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Abstract  
Title: "Everybody can participate in the play" - Right? A study about children's “free play” in 
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Summary: 
In this study we analyse children's play and what access rules children use when they enter an 

ongoing play. The study also shows, through observations, how children can exclude each 

other from being part of the play. We have analysed how educators work with and how they 

relate to children's play and exclusion, also what their previous experience in the subject is.  

The study has its theoretical basis in Honneths moral theory and the development of 

educational perspective that Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson describes. The study 

adopted a qualitative approach.  

 

Our analysis is based on observations where children are not allowed to enter the ongoing 

play due to different factors. The play is seen as a central and important part of the children's 

every day activity at preschool and contains several furtherance dimensions in their 

development. The educators approach and thoughts are presented and analysed with the 

interview that has been done.  

The study results show that children master many access strategies, and use them frequently. 

Children's exclusions are often related to the ongoing play and its content where children 

protect their interaction space in the fear that their play will be ruined. In our interview 

responses, it appears that educators have the tools to promote and work with children's 

relationship creation, but that it is complex and often contextual. It appears that the work on 

the friendship culture at preschool contains many challenges and that it is something that has 

to be constantly worked with. 

 
 

 

Keywords: Preschool, Peer culture, Access Rituals, Social interaction, Peer relations, 

Interactional spaces, Peer-socialization, Pedagogue's approach. 



 

 

Förord 

 

Vi har under hösten 2017 skrivit vår C-uppsats inom ämnet barns kamratkulturer och sociala 

samvaro på förskollärarutbildning med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Ett stort 

tack till Andreas Nyblom, vår handledare, som har varit ett stort stöd under arbetet med 

uppsatsen. Vi vill tacka alla de respondenter som har tagit sig tid och ställt upp i vår studie, 

utan er hade inte arbetet med denna uppsats varit möjlig att genomföra. Vidare vill vi tillägna 

ett stort tack till alla barn som vi har observerat och deras föräldrar som gett sitt samtycke till 

våra observationer.   
 

Vi vill också tacka våra vänner och familj för peppning och stöttande ord längst arbetets 

gång. Vi hade heller inte klarat detta utan varandras stöd och peppning i stressiga och 

påfrestande situationer. Något vi tar med oss från arbetet med denna uppsats är vikten av att 

ha roligt och skratta längst arbetets gång. Vi kommer att se tillbaka på denna tid med glädje 

och ödmjukhet inför vårt kommande arbete som förskollärare.  
 

Den här uppsatsen är skriver till alla duktiga och fantastiska pedagoger ute i förskolan. 

Ni gör ett fantastiskt jobb. 
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Inledning 

Aldrig tidigare har barnen gått på förskola i den utsträckningen som de gör idag. 2016 

beräknades 501 000 barn gå på förskola i Sverige (Skolverket, 2016). Barn spenderar många 

timmar i veckan i förskolemiljö, tillsammans med sina kamrater och pedagoger. Förskolan 

spelar en stor roll i barnens liv och det som de erfar på förskolan följer sedan med dem i livet. 

Erfarenheter byggs på, omvärderas och fortsätter ständigt att förändras och utvecklas. “Allas 

lika värde” är en mening som genomsyrar många av förskolans styrdokument. I förskolan ska 

pedagoger hjälpa barnen att utvecklas utifrån den unika individ de är. Idag dominerar en syn 

på barn, där barnen är starka och aktiva meningsskapare till sina egna liv. Det ligger också en 

stor vikt vid att man ska få vara den man är, och detta bidrar också till att vi idag möter 

olikheter hos människor som präglas av den sociala och kulturella omgivning de kommer 

ifrån (Öhman, 2009, s. 56).  

 

Barngruppen på förskolan är en betydande och viktig del av barnets utveckling. Pedagoger på 

förskolan ska stödja barnet att skapa en positiv uppfattning om sig själv och en tilltro till sin 

egna förmåga. I förskolan utvecklar barn sin sociala identitet och finner snabbt vem de är i 

förhållande till gruppen barn på förskolan. Redan vid födelsen har barn en vilja att vara 

tillsammans med andra i en gemenskap, och genom detta blir det betydelsefullt för barnets 

utveckling och välbefinnande att upprätthålla och skapa relationer till andra. När barnet 

kommer till förskolan är det en annan arena, än de familjerelationer som barnet varit i. På 

förskolan råder andra kulturella och sociala mönster, och barnen utvecklar vetskap om hur 

dessa ska tolkas. Barnen skapar nya roller, och lär sig att förhålla sig till hur man ska vara 

som förskolebarn (Öhman, 2009, s. 166). Däremot är inte skapandet av en gemenskap så 

enkelt, alla barn har inte alltid en given lekkamrat utan villkoren kan vara begränsande 

(Öhman, 2009, s. 168). 

 

Denna undersökning har en kvalitativ ansats där vi observerat barnens ”fria lek”, samt 

intervjuat förskollärare. Respondenterna talar i linje med det som Öhman (2009) beskriver 

ovan, att villkoren för att få en kamrat är begränsade och alla har inte samma förutsättningar 

när det kommer till social samvaro i leken. Vi väljer att presentera ett utdrag från en 

genomförd intervju vi gjort under studien då den belyser komplexiteten inom barns 

kamratkultur på förskolan.  
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Det kan bara handla om att pennburken inte får stå där. Man flyttar den lite åt sidan så 
nån inte får tag i den, eller att den inte får ha vissa färger. Man tycker att det fungerar så 
bra vid det där bordet, alla sitter och ritar och dom verkar väldigt glada men det är alltid 
en som, eller två som vill bestämma och som utesluter (Pedagog D, 2017-10-16). 

 

Lillemyr skriver i sin bok Lek på allvar om lekens betydelse för att utveckla och stärka barns 

identitetsskapande och självuppfattning. Detta kan bli problematiskt för barn som utesluts ur 

leken (2013, s. 28-29). Löfdahl skriver om hur barn i leken ständigt förhandlar. 

Förhandlingarna görs efter roller, positioner och lekens innehåll. Pedagoger på förskolan ser 

ofta leken som en aktivitet där barnen får utvecklas och har roligt. Leken på förskolan handlar 

om olika aspekter såsom ledsamheter, maktspel och positioner. Detta upplevs inte alltid av 

barn som lätt och roligt, utan kan tvärtom vara en upplevelse som får barn att känna obehag. 

Leken innehåller dimensioner som bidrar till att vissa barn utesluts (2014, s. 27). I denna 

uppsats vill vi undersöka hur barn tillträder ”fri lek” och hur det kan gå till när barnen 

utesluts ur leken. Vi vill också undersöka hur pedagoger agerar i dessa situationer samt vad 

de har för erfarenheter av detta. 

Syfte & Frågeställningar 

Leken möjliggör flera viktiga delar i barns identitetsskapande, men den kan också begränsa i 

vilken mån barn får ta del av gemenskapen. Pedagoger spelar en viktig roll i barns lek då de 

ska stötta och hjälpa barn att skapa en positiv bild av dem själva. I denna studie vill vi 

undersöka huruvida förskolan är en plats där barn har möjlighet att få ingå i sociala relationer 

tillsammans med andra barn och utveckla en god självbild och uppfattning om sig själva i den 

”fria leken”. Vi vill undersöka hur barnen producerar, vidmakthåller och avbryter relationer 

med varandra i den ”fria leken” och om alla barn får ett erkännande från sina kamrater och 

pedagoger. Pedagogens betydelse kommer att diskuteras och problematiseras när det kommer 

till deras förhållningssätt till barns kamratrelationer och deras sociala samvaro. 

 

• Vad har pedagoger för erfarenheter och tankar kring hur barn utesluts ur leken? Och 

hur agerar och hanterar de sådana situationer?  

• På vilka sätt avvisar och utesluter barn varandra i leken? 

• Vilka tillträdesstrategier använder sig barn av när de söker tillträde till leken?   
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Bakgrund  

Tidigare undersökningar om barns lek och deras sätt att utesluta varandra (Corsaro 1979, 

2011, Tellgren 2004, Löfhdal 2014, Öhman 2009) har visat att barn i sin interaktion skyddar 

sin lek genom att utesluta varandra. Att få tillträde till leken handlar ofta om komplicerade 

förhandlingar där barnen skyddar de handlingsutrymme som finns inom lekens ramar. Barn 

som från början inte deltar i den pågående leken kan få det svårt att ta sig in i leken och bli 

accepterade och insläppta. Tellgren menar att barnen vill skydda de begränsande 

interaktionsutrymmen som finns, samt att de förstår att leken är skör och kan brista, och när 

det kommer en ny deltagare in i leken förändras manuset och kan till och med avbrytas 

(2004, s. 99-101).  Detta framgår även i Corsaros studier som märkbart visar på två centrala 

intressen när det gäller barns interaktion. Det första handlar om barns önskan om att socialt 

delta och det andra om hur barn försvarar sitt deltagande i interaktionen (1979, s. 331). 

  

Löfhdal beskriver leken på förskolan som en arena där barn formar och vidmakthåller olika 

positioner i sina kamratkulturer. Den ”fria leken” har stor betydelse för barns utveckling av 

den sociala identiteten och samvaron där normer, rättigheter, värderingar, jämställdhet och 

rättvisa grundas (2014, s. 57). Öhman menar att det finns en komplexitet i barns sociala 

samvaro där uteslutningar inte alltid handlar om att kränka eller utöva sin makt mot någon. 

Barn som utesluter vill skydda de mentala rum som leken utgör och vill bevara leken som den 

är så att den inte kollapsar (2009, s. 18). Det är viktigt att som pedagog ha kunskaper om hur 

barns uteslutningar kan se ut, för att kunna stötta barnen i deras sociala samvaro på förskolan. 

Ambitionen med vår studie är att synliggöra hur barn interagerar med varandra i den rådande 

kamratkulturen på förskolan, vilka strategier de använder sig av när de försöker få tillträde till 

leken, samt hur barn tillhör en gemenskap och hur de utsätts för utanförskap i de olika 

dimensionerna som leken och samspelet innehåller.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning som gjorts och som vi finner 

relevant inom ämnet barn och deras interaktioner. Den forskning som presenteras behandlar 

vad som händer i mötet mellan barnen på förskolan. Majoriteten av den forskning som 
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presenteras används för att analysera vårt insamlade material under avsnittet resultat och 

analys. 

