrid går fram mot Hilda och Anna, visar upp 

armbandet, men har endast blicken mot Hilda 

 Hilda tittar inte upp, utan fortsätter med pusslet. 

”Jag vill!” Anna svarar Sigrid, och tittar mot Sigrid 

 Sigrid svarar inte Anna, utan fortsätter att titta på 

Hilda 

”Den som ska komma hem till mig får det…” Sigrid fortsätter att titta på Hilda  

”Jag ska det” Hilda tittar nu upp mot Sigrid 

 Sigrid ler och ger armbandet till Hilda 

”Men jag ville ha armbandet…” Anna tittar mot Sigrid och ser besviken ut 

”Men den som ska komma hem till mig skulle få det” Sigrid tittar på Anna  

”Och det ska jag!” Hilda tittar först på Sigrid och sen på Anna och 

nickar för sig själv 

”Vill du leka med mig?” Sigrid tittar på Hilda 

”Ja” Hilda ställer sig upp 

”Jag vill också vara med…” Anna tittar mot Sigrid och Hilda, och börjar 

samtidigt ställa sig upp 

 Sigrid tar tag i Hildas hand, och börjar gå iväg med 

Hilda, utan att svara Anna 

 Anna ställer sig upp och går efter, men säger 

ingenting. 

Sigrid och Hilda tar fram en lek och sätter sig på en 

matta. Anna tar också fram en lek, men sätter sig på 

mattan bredvid. Anna plockar inte fram några 

leksaker, utan sitter och tittar på Sigrid och Hilda 

när de leker. 



 34 

 
Bilaga 3 

 

Samlek mellan Theo och Liam, de har byggt ett torn av klossar. Högst upp på tornet har de ställt bilar 

och helikoptrar. 

 

Visst kollade piloten lite framåt, sen körde 

han in här… Krasch! 

Liam håller i en helikopter, som han kör mot 

tornet. 

Nej! Dom har inte piloter i dom hära… Theo håller upp handen mot Liam, precis 

när hans helikopter ska åka in i tornet 

Inga piloter? Liam stannar upp och tittar frågande på 

Theo 

Nej, inte i min… Theo tittar först på Liams helikopter, sedan 

på sin egen som han har i handen 

Inte i min heller! Liam tittar mot Theo och ler 

Inte heller några som kör bilarna, för dom 

var levande 

Theo tittar inte mot Liam, utan har blicken 

mot bilarna de har ställt högst upp på tornet 

Aa, den här var levande, men den kollade åt 

sidan, så den såg inte… Pang bang! 

Och visst…? 

Liam tar upp en av bilarna på tornet, och 

släpper ner den på golvet 

Liam söker ögonkontakt med Theo 

ALLA var levande, inte bara en bil… Theo tittar inte mot Liam, utan tar upp en av 

bilarna på tornet och tittar på bilen 

Jag ska åka upp och kolla hur vakten och de 

andra har det 

Liam tar upp bilen på toppen av tornet 

Oj, jag försöker komma ut Theo har nu lagt en kloss över sin bil, och 

tittar på Liam 

Jag kollade längst här uppe… Liam tittar inte mot Theo, och ger ingen 

respons till vad Theo har sagt 

Och visst ramlade jag ner och ni såg inte 

mig, för jag ramlade under alla… för alla 

lägde sig över mig för att ni inte skulle se 

mig… så jag inte fick vara i finkan… 

Theo börjar ta ner bilar från tornet och lägga 

över sin egen bil, samtidigt som han får 

ögonkontakt med Liam 
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Men jag körde ner…? Liam tar sin bil och börjar köra sin bil sakta 

mot högen av bilar där Theo har lagt sin bil 

NEEJ!!! Du får inte!!! Theo tar upp handen och puttar till Liam, 

medan han tar andra handen och håller den 

som skydd över bilhögen  

Men jag ska inte… men jag såg dig ändå Liam stannar upp, tittar först mot Theo, 

sedan mot bilhögen 

Aaa… men du räddade inte mig utan du åkte 

bara bort… 

Theo har fortfarande handen som skydd 

framför bilhögen 

Men jag ropade på hjälp, eller hur? Liam börjar köra bort sin bil från bilhögen 

Aaa… men INGEN kom… men jag vill inte 

bli räddad… 

Theo lägger nu båda armarna runt bilhögen 

som en mur 

Okej! Du får sitta fast för alltid där! Liam ler för sig själv, men tittar inte mot 

Theo 

Nej… för ni såg inte mig… Theo tittar mot Liam 

Men sen började vi undra vem som var 

där… det gjorde faktiskt jag… 

 

Liam börjar göra motorljud, samtidigt som 

han kör sin bil runt tornet 

Men asså, vad gör du?? Din bil ska stå 

DÄR… du får inte köra runt här!! 

Theo blir arg, och pekar att Liam ska ställa 

sin bil en bit bort både från tornet och 

bilhögen 

Men du vill ju bara bestämma HELA 

tiden… 

Liam håller blicken på sin bil, samtidigt som 

han fortsätter att köra med den 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

 
 

Vem bestämmer i en lek? 

Hur gör man om man vill vara med i en lek? 

Får man säga nej till en kompis som vill vara med i leken? 

Kan man leka hur många som helst? 

Om man redan leker tillsammans med någon, och en annan kompis vill vara med, får man säga nej då? 

När kan man avsluta en lek med andra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 37 

Bilaga 5 Samtyckesbrev 

 
 

Stockholm 20161013 
 
Hej föräldrar på ________________________!  
 
Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista 
termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 
relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 
om barns samspel med varandra i leken, och hur de använder sig av språket och kroppen för att 
positionera sig gentemot varandra. Jag kommer även att samtala med barnen för att på så sätt få deras 
perspektiv på hur de samspelar med varandra i leken. 
 
För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet den 20-21/10 och 28/10. 
Jag skulle då vilja observera barnen i den fria leken med hjälp av videokamera och ljudupptagning. Jag 
kommer sedan att samtala med de barn som är med i observationerna om vad som sker i deras lek, och 
använda mig av ljudupptagning.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 
Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 
materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 
kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 
uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan i studien 
är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni 
samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat 
informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  
 
Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  
 
Vänliga hälsningar,  
Malena Östlund 
0733555116 
malena85@hotmail.com 
 
Marco Nase  
Södertörns högskola 
marco.nase@sh.se  
08-608 48 04 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  
 
 
 
 
Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
 
 
 
Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Formuläret återlämnas till en av pedagogerna senast den 19/10. Om du/ni inte samtycker till att 
medverka i studien så bortse från detta brev.  
 
 
 