 

Britt Tellgren har skrivit avhandlingen Förskolan som mötesplats: Barns strategier för 

tillträden och uteslutningar i lek och samtal (2004). Avhandlingen undersöker barns sociala 

samspel i förskolan och hon har kommit fram till att barnen i förskolan lägger mycket av sin 

tid och energi på att försöka etablera en kontakt med andra. Barnen försöker också att skapa 

och hitta olika strategier för att bli delaktiga i en gemenskap. Barnens vardag på förskolan 

handlar till stor del om den sociala samvaron, vilket innefattar ute- och inneslutning (2004, s. 

15-16). Hon har i sin avhandling tagit inspiration från William Corsaros tidigare studier och 

hennes teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett interaktionistiskt perspektiv (Tellgren, 2004, 

s. 17). 

 

Vi har även tagit del av Margareta Öhmans avhandling Hissad och dissad - om 

relationsarbete i förskolan (2009) där fokus ligger på uteslutningar och kränkningar mellan 

barnen men också mellan pedagoger och barn. Hon har skrivit om hur pedagoger kan 

motverka negativa sociala mönster som bildas, genom kunskap och egen reflektion (2009, s. 

6). Pedagoger har ett svårt och komplext uppdrag när det kommer till att granska och 

analysera barns lek. Öhman belyser hur barnen värderar varandra. Barnen “hissar och dissar” 

varandra när de uppskattar och ger varandra erkännande samtidigt som de kränker och 

avvisar varandra. Dessa faktorer kommer att påverka det individuella barnet i hur det skapar 

en självuppfattning samt hur gruppdynamiken kan se ut (Öhman, 2009, s. 8-9) 

 

Fanny Jonsdottir undersöker i sin avhandling Barns kamratrelationer i förskolan: 

Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap (2007) om det finns strukturella villkor 

gällande barns vänskapsrelationer och hur pedagoger uppfattar dessa. Det primära i studien är 

att ta reda på om förskolan är en miljö där alla barn har möjlighet till att skapa goda relationer 

tillsammans med andra barn (2007, s. 21). Studien fördjupar sig i huruvida det finns ett 

samband mellan hur pedagoger värderar barnens tillskrivna egenskaper och hur barnen själva 

tolkar sina vänskapsrelationer (2007 s. 45). Hon tar även upp hur hon med sin yrkeserfarenhet 

upplever att majoriteten barn ingår i en vänskaps- och kamratrelation på förskolan. Däremot 

kommer hon fram till i sin avhandling att det inte alltid är så att alla barn ingår i 

kamratrelationer (2007, s. 13). Jonsdottirs avhandling grundar sig i Honneths moralteori. Hon 

kommer i sin avhandling fram till att det finns samband i hur barnen upplever sina sociala 



5 

 

relationer samt hur pedagoger upplever barnens färdigheter och egenskaper i den sociala 

samvaron (2007, s. 150). 

 

Annica Löfdahls har skrivit boken Kamratkulturer i förskolan- en lek på andras villkor 

(2014). Hon skriver om barns sociala samvaro och hur den består av mönster som kan ses ur 

olika dimensioner. Hon har i sin bok utgått ifrån William Corsaros teorier kring barns 

kamratkulturer, och här blir ”tolkande reproduktion” och ”sekundära anpassningar” viktiga 

begrepp (2014, s. 7). Hon skriver om hur barn idag ingår i en viss kamratkultur som formas 

utifrån sociala och kulturella faktorer där medvetenhet om sin egen och andras position i 

leken får betydelse (2014, s. 13).  

 

Pia-Maria Ivarsson har skrivit avhandlingen Barns gemenskap i förskolan (2003) som handlar 

om hur barn konstruerar gemenskap i förskolan. Barns gemenskap är inbäddad i ett 

förskolesammanhang som både möjliggör och begränsar barnen i deras interaktion. I sin 

avhandling har Ivarsson använt en etnografisk ansats som grund, som både ger en förståelse 

för de kulturella sammanhang som påverkar barnens gemenskap samt den sociala 

interaktionen som sker när barnen samspelar med varandra. Hon har studerat barnens 

aktiviteter och hur dessa aktiviteter tar sig i uttryck i den rådande kamratkultur som äger rum. 

Barnen ses som kompetenta sociala aktörer som konstruerar en gemenskap tillsammans 

(Ivarsson, 2003, s. 13-15). Ivarsson kommer fram till att även små barn har sociala 

intentioner, där de har drömmar och mål om att ingå i en social gemenskap med andra 

kamrater (2003, s. 122-123). Barn på förskolan upprätthåller och skapar en social ordning 

som ser ut på ett specifikt sätt just för att den sker bland barnen som befinner sig på 

förskolan. Ivarsson menar att när barnen befinner sig på förskolans så finns det regler och 

domäner som de måste förhålla sig till (2003, s. 124). 

 

William Corsaro har skrivit flertalet artiklar om barns kamratskap i förskolan. Han har bland 

annat skrivit artikel ”'We're Friends, Right?': Children's Use of Access Rituals in a Nursery 

School” (1979) där han identifierar hur barn tillträder en pågående lek. Corsaro såg att barnen 

använder olika strategier för att få tillträde men även för att lämna en pågående lek (1979, s. 

321-322). Han kommer fram till att barn kan se sambandet och en relation mellan de sociala 

regler, och de kommunikativa färdigheter som behövs inom lekens ramar. Barn använder ofta 

kommunikativa medel, och har komplexa strategier för att få tillgång till en pågående lek. 

Däremot kan barnen behöva stöttning när de ska lämna en lek. Han visar även hur de yngre 
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barnen använder mer fysiska strategier för att få tillträde till leken samt olika lekmaterial. De 

äldre barnen är mer benägna att förhandla kommunikativt. Här blir det verbala språket en 

viktig del i kommunikationen (Corsaro, 1979, s. 335). Däremot talar Corsaro om hur barnens 

inträdesstrategier ofta var icke-verbala, och dessa försök var också det mest framgångsrika 

(1979, s. 332). Corsaro skriver om hur barn tidvis är ensamma, men har en ständig önskan om 

att få tillträde till en pågående lek. Barnen har också en förmåga och en vilja att gå från olika 

grupper, och ingå i flera gemenskaper (Corsaro, 1979, s. 330). Samverkan mellan barnen är 

ömtålig och pågående aktiviteter kan avslutas tvärt av minsta störning. Därför menar Corsaro 

att barn skyddar den pågående leken genom att motverka de första tillträdesförsöken andra 

barn gör för att ingå i gemenskapen (1979, s. 331). 

 

Corsaro har även skrivit artikeln ”Peer Culture in the Preschool ”(1988) där han talar om hur 

barn tillträder förskolans arenor. Han menar att barnen har en social och kulturell historia 

som följer med när barnen början förskolan (1988, s. 19). Han talar om hur barnen möter en 

helt ny värld, och att den ska delas tillsammans med andra barn och ett fåtal vuxna, vilket ett 

barn som inträder i förskolan för första gången inte är van vid. Corsaro beskriver hur barn i 

förskolan ofta ser sina lekkamrater som vänner, men att det kan vara tillfälligt eller temporärt. 

Barnen fokuserar här mer på leken och inte på vilken kompis som är med. Han beskriver 

också vikten av leken, där barnen får interagera tillsammans med andra och att det är viktigt 

för barnens sociala utveckling (1988, s. 19). Corsaro belyser hur barnen till en början ingår i 

samma socialiseringsprocess men att de ju längre tiden går börjar att forma egna 

kamratkulturer där de också skapar en barn- och vuxenrelation, och de lär sig hur det är att 

vara förskolebarn (1988, s. 24).  

 

Marie Bliding har skrivit avhandlingen Inneslutandet och uteslutandets praktik - En studie av 

barns relationsarbete i skolan (2004) Där skriver hon om hur skolan är en viktig arena för 

barn när de utvecklar relationer. Hon analyserar hur kommunikationen och interaktionen 

mellan barnen ser ut i deras sociala samvaro, samt hur de använder kulturella redskap och hur 

de nyttjas i relationsarbetet mellan barn. Bliding lägger fokus på att få en inblick i hur ute- 

och inneslutningar kan se ut, och hur det yttrar sig i barns kamratrelationer (2004, s. 21-22). 

Hon beskriver vidare hur det sociala samspelet skapar sammanhang för lärande. Hon 

beskriver hur barnen skapar en förståelse och lärdom kring deras olikheter och likheter, och 

hur dessa kan komma att värderas. Barn får också en lärdom kring vilka egenskaper som inte 

duger i olika situationer. Barn som ingår i en social gemenskap skapar en lärdom om sig 
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själva, i relation till de andra (Bliding, 2004, s. 260-261). Hon belyser vidare vikten av att 

vuxna ska ha kunskap kring barnens ansträngning i kamratrelationer samt ha insikter om hur 

relationsprojekt och relationsarbete blir viktiga delar i barnens skapande av kamratkulturer 

(2004, s. 261). 

 

Borgunn Ytterhus har skrivit boken Barns sociala samvaro - inklusion och exklusion i 

förskolan (2003) där hon skriver om barns samvaro på förskolan och deras möten med 

varandra. Hon presenterar bland annat barnens egna syn på den sociala samvaroprocess som 

pågår. Här beskrivs hur inklusion och exklusion samverkar i den sociala praktiken. Samspelet 

formar regler, aktörer och resurser. Hon redogör också för hur leken kan fallera samt de 

faktorer och handlingar som ligger till grund för uteslutningar. Ytterhus studerar 

“annorlunda” och “vanliga” barn som hon själv benämner det. Hon studerar barn med 

funktionsnedsättning eller som har annan hudfärg än majoriteten. De “vanliga” i studien är 

mest med i kulisserna, och hennes fokus ligger på de “annorlunda” barnen (2003, s. 11-12).  

Ytterhus tar också upp vikten av barnens lek för utvecklingen av sin identitet, och hur de ser 

på andra och sig själva. Barnen skapar mening i olika sammanhang, och denna mening blir 

också styrande i sina handlingar. Ytterhus kommer fram till i sin studie att barnen ständigt 

arbetar med en kvalifikationsprocess, där alla barnen vill delta i en gemenskap. De vuxnas 

roll blir att stötta barnet efter dess olika utgångspunkter så de får rätt hjälp och stöd (2003, s. 

208-210).  

 

I denna översikt av den forskning vi presenterat tas flera aspekter upp när det kommer till 

barnens sociala samvaro. Många av dem är överens om att barnens kamratrelationer är 

komplexa och innehåller flera dimensioner. De sociala och kulturella strukturer som 

förskolan utgör får betydelse för hur barnen handlar och värderar varandra. Vilket betyder att 

det skapas olika samverkansregler som kan bidra till uteslutning och kränkningar. 

Forskningen har också enhälligt visat att barnen använder olika strategier för att få tillgång 

och ingå i en gemenskap på förskolan. Ovanstående forskning blir relevant i vår studie 

eftersom vi ville undersöka om förskolan möjliggör så att alla barnen får ingå i sociala 

relationer i den ”fria leken”, samt hur barnen producerar, vidmakthåller och avbryter 

relationer. Den ger oss också verktyg att analysera och diskutera pedagogernas 

förhållningssätt till barnens kamratrelationer och deras sociala samvaro.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras våra teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen 

och det synsätt vi valt att använda när vi granskat vårt material. Vi kommer även att 

presentera William Corsaros (1979) tillträdesstrategier som vi har haft som grund i våra 

observationer och i vår analys.  

Moralteorin 

Den första utgångspunkten som vi lutar vår studie emot är i Axel Honneths moralteori.  

Utgångspunkten inom teorin är att människan behöver ett slags erkännande från andra för att 

kunna utveckla den personliga identiteten och skapa en god relation till sig själv (Honneth, 

2003, s. 99). Eftersom alla människor strävar efter att ingå i olika relationer med andra, blir 

den här teorin betydande för vår studie, då barn på förskolan etablerar och upprätthåller 

relationer. Dessa relationer grundas i och påverkas av olika känslor och avsikter som utgår 

från ett personligt perspektiv. Människor formas enligt Honneth utifrån andras erkännande 

(2003, s. 105-109). Honneth beskriver begreppet självrelationer där han belyser hur 

moraliska kränkningar kan förstås utifrån olika nivåer. Han beskriver att i den första nivån 

kan det handla om fysiska kränkningar. Den andra nivån handlar om svek, att man genom att 

svika någon kränker personens självrelation och självbild. Den sista nivån han beskriver, som 

också kommer bli relevant i vår studie, är hur man kränker andra via förödmjukningar och 

brist på respekt. Genom att kränka någon via förödmjukning förloras känslan av att vara en 

del av något. I den sista nivån beskriver han känslan av att vara betydelsefull för en grupp, 

vilket är viktig för ens självbild (Honneth, 2003, s. 102). 

 

Honneth menar att människans handlande formas utifrån intima och personliga relationer. 

Dessa presenterar han i tre nivåer. Den första nivån handlar om att blir bekräftad av en annan 

människa, känslan av att vara viktig för en annan människa blir här betydande. Begrepp som 

omsorg och kärlek passar in i den här nivån. Den andra nivån handlar om hur människan 

skapar relationer till andra. Den handlar om att en person känner en samhörighet med andra 

människor på lika villkor, och alla har ett lika värde. Den tredje nivån handlar om att en 

människa känner en tillhörighet till en grupp, inom gruppen värnar man om varandra och 

personens förmågor uppskattas. Här blir begrepp som solidaritet och lojalitet viktiga (2003, 

s. 106-107). Anledningen till att vi valt att se på vårt material utifrån Honneths moralteori 

beror på att vi vill se hur barnen interagerar i deras lek och vad erkännandet av andra får för 
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betydelse för barns relationsskapande. Den här teorin ger oss verktyg att analysera barnens 

lekmönster och handlingar i relation till ett subjektivt erkännande.  

Utvecklingspedagogiskt perspektiv 

Vi har också valt att använda oss av det utvecklingspedagogiska perspektivet för vår analys 

av materialet. Detta perspektiv ger oss synsätt och riktlinjer för hur vi tolkar och analyserar 

vårt material när det kommer till pedagogernas förhållningssätt. Det utvecklingspedagogiska 

perspektivet har sin grund i att inta ett förhållningssätt som synliggör barns lärande, samt att 

man som pedagog hjälper barnen att reflektera över sin omvärld. 

  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) talar i deras bok Det lekande lärande 

barnet: i en utvecklingspedagogisk teori om hur utvecklingspedagogiken har sitt fokus i att 

ge barnen förutsättningar och verktyg för att synliggöra deras omvärld så den blir begriplig 

för dem själva och andra. De presenterar tre principer som sammanfattar utvecklings-

pedagogiken. Den första principen handlar om att man som pedagog ska kunna fånga 

situationer där barn får möjlighet att tala och tänka. Den andra principen handlar om att 

barnen ska få tänka, uttrycka och reflektera, både verbalt och med andra uttrycksformer. Den 

tredje belyser hur pedagoger ska lyssna på barns idéer samt ta till vara på barns olikheter 

(2014, s. 60). Pedagogens uppgift blir enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson att 

finna verktyg för att reflektera tillsammans med barnen och visa, utveckla och forma flera 

förståelseramar hos dem. Detta innebär att pedagoger i praktiken kan skapa en större kunskap 

kring olika sätt att erfara och tänka om något. Ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt kan 

hjälpa pedagoger att finna verktyg som sedan kan bidra till att skapa en större kunskap om 

variationen av tankesätt som barnen möter i sin vardag (2014, s. 59). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar att det utvecklingspedagogiska 

förhållningssättet innebär att se till varje individ, men också se till gruppen individer för att 

synliggöra lärandet och skapa delaktighet så att lärandet blir synligt för dem själva. Det 

belyser även vikten av ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra i en grupp, så väl 

vuxna som barn, men också barn emellan (2014, s. 66-67). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson belyser begreppet erfarenheter och visar på hur 

detta begrepp är centralt i flertalet studier om barns lärande. Författarna beskriver erfaren-

heter som något som skapas genom att barnen upplever, uppfattar och förstår olika ting. 
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Känslor blir en viktig del i förståelsen av begreppet eftersom barnet skapar och erfar sin 

omvärld med hela kroppen (2014, s. 73). I boken belyser också författarna vikten av leken. 

De talar om hur barn i sin lek skapar en kultur som formas av barnens delaktighet, interaktion 

samt lärande som de upplever tillsammans.  I leken lär sig barn att förhandla kring inflytande, 

delaktighet och rättigheter (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, 2014, s. 59). Det 

utvecklingspedagogiska perspektivet får betydelse i vår studie då vi vill undersöka hur 

pedagoger ställer sig till barnens lek, utanförskap och gemenskap. Perspektivet ger oss en 

större inblick i det pedagogiska förhållningssättet som genomsyras av kommunikation och 

variation av tankesätt. Teorin beskriver också hur leken blir en arena för förhandling och 

delaktighet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 56). 

William Corsaros tillträdesstrategier  

Vi har även valt att ta avstamp i William Corsaros artikel “'We're Friends, Right?': Children's 

Use of Access Rituals in a Nursery School” (1979) som kommer att belysas mer ingående 

under avsnittet tidigare forskning. I artikeln analyserar han hur barn tillträder lek utifrån 

femton tillträdesstrategier som han kunnat identifiera. Vi har valt att använda oss av Britt 

Tellgrens tolkning av dessa i hennes avhandling Förskolan som mötesplats: Barns strategier 

för tillträden och uteslutningar i lek och samtal (2004). Dessa kommer att ligga till grund för 

våra observationer och sedan användas som ett analysverktyg. Tillträdesstrategierna kommer 

precis som Tellgren valt att göra, presenteras i ordning med den engelska benämningen först. 

Vi kommer däremot att benämna det som både Corsaro och Tellgren uttrycker som episode 

som lek.  

 

• Non verbal entry (Icke verbal entré): Att inträda i en lek, men detta genom att inte verbalt säga 

något. En person tar plats inom leken eller området, men gör sig inte märkbar verbalt. 

• Producing variant of ongoing behaviour (Att konstruera en variant av den pågående aktiviteten 

eller handlingen): Att en person inträder i en lek eller område genom att efterlikna eller skapa 

något som är likasinnat med den handling och det beteende som pågår. 

• Disruptive entry (Att besvära eller avbryta genom sin entré): Genom att inträda i en lek eller i ett 

område genom att agera störande, icke verbalt eller verbalt. Genom att kroppsligt avbryta eller 

störa. 

• Encirclement (Cirkulerande runt aktivitet): Att inträda genom att cirkulera runt leken eller 

sammanhanget, detta sker icke verbalt. 
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• Making claim on area or object (Att verbalt uttrycka en vilja i aktiviteten eller sammanhanget. 

Det här kan även innefatta föremål): Man uttrycker sin handling eller vilja verbalt för att göra 

anspråk på leken, sammanhanget eller ett objekt. 

• Request for access (Man frågar verbalt om att få tillträda): Att inträda i en pågående lek genom 

att be om lov att få tillträde. 

• Questioning participants (Att be om lov från en deltagare): Att inträda leken genom att samtala 

med en deltagare kring och om den pågående leken. 

• Reference to adult authority (Att be en vuxen om stöd): Att man inträder i en pågående lek och 

refererar till pedagogens auktoritet, detta kan vara regler eller behov av stöttning) 

• Offering of object (Att villigt ge bort/erbjuda en sak): Att inträda en lek genom att verbalt eller 

icke verbalt erbjuda eller ge bort en sak eller objekt till någon av kompisarna i leken. 

• Greeting (Hälsning): Att träda in i leken genom att verbalt hälsa på en eller flera kompisar i 

leken. 

• Reference to affiliation (Refererar till kompisrelation eller ett medlemskap): Att genom inträde i 

en lek hänvisa verbalt till en kamratskap, eller ett medlemskap till en deltagare i leken. 

• Aid from non-participant (Hjälp eller räddning från en som inte deltar i sammanhanget eller 

leken): Att uttrycka sig verbalt om hjälp eller stöd att få tillträde till leken genom en deltagare 

som inte deltar i leken. 

• Accepting invitation (att godkänna eller acceptera inbjudan): Att inträda i en lek eller ett 

sammanhang genom att bli tillfrågad att delta i gemenskapen. 

• Suggest other activity (Föreslå eller erbjuda annan aktivitet): Att inträda i en lek genom att 

verbalt erbjuda en annan lek, och fråga deltagarna om de vill vara med. 

• Reference to individual characteristics (att referera till egenskaper hos deltagarna): Att inträda 

i en lek genom att verbalt uttrycka individuella egenskaper hos någon enskild eller fler deltagare i 

leken. 

 

För att knyta ihop våra teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning vi valt att 

presentera, vill vi beskriva hur vi ser till dessa för att få en flerdimensionell bild av vårt 

insamlande material.  

 

I den tidigare forskningen som vi presenterat tas flera viktiga aspekter upp när det kommer 

till barnens sociala samvaro och alla är överens om att barns kamratrelationer är komplexa 

och innehåller flera dimensioner. De sociala och kulturella strukturer som förskolan utgör får 

betydelse för hur barnen handlar och värderar varandra. 
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Våra teoretiska utgångpunkter kan i linje med den forskning som belysts bidra till en 

förståelse för hur människor söker ett erkännande, och vikten av reflektion tillsammans med 

andra för att få uppleva sig själv som en betydelsefull individ. Att få ingå i en grupp 

tillsammans med andra blir enligt Honneth (2003) betydande för erkännandet. Med hjälp utav 

tidigare forskning Löfdahl (2014) Bliding (2004) Öhman (2009) kan vi se att strävan efter att 

få ett erkännande är komplext. Strukturella faktorer så som makt, status och positioner får 

betydelse när vi värderar andra, och ser på oss själva. 

Genom att koppla samman Honneths (2003) beskrivning av behovet att få ett erkännande 

med Corsaro (1979) tillträdesstrategier som barnen använder sig av, kan det bli lättare för 

pedagoger att förhålla sig i linje med det utvecklingspedagogiska perspektivet. Det 

utvecklingspedagogiska perspektivet belyser vikten av att skapa många olika sätt att tänka 

och erfara något, vilket också blir ett synsätt i vår resultat och analysdel (Pramling 

Samuelsson, Asplund Carlsson, 2014). 

Honneths moralteori styrker vikten av kartläggning av barns relationer och deras sociala 

samvaro. Utifrån moralteorin behöver en människa ett flerdimensionellt erkännande från sin 

omgivning för att kunna utveckla en positiv självbild. Med hjälp av Corsaros 

tillträdesstrategier (1979) så kan vi få en större förståelse för hur barn handlar när de försöker 

tillträda en lek. Tidigare forskning Ytterhus (2003) Tellgren (2004) Bliding (2004) talar för 

att barn dagligen anstränger sig för att få ingå i en gemenskap tillsammans med andra 

kamrater. Detta kan vi se i linje med Honneths moralteori (2003) om hur individen ständigt är 

i behov av ett erkännande från andra. Forskning gjord av Öhman (2009) Löfdahl (2014) 

Jonsdottir (2007) beskriver hur barnen värderar varandra, samt vad det kan få för 

konsekvenser eftersom alla barn inte får ingå i en gemenskap. Vi valde att använda 

ovanstående forskning genomgående i vår analys. Vi har satt våra teoretiska utgångspunkter i 

relation till den tidigare forskningen för att skapa en flerdimensionell bild av de observationer 

och intervjusvar vi presenterat. Den tidigare forskningen och våra teoretiska utgångspunkter 

vi redogjort för, ger oss flera förståelseramar, synsätt och tänkbara förklaringar till varför och 

hur barn agerar som de gör i den ”fria leken”.  
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Centrala begrepp 

Vår studie behandlar det som i förskolesammanhang kallas för ”fri lek”. Därför ser vi det som 

centralt i denna studie att definiera hur vi tolkar och ställer oss till begreppet. Många forskare 

har definierat begreppet lek, och det finns många olika synsätt och dimensioner i hur lek är 

främjande, utvecklande och meningsfullt för barnen. Lillemyr är en av dem som beskriver 

hur leken får betydelse för barns lärande och utveckling. I leken speglas de likheter som finns 

mellan barnen samt gruppens struktur och de lekmetoder de använder sig av. Olikheter blir 

synliga genom att maktsituationer uppstår där popularitet och status i vissa fall blir avgörande 

för leken och barnens positioner i den (2013, s. 29). Många är eniga om att leken är 

utvecklande, men vi ställer oss frågande till just om den ”fria leken” alltid är så fri för barnen 

på förskolan. För att förstå vårt resonemang måste man också se till hur man definierar 

begreppet ”fri lek”. Vi ser på ”fri lek” som något som inte är en pedagogisk styrd aktivitet, 

och där barnen får friheten att skapa sin lek själva med hjälp av förskolans miljö och sina 

kamrater. Leken på förskolan kan lätt förskönas, och uttrycks med begreppet ”fri lek”. 

Gunilla Lindqvist talar om den ”fria leken” och menar att det finns en tvetydighet kring hur 

den förstås. Hon beskriver hur det handlar om styrning och frihet. Hon poängterar hur den 

”fria leken” ofta definieras som fri, vilket innebär utan styrning från vuxna, men att den 

påverkas av förskolans strukturer och de sätt som förskolan erbjuder barnen möjlighet till lek 

(1996, s. 50). 

 

Den ”fria leken” måste dock problematiseras, då den kanske inte alltid är så lätt för ett 

förskolebarn att handskas med och blir då heller inte så fri. I vår analys kommer vi tydligt att 

visa på hur barn vidmakthåller, producerar och avbryter relationer med varandra. Den ”fria 

leken” får alltså en annan sida, som inte alltid kan ses som lätt och rolig, utan snarare innebär 

en form av kamp att få ingå i olika kamratrelationer och lekar. Den ”fria leken” är positiv för 

de barn som får tillträde till den och vet hur de ska handskas med den. Dock kommer vi i 

denna studie visa på komplexiteten med den ”fria leken”, och att det inte alltid är givet att alla 

barn får vara med och leka. Vi anser att den ”fria leken” ofta kan bli något som barnen får 

göra för att sysselsätta sig själva, men vi ser hur den har en baksida som kantas av 

utanförskap, uteslutningar och kränkningar. För att förtydliga vårt resonemang vill vi också 

poängtera att vi tycker att den ”fria leken” ska få ta plats på förskolan, men att den måste 

observeras och analyseras. Vi ställer oss alltså frågande till hur fri den ”fria leken” egentligen 

är. Därför väljer vi att i denna studie sätta den ”fria leken” inom citattecken.  
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För att förstå hur den ”fria leken” på förskolan kan se ut har vi tagit hjälp av nedanstående 

begrepp, dessa används i vår analys för att skapa flera förståelsedimensioner. Kamratkulturer 

är ett viktigt begrepp att se till när man studerar barnens lek. Löfdahl skriver om hur barn 

skapar en kamratkultur när de vistas tillsammans under en längre tid. Att vara en del av en 

specifik kamratgrupp på förskolan innefattar också vissa regler, normer, statusar och olika 

lekar. De värden, normer och attityder som skapas i en kamratkultur kan dock ändras över tid 

och mellan förskolor. Barn som ingår i samma kamratkultur skaffar också gemensamma 

system av social kunskap. Kamratkulturerna är skapade och uppbyggda av de interaktioner 

och handlingar som sker mellan barnen (2014, s. 13).  

Barnens kamratkulturer och lek är inte oberoende av begreppet tolkande reproduktion som 

Corsaro definierar. Begreppet handlar om hur barn skapar en egen kultur i sin gemenskap, 

men den är inte självständig utan påverkas av samhällets ramar och den rådande kulturen. 

Corsaro talar också om hur barn får intryck ifrån vuxenvärlden och införlivar dem i sin egen 

existerande kultur (2011, s. 372-373). Barnens ”fria lek” påverkas också av barns sociala 

strukturer. Öhman beskriver hur en social struktur i en vänskapsrelation kan förstås som 

förhandlingar, där barnen förhandlar om ute- och inneslutningar. När barnen skapar en social 

struktur har de skapat ett normaliserande mönster, där barnens positioner är givna. När det 

blir normerande ifrågasätter inte heller barnen positionerna oavsett om det handlar om 

uteslutning eller inneslutning (2009, s. 73). 

 

Begreppen ovan belyser komplexiteten som leken utgör, och vår studie kommer tydligt att 

visa hur barnen utesluter varandra. Därför ser vi att begreppet uteslutning måste definieras 

här. Uteslutning kan ses utifrån två aspekter enligt Wrethander. Det ena aspekten är en 

tillfällig uteslutande handling där någon inte får tillträde till gemenskapen. Här kan 

uteslutningen eller utanförskapet ses som tillfälligt i det relationsarbete som pågår mellan 

barnen. Den andra aspekten handlar om att man inom en kamratkultur har etablerat ett fast 

uteslutningsmönster där vissa barn alltid hamnar i utanförskap (2007, s. 111). Barnen kan 

utesluta varandra genom att omedvetet eller medvetet kränka varandra. En kränkning är något 

som får den man utsätter det för att tvivla på sin egen värdighet. Det kan yttra sig både 

verbalt och ickeverbalt, omedvetet eller medvetet. Öhman beskriver två typer av kränkningar: 

instrumentella och relationella. De instrumentella kränkningarna är fysiska, där man fysiskt 

kränker någon för att få tillgång till exempelvis ett objekt. De relationella syftar till att man 

inte vill eller inte släpper in någon i samvaron och gemenskapen (2009, s. 13-14). När barnen 
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kränks och utesluts kan de få konsekvenser för hur barn uppfattar sig själva. Lillemyr 

beskriver hur de känslor, attityder och kunskaper som barnen har om sig själva blir en viktig 

del i hur barnen värderar sig själva i relation till sin omgivning. Självuppfattning föds man 

inte med, utan den byggs upp med hjälp av sin omgivning. När man bildar sig en 

självuppfattning så får samspelet med andra en stor betydelse (2013, s. 200-201).  

 

Vi vill i denna studie visa hur ovanstående begrepp kan förstås och påverkar barnens ”fria 

lek” på förskolan. För att förstå vårt material i linje med den teori som presenteras väljer vi 

också att presentera begreppet erkännande. Begreppet att bli erkänd, och förvägras 

erkännande, handlar om hur varje individ är beroende av att accepteras som en jämlike. Det 

handlar om att som människa bli erkänd av sin omgivning och som en deltagare i en 

gemenskap. Om man inte uppskattas och förvägras ett erkännande får det konsekvenser för 

känslan av att tillhöra något. Kampen om att få ett erkännande pågår i alla relationer. För att 

en människa ska få en positiv självbild behöver man få ett flerdimensionellt erkännande från 

andra. Detta utvecklar den personliga identiteten och är viktigt för att kunna skapa en positiv 

relation till sig själv (Heidegren, 2003, s. 7-8). 

 

För att undersöka huruvida förskolan är en plats där barn har möjlighet att få ingå i sociala 

relationer tillsammans med andra barn och utveckla en god självbild och uppfattning om sig 

själva i den ”fria leken”, väljer vi att ta hjälp av ovanstående begrepp i vår analys. Dessa 

begrepp ger oss verktyg att analysera hur barnen producerar, vidmakthåller och avbryter 

relationer med varandra i den ”fria leken”. 

Metod & material  

I denna del kommer vårt val av metod att redogöras för, vi kommer också belysa vårt 

tillvägagångssätt samt etiska och kritiska aspekter. Avsnittet avslutas med att presentera hur 

vi delat upp arbetet.  

Vi har i vår studie att använt oss av kvalitativa metoder bestående av intervjuer och 

observationer. Intervjuerna gjordes för att få en inblick i pedagogernas förhållningssätt 

gällande barns kamratkultur samt hur de förhåller sig när barn utesluts. Observationerna 

gjordes för att få mer kunskap om hur barn tillträder lek och hur de utesluts ur leken. Vi har i 

vår studie använt oss av en filosofisk hermeneutik som ansats då den beskriver hur människor 

ingår i olika förståelseprocesser. Brinkkjaer och Høyen beskriver hur hermeneutiken riktar 
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sig mot subjektiva förhållanden. Det handlar om att försöka förstå människors upplevelser, 

erfarenheter och synsätt på världen. Hermeneutiken kan ses som en cirkelprocess som är 

beroende av två delar, del och helhet, som tillsammans tolkas och förstås i relation till 

varandra (2013, s. 75-77). Det innebär att vi formas redan från födseln av den existerande 

kulturen och den utgör en tradition för oss. Den kommer i sin tur att lära och hjälpa oss att 

förstå oss själva och den omgivning vi växer upp i (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 76-77). Vi 

väljer filosofisk hermeneutik som ansats i vår studie för att den behandlar människors olika 

förståelsehorisonter, där människor samverkar och möts för att skapa mening i sin vardag. Vi 

vill med detta synsätt försöka förstå andra människors upplevelser, intentioner och ageranden 

utifrån deras kulturella referensramar. Inom förskolans värld etableras normer och värden 

som påverkas av samhället, pedagoger, barngruppen och av den enskilda individen. Eftersom 

vi valde observation och intervjuer kunde vi också sträva efter att få en flerdimensionell bild 

av vårt uppsatsämne (Stukat, 2011, s. 37). 

Observationer  

Observationerna vi har genomfört, gjorde vi på två olika förskolor i Stockholms län. 

Avdelningarna vi besökte var båda med åldersinriktning tre till fem år. Våra observationer 

genomfördes vid tre tillfällen och dessa varade ca fyra timmar vardera. Observationerna 

gjordes med ett strukturerat observationsschema som var utformat efter Corsaros (1979) 15 

tillträdesstrategier. Patel och Davidsson beskriver vikten av att pröva ut sitt 

observationsschema innan man gör faktiska observationer. Detta är något som vi av tidsbrist 

inte hann med. Vi upplevde däremot att observationsschemat var bra och behövde inte ändra 

det under arbetets gång (2011, s. 97). Vi valde Corsaros (1979) tillträdesstrategier då det 

redan finns en reliabilitet, eftersom de redan prövats och används av forskare inom vårt valda 

område (Stukat, 2011, s. 133). 

Under observationerna förde vi fältanteckningar som sedan blev underlag för analysarbetet. 

Fältanteckningarna analyserades i anslutning till tillfället vilket bidrog till att vi kunde få en 

bild av hur vi kunde gå vidare med nästa observation, samt vad den utförda observationen 

gett oss för kunskap. Patel och Davidson skriver att en fördel med att gå igenom 

observationerna med en gång gör att materialet är färskt i minnet, samt att det blir mer 

levande i förhållande till våra erfarenheter kring det (2011, s. 121). I vår roll som 

observatörer valde vi att förhålla oss passiva. Vi var heller inte kända för barnen sedan 

tidigare. Kritiska aspekter med att inte delta i barnens sociala gemenskap kan vara att vi inte 
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blir en naturlig del av gruppen. Det kan även uppstå en problematik kring hur och var vi 

befinner oss i rummet. Barnens beteende kan i en observation förändras av vår närvaro. 

Något vi upplevde och som blev till fördel för vårt arbete var att pedagogerna var naturliga 

och inte brydde sig om att vi var där, vilket inte heller barnen gjorde. Vi upplevde det som att 

vi kunde placera oss i bakgrunden utan att störa barnen eller göra dem obekväma (Patel 

Davidsson, 2011, s. 98-100). 

Interjuver  

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer med öppna frågor för att samtalet skulle 

utforma sig efter ämnet och respondentens upplevelser. Vi hade förberett frågor med 

följdfrågor för att samtalet skulle flyta på bättre (se bilaga 1). Eriksson, Zetterquist och Arne 

menar att intervjuer med denna struktur ger olika synvinklar och perspektiv på ämnet samt att 

de ses som en guidad konversation (2011, s. 38). Patel och Davidson beskriver vikten av 

förarbetet kring intervjuerna. Vi utformade frågor som vi sedan praktiserade på varandra för 

att säkerhetsställa att frågorna var väl utformade. Detta gjordes för att vi skulle ha chans att 

utveckla vår intervjuteknik samt se att frågorna var begripliga och om de behövde utvecklas. 

Detta gjorde att vi kritiskt kunde granska oss själva och de tänkta frågorna innan 

intervjutillfällena (Patel, Davidsson, 2011, s. 86-87). Vi var även noga med att 

respondenterna fick definiera vissa av de begrepp som nämndes vid intervjuerna, för att vi 

skulle få en större förståelse för svaren vi fick. Vi gjorde även inspelningar under 

intervjuerna. 

 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades materialet med hjälp av inspelningen 

som gjorts. Ahrne och Svensson menar att inspelat material gör det lättare för forskaren att 

starta en tolkningsprocess då man kan lära känna materialet på ett fördelaktigt sätt så de kan 

återspeglas. Genom att lyssna flera gånger blir tolkningsarbetet och analysen av materialet 

mer djupgående (2011, s. 51). Eftersom vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger kunde vi 

också kritiskt granska oss själva och hur vi förhöll oss under intervjuerna. Detta var lärorikt 

och vi kunde också ändra vissa aspekter kring vårt förhållningssätt under intervjuerna (Patel, 

Davidson, 2011, s. 87). 

  

Vi skickade ut några övergripande frågor till respondenterna innan intervjutillfället så att de 

kunde börja fundera på ämnet (se bilaga 2). Detta kan dock bidra till att de kan vrida svaren 
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till sin fördel. Ett problem som Erikson, Zetterquist och Ahrne lyfter är att resultat av en 

kommunikation kan påverkas då den sker vid en viss tidpunkt, plats och under en viss dag 

(2011, s. 54). Vi bokade därför två tillfällen tillsammans med respondenterna för att skapa 

utrymme för olika situationer som kan påverka utfallet. Vi ville att respondenterna skulle 

känna att de hade flera tillfällen att uttrycka sig. Dock räckte det med ett tillfälle med 

respondenterna då vi fick ett innehållsrikt material och respondenterna var nöjda. 

Generaliserbarhet 

Vi kan i vår studie inte nå en generaliserbarhet eftersom vi undersöker individer och hur de 

handlar och uttrycker sig vid en viss tidpunkt. Vi kan inte dra slutsatser om att det vi 

observerat skulle vara något som sker på varje förskola. Vi kan dock se genom intervjuer och 

tidigare forskning att det finns en problematik kring vårt valda ämne. Vi kan med hjälp av 

tidigare forskning se att barn använder sig av olika strategier för att försöka få tillträde till 

leken. Men att dessa strategier används olika beroende på varje unik situation. Därför kan vi 

inte generalisera det vi observerat men vi kan relatera det till hur barn kan använda sig av 

olika strategier och att det är situationsbundet. Vi upplever att vårt material som vi kommer 

att presentera kan ge en bild av hur kamratrelationer kan se ut på förskolan. 

Urval av deltagare 

Vi kontaktade olika chefer i Stockholms län och bad om att både få observera och att 

genomföra en intervju med en pedagog. Cheferna förmedlade informationen och vi fick 

kontakt med två förskollärare som var intresserade av att ställa upp som respondenter. De 

andra två respondenterna fick vi kontakt med via våra VFU-förskolor. Erikson, Zetterquist & 

Ahrne skriver om vikten att redogöra för hur man valt ut respondenterna för att studien ska få 

en ökad trovärdighet (2011, s. 40). Barngrupperna som observerades valdes slumpvis ut av 

cheferna. Däremot hade vi valt att få observera barngrupper med barn i åldern tre till fem år. 

 

Forskningsetik 

Innan vi samlade in vårt material fanns det etiska aspekter som vi behövde ta hänsyn till. Vi 

utgick ifrån vetenskapsrådets etiska principer. Det tar upp tre principer som är av vikt när 

man tar hänsyn till etiska aspekter. Den första principen är informerat samtycke, vilket 

innebär att de berörda personerna blir informerade om vad studien kommer att handla om 
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samt vad den har för syfte (se bilaga 3). De blir också informerade om att deras medverkan är 

frivillig, samt att de också får ta ställning till om de vill medverka eller inte. Den andra 

principen kallas konfidentialitet och innefattar hur individer som bidrar till forskningen 

försäkras en anonymitet. De blir informerade om att materialet kommer att analyseras på ett 

sådant sätt som gör att de inte kan bli igenkända av utomstående som tar del av forskningen. 

Vi har valt att presentera våra respondenter som pedagog A, B, C och D samt vilket datum 

intervjuerna är gjorda. Detta för att försäkra deras anonymitet. Vi har däremot valt fiktiva 

namn i vår presentation av observationerna för att göra materialet mer levande. Den tredje 

principen, nyttjandekravet handlar om hur all information som samlas in gällande berörda 

personer enbart används i det syftet som studien syftar till. Det fanns även information 

gällande hur vi som forskare kunde säkerhetsställa detta. Efter studiens slut kommer alla 

personuppgifter att raderas och förstöras för att säkra de medverkandes anonymitet 

(Vetenskapsrådet, s. 6-14, 2002). 

Missivbrev & Samtyckesblankett  

När vi tog kontakt med chefer och respondenter för intervjuerna fick de ett missivbrev som 

informerade om vår studie samt deras önskade medverkan (se bilaga 3). När de svarade att de 

var intresserade av att delta skickade vi även ut en samtyckesblankett (se bilaga 4). 

Blanketten fick sedan vårdnadshavare på de tänkta avdelningarna skriva under. Vi 

informerade även chefer och ansvariga på avdelningen om detta, och samtalade kring hur vi 

skulle gå vidare om någon vårdnadshavare inte var bekväm med att deras barn medverkande i 

studien. Intervjupersonerna fick också en samtyckesblankett, som var utformad på samma 

sätt. Vi bad även i denna blankett om tillstånd för att göra ljudinspelningar (se bilaga 5). 

Kritiska aspekter 

En av observationerna som genomfördes gav oss ett tunt material att jobba med. Detta 

berodde på att det var få vårdnadshavare som hade gett sitt samtycke till deras barns 

medverkan. Vi fick då boka in ett nytt datum för en ny observation. Nästkommande gång vi 

skulle komma fick förskolan ställa in på grund av personalbrist. Vi valde då att inte boka in 

ett nytt datum eftersom det material vi hade samlat in från de andra tre observationerna var 

tillräckligt. Eftersom inte hela barngrupperna fick medverka under våra observationer var 

detta även något som vi fick ta hänsyn till under vårt analysarbete. Eftersom inte hela 



20 

 

barngruppen var närvarande under dessa observationer, så gjorde det att vi observerade en 

viss konstellation av barn, och detta kunde också få betydelse för utfallet. 

 

Vi upplevde också en svår balans under observationerna eftersom vi var icke deltagande. 

Detta gjorde att när barnen uteslöt varandra, kunde vissa barn som blev uteslutna söka vår 

kontakt. Det var svårt för oss att förhålla oss passiva, men vi valde att göra det eftersom vårt 

deltagande skulle påverka utfallet av det vi observerade. Vi upptäckte snabbt att ämnet vi valt 

också påverkade oss, eftersom vi med egna ögon fick se hur barnen agerar och utesluter 

varandra. Det gjorde att vi fick ta pauser då det var emotionellt påfrestande att gå igenom 

materialet. Pauserna gjorde att vi kunde återgå till materialet med en objektiv blick och låta 

våra tolkningar stå i fokus, inte våra känslor inför sammanhanget. 

Uppdelning av arbetet 

Vi har i vårt arbete jobbat tillsammans under hela processen och båda har tagit del av allt 

material och all litteratur som omfattas och belyses i studien. Vi har tillsammans studerat och 

läst av forskningsfältet, vilket har gjort att vi kunnat resonera kring detta. De teoretiska 

utgångspunkter vi valt har båda varit pålästa på, och vi har även här resonerat och diskuterat 

fram vad vi ska presentera. Det har också gjort att vi har kunnat hantera och förstå materialet 

tillsammans, vilket varit fördelaktigt. Vi har under definition av begrepp delat upp dem, för 

att underlätta arbetet. Analys, resultat, diskussion och avslutande diskussion har skrivits 

tillsammans för att få olika synsätt och dimensioner i analysen. Vi har båda två medverkat i 

både intervjuer och observationer för att kunna hjälpas åt och få flera olika perspektiv. 

Transkriberingen av intervjuerna delade vi upp och tog två var, detta för att underlätta arbetet 

och hålla tidsplanen. Det färdigtranskriberade materialet gick vi sedan igenom tillsammans 

för att se vad som blev relevant för vår studie. 
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Resultat & Analys 

Detta kapitel är uppdelat i två delar som är strukturerade för att besvara våra frågeställningar. 

I den första delen analyseras tre observationer där vi behandlar frågeställningarna om hur 

barnen avvisar och utesluter varandra i leken, samt vilka tillträdesstrategier barnen 

använder sig av när det söker tillträde till leken. I analysen problematiseras och diskuteras 

observationerna. Vi kommer också att presentera vissa intervjusvar i samband med analysen 

av observationerna för att belysa komplexiteten i pedagogernas förhållningsätt. Detta görs för 

att stödja våra och forskningens resonemang i relation till observationerna och pedagogernas 

förhållningssätt. Något vi vill lyfta och som är av stor vikt är att detta är våra tolkningar av 

observationerna. Vi är medvetna om att det kan handla om enstaka gånger och andra 

omständigheter som gjort att det blivit som det blivit. Vi kan inte dra några generella 

slutsatser i denna studie, däremot analyseras materialet utifrån det vi sett och som blivit 

relevant att presentera. Vi vill också förtydliga att när vi använder begreppet lek, så är det i 

syfte att tala om den lek som barnen tillsammans skapat och som pågick i den ”fria leken”.  
 

I den andra delen ”interjuver” analyseras intervjusvaren i relation till vår frågeställning 

gällande vad pedagoger har för erfarenheter och tankar kring hur barn utesluts ur leken, 

samt hur det handlar i dessa situationer. Pedagogerna benämns som pedagog A,B,C och D. 

Vi har valt att presentera de svar som vi funnit relevanta och berör viktiga aspekter i vår 

analys. 

Observationer 

Får jag vara med? 

Denna observation utspelar sig i en av förskolans lekrum och det är fem barn som leker i 

rummet. När en annan pojke kommer in i rummet och vill vara med blir situationen 

annorlunda.  

 

I ett av rummen på avdelningen finns en spis, bord, stolar och en massa tyger. Tre flickor, 

vi kallar dem Josefin, Elin & Elvira, leker på ena sidan av rummet. Det använder ett bord 

som hus, och under bordet och på bordet pågår en lek. Flickorna leker katter, i leken finns 

tre roller. Mamma katt, storasyster katt och en kattbebis. I andra änden av rummet leker 

en flicka och en pojke, som vi kallar Lisa och Peter. Peter ligger mellan två stolar med ett 

tyg över sig, det är ett tak. Lisa sitter under en annan stol bredvid pojken. Det två lekarna 
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sammanflätas ibland, och barnen pratar tillsammans i leken. Det har just fått frukt tilldelat 

av en pedagog som de äter av. 

En annan pojke som är yngre kommer in, vi kallar honom Wilgot. Han går tyst in i 

rummet och observerar deras lek. Han ställer sig vid Lisa och Peter som bygger med 

stolarna och pillar försiktigt på tyget som ska vara taket.  

 

Lisa reagerar snabbt och säger: 

- Du får inte vara med, sluta! 

Wilgot slutar röra tyget och verkar bli ledsen. En pedagog kommer in i rummet och 

hinner inte säga något innan Wilgot säger: 

- Jag får inte vara med och leka, jag vill vara med. Lisa säger att jag inte får. 

- Men fråga Peter då? Uppmanar pedagogen och pekar på pojken som Lisa leker med. 

Wilgot vänder sig mot Peter och frågar: 

- Får jag vara med? 

- Ne, du tar bara mina saker! Du får fråga Elin istället. 

- Kan du säga till mig om Wilgot tar dina saker då? säger pedagogen, men får inget svar.  

Istället vänder sig Wilgot till de tre flickorna som leker på andra sidan av rummet och 

frågar än en gång om han får vara med. 

- Nepp, du kan inte vara katt. Vi är redan katter, säger Elvira. 

- Men kan inte Wilgot vara katt medan ni äter frukten nu då? säger pedagogen. 

Pedagogen inväntar inte svar utan lämnar rummet. Wilgot kryper in under bordet och 

lägger sig ned. Han pratar inte med de andra i leken, och barnen som precis avvisat 

honom verkar inte bry sig om att han ligger där. 

(Fältanteckning, 2017-10-18). 

 

Wilgot i observationen försöker få tillträde till leken med fem av Corsaros (1979) 

tillträdesstrategier. Han använder sig av Icke verbal entré, Cirkulerande runt aktivitet, Att 

verbalt uttrycka en vilja i aktiviteten eller sammanhanget, Att be en vuxen om stöd och 

verbalt fråga om att få tillträda. Vi upplever situationen som sådan att Wilgot stängs ute med 

hjälp av flera olika strategier där barnen visar på flera sätt att han inte är välkommen i leken. 

Öhman talar om relationella kränkningar och beskriver hur dessa kan bestå av att någon blir 

ignorerad, avvisad eller att man inte låter personen ta del av det materialet som finns i leken 

(2009, s. 18). Barn kan använda relationella kränkningar för att förhandla kring positioner 

och roller. Vi upplever det som att barnen som utesluter Wilgot använder sin gemensamma 

makt för att utesluta honom ur leken (Öhman, 2009, s. 21).  
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Observationen sker när barnen har ”fri lek”. Tellgren skriver om hur den ”fria leken” handlar 

om interaktionen och de utrymmen som leken möjliggör. I det här fallet uppfattar vi det som 

att de fem barnen som redan befann sig i rummet hade, eller skapade en kamratallians, där de 

genom att utesluta Wilgot skyddade och upprätthöll sitt interaktionsutrymme (2004, s. 31). 

Detta beskriver Tellgren som något som blir vardag för barnen på förskolan. De ställs 

ständigt inför utmaningar om att ingå i en interaktion där utrymmet och platstagande är 

begränsat (2004, s. 31). Corsaro skriver om hur barn i förskolan oftast ser de som dem leker 

med som vänner, och detta kan vara temporärt och tillfälligt. Det kan handla om leken som 

pågår, och inte alltid om vilka kompisar som ingår i den (Corsaro, 1988, s. 21). Detta kan i 

vår ovanstående observation vara fallet. Det kan vara så att de enbart skyddar leken som de 

utför, och inte menar något personligt mot just Wilgot.  

 

Öhman skriver om hur barnen etablerar och utvecklar flera olika strategier för att få tillträde 

till leken, men att dessa inte alltid fungerar. Barn lär sig ofta vad som är effektivt och vad de 

får för respons på sina strategier (2009, s. 206). Wilgot i observationen upplever vi verkar 

märkbart osäker kring hur han ska närma sig, men ger sig inte till en början när han får ett nej 

av de andra barnen. Hans tillträde bollas mellan de lekkamrater som är med i leken, och 

barnen argumenterar för att de redan är katter så Wilgot kan inte vara det. Orsaken till att 

Wilgot utesluts är svår att definiera och om det hade med och göra hur han använde tillträdes-

strategierna och i vilken följd dom yttrade sig. Om Wilgot hade använt dem på ett annat sätt 

hade utfallet kunnat bli något annat? Eller var redan rollerna i leken givna? 

 

Om vi övergår till det som Löfdahl menar att de sociala strukturerna i barnens lek kan stärkas 

med olika roller och rekvisita i leken. I denna observation blir rollerna en avgörande faktor 

för hans inträde (2014, s. 52). Vi upplevde att de fem barnen som befann sig i rummet inte 

riktigt hade en gemensam lek innan Wilgot kom, men det är något som de refererar till att de 

har när han blir ombedd att fråga Elvira om han får vara med. Det kan ha varit så att de fem 

barnen lekte en parallell lek och upplevde att Wilgot inte fick en plats i någon av dem, men 

att det för Wilgot kan upplevas som att alla lekte tillsammans och gemensamt uteslöt honom.  

 

Hur situationen uppfattas av Wilgot är svårt att veta, men man kan se detta ur olika 

perspektiv. Honneth skriver om hur en människa, i sitt identitetsskapande, är beroende av sin 

omgivning. Kränkningar är något som påverkar identitetsskapandet. I detta fall kan Wilgots 

försök att inträda i leken, och de andras uteslutning, upplevas som en kränkning. När en 
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människa kränks så påverkar det också personens bild av sig själv och dess förutsättningar till 

att handla i ett socialt sammanhang. Honneth beskriver vidare hur en moralisk kränkning kan 

skada personens känsla av gemenskap, att vara socialt betydelsefull i en grupp (2003, s. 101-

102). Wilgot får inget erkännande från de andra medlemmarna i leken. Först erkänns inte 

hans närvaro eller anspråk på leken, han erkänns inte heller när han verbalt frågar. Han blir 

alltså inte en del av gruppen, och hans önskningar och behov upplever vi inte heller 

tillgodogörs av varken pedagogen eller barnen (Honneth, 2003, s. 106). 

  

Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att Wilgots självbild blir påverkad. Öhman beskriver 

att hur en person upplever en kränkning, är högst individuellt, men att det som pedagog är av 

största vikt att reflektera med barnet kring barnets upplevelse av situationen. Om Wilgot 

känner sig utanför och kränkt ska detta ligga i fokus för det vidare arbete som sker kring 

leken (2009, s. 15). Wilgot i observationen verkar ledsen och uppgiven, och detta upplever vi 

när vi observerar hans kroppsspråk. Han sjunker ihop med kroppen och tittar ned med 

blicken. Öhman beskriver hur barn reagerar olika när de känner sig kränkta. Vissa barn 

berättar hur de känner och tar hjälp, medan andra går undan. De barn som går undan och vill 

vara ifred, beskriver Öhman att man kan känna av via barnets uttryck. Vi upplever i exemplet 

att Wilgot känner sig ledsen över att han inte fick vara en del utav leken då han lägger sig 

under bordet med ansiktet bort från leken, och ligger där utan att säga något medan den 

pågående leken fortsätter utan att deltagarna bryr sig om hans närvaro (2009, s. 16-17). Vi 

upplever det som att Wilgot inte får hjälp av pedagogen att tillträda leken och att det skulle 

kunna vara så att det blir betydande för hur situationen slutar. Hur man som pedagog bör 

handla i situationen är svårt att definiera, då situationen innehåller många dimensioner. 

Lekens dimensioner blir inte alltid synliga för pedagogerna och barnens perspektiv kan se 

annorlunda ut jämfört med vad som framgår för pedagogen. Det är även ett dilemma som en 

av våra respondenter beskriver i citatet nedan.  

 

Men nej, jag tycker inte att man ska tvinga på barn, att ”nu får Putte vara med för att han 

vill det”. Då säger jag ju att det spelar ingen roll vad ni vill, eller vad ni tycker. Om det nu 

inte är så att Putte aldrig får vara med, då hade jag ju fått, men det är svårt.  

(Pedagog B, 2017-10-04). 

 

Med hjälp av våra genomförda intervjuer tolkar vi det som att gemenskap och utanförskap är 

komplext. Det går inte att säga på rak arm att så här bör man som pedagog agera när barn 
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utesluts ur leken. Tanken om att alla ska få vara med och leka är såklart eftersträvansvärd när 

vi frågar våra respondenter om deras erfarenheter och tankar kring hur barn utesluts ur leken. 

Men i alla situationer får inte alla barn tillträde till den pågående leken. Vi upplever också 

under intervjuerna hur synen på rättvisa kring huruvida alla barn ska få vara med eller inte, 

varierar.  

 

Det är klart att alla barn ska vara med och leka. Ingen ska behöva vara ensam utanför 

leken, men rättvist och rättvist, det ordet kan man definiera. 

(Pedagog A, 2017-10-09). 

 

Många poängterar dock att det är situationsbundet om man bör låta alla vara med. Normen att 

”alla får vara med” kan lätt användas som något som löser situationen för stunden, men när 

man sedan lämnar rummet skapas utanförskap och makthierarkier som konsekvens av den 

nya deltagaren. I det utvecklingspedagogiska perspektivet läggs stor vikt vid att pedagogen 

tar reda på hur barnen upplever och uppfattar något, genom att samtala och vara lyhörd för 

barnen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 59-60). Vi upplever det som att 

pedagogen i observationen inte riktigt gör detta. Barnen i leken får ingen chans att förstå 

Wilgots perspektiv då pedagogen som vi upplever det inte belyser deras olika viljor och 

åsikter. Pedagogen upplever vi inte heller utmanar barnen till att fundera och resonera kring 

hur leken hade kunnat vidgas och hur det hade kunnat komma på nya roller, vilket inom det 

utvecklingspedagogiska perspektivet ses som en viktig del i arbetet (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014, s. 59). 

 

Barnen reproducerar tillträdesförhandlingar, där de är medvetna om att de har rätt att skydda 

sin lek. Detta blir komplext och bidrar till att observationen kan ses utifrån flera olika 

perspektiv. På förskolan ska alla barn utveckla en förmåga gällande omtanke och empati mot 

sina kamrater. Men i fallet ovan bekräftas och skyddas enbart den pågående leken och Wilgot 

lämnas själv utan erbjudande om en annan aktivitet. Han får heller inte tillsammans med en 

pedagog resonera kring vad som hänt, eller hur han tänker och känner.  

 

Tellgren beskriver hur barnen får testa olika tillträdesstrategier innan de får en positiv 

respons, även följden av hur de nyttjar strategierna får också betydelse (2004, s. 84). Wilgot i 

vår observation gav upp efter sina fem försök att tillträda leken, vilket också resulterade i att 

han inte fick delta. Vi frågar oss om detta berodde på hans tillit till pedagogen när han bad 
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om hjälp, eller om hans försök gjorde att han gav upp självmant. Här blir de tydligt hur 

barnen producerar och vidmakthåller reglerna för leken, vilket också kan vara ett svar på 

frågeställningen hur dem avvisar varandra ur leken, i detta fall Wilgot. Barnen skapar mening 

i deras lek, och lär tillsammans med sin omgivning. Får barnen stöttning i detta kan de också 

utvecklas tillsammans med andra (Pramling Samuelsson, Johansson, 2007, s. 53).  

  

Vi uppfattar det som att pedagogen inte tar reda på vad det är som pågår i situationen hen 

kommer till, utan enbart agerar utifrån vad barnen säger. Som vi uppfattar det så ökar 

pedagogen Wilgots känsla av utanförskap. Öhman beskriver hur barn kan känna sig osynliga 

gentemot den vuxna genom att inte får något gehör eller hjälp till att resonera kring 

situationen eller sina känslor (2009, s. 108). Öhman beskriver också hur känslor av 

utanförskap och brist på gehör och gensvar kan väcka känslor av skam i barnet (2009, s. 106).  

I leken skapar och värderar barnen sin syn på andra och på sig själva, detta gäller även hur 

man värderar sina och andras värde. Den ”fria leken” ses ofta som något som barnen får, och 

i viss mån klarar av att styra själva, men Öhman poängterar hur pedagoger måste vara 

uppmärksamma då det skapas hierarkier i leken där maktrelationer uppstår och som i tur kan 

leda till uteslutningar (2009, s. 192). Wilgots fråga om inträde bollas mellan deltagarna, och 

vi uppfattar det som att Elvira får slutordet i om Wilgot får delta eller inte då hon säger 

”Nepp du kan inte vara katt, vi är redan katter”.  

  

Med hjälp av begreppet tolkande reproduktion kan man analysera situationen och se barnen 

som aktiva deltagare i interaktionen som skapar och upprätthåller sin specifika kamratkultur. 

Denna kamratkultur påverkas genom att barnen tar efter och härmar vuxnas beteenden i det 

sociala samspelet (Corsaro, 2011, s. 20-21). Här tolkar vi det som om barnens uteslutning av 

Wilgot blir okej för pedagogen då hen säger ”men kan Wilgot vara katt medan ni äter frukten 

nu då?”. Med begreppet tolkande reproduktion beskriver Corsaro vidare att barn påverkas av 

den specifika kamratkultur de är en del utav. Här ingår de rutiner, aktiviteter och värden som 

skapas tillsammans med andra kamrater. Barnen införlivar inte enbart normer och värden från 

vuxenvärlden som gäller i kamratkulturen, utan upprätthåller och producerar också nya 

normer och värden (2011, s. 21). Öhman beskriver hur pedagogers ansvar blir att lära barnen 

hur de kan utveckla ett empatiskt förhållningssätt och hur man blir etiskt medveten och bryr 

sig om de andra. Detta är ett synsätt som gemenskapen på förskolan ska präglas av vilket 

läroplanen förespråkar (2009, s. 122).  
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Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas (Läroplan för förskolan, 2016). 

  

I linje med det läroplanen beskriver, blir de viktigt att som pedagog kunna förmedla värden 

om jämställdhet, solidaritet, hänsyn, respekt och tolerans (Öhman, 2009, s. 205) Men är det 

verkligen alltid jämställt och rättvist om den goda leken ska avbrytas för att ett eller flera barn 

vill ha tillträde till leken? Observationen kan ses ur olika perspektiv och synvinklar och 

Wilgots uteslutning blir en komplex situation. Vi upplever att pedagogen vill göra alla barnen 

nöjda men att situationen slutar med att Wilgot blir ledsen. Denna observation blir ett tydligt 

exempel på innebörden av begreppet tolkande reproduktion, hur barnen efterliknar den vuxne 

genom att bolla frågan fram och tillbaka, ingen av barnen ger Wilgot tillträde utan deras 

gemensamma makt över leken leder till slut till att Wilgot inte får delta. Wilgot försöker med 

fem av Corsaros tillträdesstrategier, och som vi upplever det hade situationen kunnat sluta 

annorlunda om pedagogen agerat på ett annat sätt. Som pedagog är det viktigt att erbjuda alla 

barnen lekförutsättningar. Wilgot i observationen behöver hjälp att få tillträde till leken, eller 

bli erbjuden något annat (Öhman, 2009, s. 193).  I barnens kamratkultur som de byggt upp 

finns tydliga maktstrukturer men vi ställer oss dock tveksamma till om de används för att 

skydda leken eller till att medvetet utesluta Wilgot. Denna observation har visat hur barn kan 

utesluta och avvisa varandra ur leken. Även frågeställningen gällande vilka tillträdesstrategier 

barn använder sig utav har belysts. 

Fysisk och verbal kränkning 

Den här observationen handlar om Kalle och hur han försöker tillträda Torne och Williams 

lek, samt hur han tillslut utesluts ur leken genom fysisk och verbal kränkning.  

 
Torne och William går runt i ett av rummen på avdelningen, de håller handen, puttas 
och verkar retas lite med varandra. De skrattar och stojar. De sätter sig i bokhörnan och 
börjar slåss med kuddarna. Kalle kommer in i rummet. Han slänger sig bredvid det två 
pojkarna på golvet och börjar brottas och alla tre skrattar. Torne blir mer fysisk mot 
Kalle och verkar tydligt visa med sitt kroppsspråk att han inte vill att Kalle ska vara med 
och brottas. Han verkar ta i hårt när han puttar bort Kalle från mattan som de sitter på. 
Kalle verkar inte förstå, utan leker vidare genom att fortsätta puttas. 
Torne säger då till Kalle: 
- Men gå då, det luktar som om någon bajsat. Det är du, gå. Du luktar bajs. 
Både Torne och William tar avstånd och visar tydligt med sitt kroppsspråk att det tycker 
lukten är äcklig och det går tillsammans ut från rummet. Kalle sitter kvar en stund på 
mattan och verkar lite uppgiven tills han också försiktigt går ut ur rummet. 
(Fältanteckning, 2017-10-25). 
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Kalle försöker få tillträde till leken genom två av Corsaros (1979) tillträdesstrategier. Han 

använder sig först av Icke verbal entré och sedan av Att konstruera en variant av den 

pågående aktiviteten eller handlingen. Han lyckas med dessa strategier och blir en del av den 

pågående leken. Men leken tar en vändning och Kalle blir inte längre en önskvärd deltagare. 

Vi frågar oss om detta är på grund av att det luktar illa? Eller om det är något som Torne 

hittar på för att utesluta Kalle ur leken? Använder de verbala kränkningar för att göra Kalle 

ledsen och på så sätt lämna leken? Eller vill barnen bara retas med Kalle?  

 

Öhman menar att barn kan retas med varandra, men ett villkor är att båda parter är 

införstådda med att det bara är på skoj. Att retas kan också vara ett sätt att kränka någon, 

omedvetet eller medvetet (2009, s. 34). Vi upplever det som om att pojkarna använder sig av 

både instrumentell och relationell kränkning. Först genom att putta och brottas lite hårdare på 

Kalle och när Torne inte får något resultat av detta använder han sig istället utav av en verbal 

kränkning, vilket får effekt. Honneth beskriver hur moraliska kränkningar kan göra så man 

inte känner sig som en del av gemenskapen och tappar känslan av att vara betydelsefull för 

andra. Han menar vidare att man som människa känner sig erkänd av andra när man får ett 

värde i gruppen och gruppen strävar efter ett gemensamt mål, som i vårt fall är den pågående 

leken (2003, s. 102, 106). Vi upplever det som att Kalle till en början får ett erkännande från 

kompisarna. Han är del av leken, och blir också accepterad i den. Detta vänder som nämnts 

tidigare snabbt och han blir utesluten, vilket enligt Honneth kan bidra till att han inte känner 

sig som en del av gemenskapen, och hans upplevelse av värde sjunker (2003, s. 98). 

 

Honneth beskriver hur en moralisk kränkning blir det först när personen som kränks uppfattar 

det som det. Det handlar om att bli medveten om att självbilden skadats, man har alltså 

förstått att man inte blivit erkänd av sin omgivning. I Kalles fall upplever vi det som han inte 

förstår vad som hänt. Varför blir Torne plötsligt fysisk mot Kalle? Honneth menar på hur det 

kan få konsekvenser för handlingsförmågan om man inte upplever att man blir erkänd av sin 

omgivning. Det kan tänkas att Kalle accepterar att Torne blir mer fysisk, då han kanske 

upplever det som en del utav leken. När leken sedan vänder och Torne och William kränker 

Kalle verbalt förstår han att han inte är en önskvärd deltagare i leken (2003, s. 98). Resultatet 

från denna observation kan i linje med Honneths moralteori förstås som att Kalle inte får en 

positiv självbild i den här leken.  
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Det verkar som det först är vid den verbala kränkningen som det blir tydligt för Kalle att han 

utesluts. Ytterhus skriver om hur barnen skapar sociala regler för samverkan. En av dem är 

“Man får inte vara frånstötande eller snuskig”. Hon beskriver hur barn kan uppfatta 

avföringslukt som ett hot, eftersom de flesta barn utvecklar en kroppskontroll där man inte 

vill att någon ska känna den lukten (2003, s. 68). Om det är så att det kom en illaluktande doft 

som pojkarna tog avstånd ifrån, kan detta vara en rimlig förklaring till deras agerande. Å 

andra sidan kanske inte Kalle luktade illa, utan de andra kom på detta för att retas eller 

utesluta honom. Kan de vara så att Torne och William redan från början försökte visa att 

Kalle inte var en deltagare i leken genom att vara mer fysiska? Att de skyddade den pågående 

leken? Eller förstod Kalle inte lekens regler? Hur barn får tillträde till leken handlar också om 

i vilken fas barnen försöker att träda in i leken. Vissa leksituationer är mer lämpliga att 

tillträda där det ges möjlighet att en till deltagare ska få vara med i leken (Ytterhus, 2003, s. 

62). Tellgren skriver även om detta och menar att barnens strategier fungerar olika bra vid 

olika tillfällen. Barnen får försöka utveckla nya strategier för nya tillfällen, deras strategier 

blir alltså kontextbundna och får olika betydelse beroende på när och hur de används (2004, 

s. 94). 

  

Kalle efterliknade leken, men hade kanske inte tagit reda på eller iakttagit vad som pågick 

eller vad de lekte när de brottades. Vi upplever det som att Kalle gick in i leken, men vid ett 

tillfälle som inte godtogs. Kalle kanske störde deras lek. Han kanske inte uppfattade lekens 

tempus och dynamik likt det som Ytterhus talar om (2003, s. 62). Torne och William kanske 

enbart agerade som de gjorde för att Kalle inte uppfattade lekens tempus eller dess mening 

korrekt. 

Ivarsson skriver om hur leken är komplex och innehåller flera dimensioner gällande 

inkludering och exkludering. Hon skriver om två huvudprinciper som barnen använder sig av, 

dessa två principer hänger tätt samman, eftersom de är beroende av varandra i tolkningen av 

barn och deras lek. Den första huvudprincipen handlar om makt och position, där inte alla 

barnen kan bestämma utan att man har en viss position och roll i leken. Ofta är alla barnen 

inblandade, och samtycker till att ett visst barn får den ledande positionen inom en grupp. 

Den andra handlar om att markera och välja sina kamrater utifrån närhetsprincipen. Genom 

detta så gör man de klart för både sig själv och andra vilka kamrater som betyder mer (2003, 

s. 106-107). Vi upplever att Kalle inte har en lika hög social status som William och Torne i 

den här situationen. Torne har, vad vi upplever, en högre position och rang än både Kalle och 

William. Han verkar styra hur deras lek ska ta vändning och ingen av Kalle och William 
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säger emot. Detta skulle kunna förstås som att Kalle och William bekräftar Tornes makt, och 

samtycker också till att han bestämmer. Om man ser observationen utifrån närhetsprincipen 

kan man också tolka det som att Torne markerar att han inte vill att Kalle är med i deras lek 

och gemenskap. Han lyckas markera det för Kalle då han kränker honom och för William då 

han indirekt väljer honom i uteslutningssituationen. Genom att observationen slutar med att 

de lämnar rummet, utan någon protest eller motstånd, så upprätthålls också Tornes makt inför 

det båda pojkarna. Genom denna observation kan vi delvis ge en förklaring till hur och 

kanske varför Torne och William utesluter och avvisar Kalle. 

  

Knutsdotter Olofsson skriver om hur ”bråklek” enbart fungerar om man leker efter samma 

regler. Detta innebär att barnen måste känna en tillit och våga göra detta med den andre, att 

veta att kompisen inte tar i för hårt så någon blir ledsen. Ett viktigt lekverktyg som 

Knutsdotter Olofsson talar om är hur man i leken måste veta när man går över gränsen. Kan 

det vara så att Kalle inte förstår att Torne inte vill ha med honom genom sina hårda 

puttningar? Kalle puttar tillbaka på Torne när han markerar tydligt med kroppen att leken inte 

är en lek längre (2003, s. 94-95).  

 	 

Den här observationen går att se från olika synvinklar och ur olika dimensioner. 

Observationen som beskrivs händer utan att en pedagog ser eller hör. Inte heller efter märks 

det att Kalle blivit utesluten, utan han fortsätter att cirkulera efter nya lekkamrater. Vi 

upplever det som att Kalle blir både verbalt och fysiskt kränkt och leken kollapsar. En möjlig 

förklaring till Torne och Williams agerande kan ses som att de skyddar sin lek, och markerar 

för varandra att det är kompisar. Eller uppfattade inte Kalle leken och dess regler korrekt? 

Den här observationen skiljer sig mot den första vi presenterat, då den berör andra 

tillträdesstrategier och andra uteslutningsmetoder. Detta resultat visar hur barns agerande 

skiljer sig utifrån situation och frågan om hur barn avvisar varandra har vi i ovanstående 

observation gett en möjlig förklaring till.  

Systematisk uteslutning?  

Den här observationerna handlar om hur Hanna försöker få tillträde till leken men blir gång 

på gång utesluten av flera av barnen på avdelningen. 

Vid ett bord på avdelningen sitter fyra barn med en ipad. Hanna går omkring och det 
verkar som om hon inte riktigt vet vad hon ska göra. Hon börjar cirkulera runt barnen 
med ipaden. Hon får ingen respons och fortsätter cirkulerandet. Hon ställer sig vid 
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dörröppningen till hemvrån där det är fem barn som leker. Hon observerar deras lek en 
stund. Hon vänder sig om till rummet som ansluter till kapprummet. Där finns en soffa, 
en bokhylla som man kan sitta i och en stor kub där det står två stolar i mitten. 

Hanna sätter sig på stolarna som står tillsammans i mitten utav kuben. Clara och 
Hampus kommer ut från hemvrån och börjar leka i kuben. Då säger Clara ”akta på dig”. 
Hanna flyttar sig utan att säga någonting tillbaka. Sedan sätter Hanna sig bredvid Clara 
men får ingen respons. Hanna väljer sen att rikta sitt intresse åt två flickor som sitter i  
bokhyllan. Hon ställer sig och iakttar dem utan att säga något. Hon börjar leka på sidan 
av de andra två flickorna. Hanna tittar på dem och ler. Men istället puttar en av flickorna 
bort Hanna med foten. Hanna säger ingenting utan vänder sig åter till kuben. 

Här går hon runt i den och vet inte riktigt vad hon ska göra. ”Akta Hanna” säger Clara 
återigen. Hanna går då till bokhyllan och hämtar en bok och sätter sig i soffan. Plötsligt 
säger Clara ”kom Hanna” och Hanna följer efter Clara till hennes skåp. Clara tar fram 
en lång fläta som hon sedan tar med sig tillbaka till kuben, hon sätter upp den i håret. 
Hanna säger ingenting utan tittar bara på. Hanna tar åter upp en bok och ger den till en 
flicka som sitter i bokhyllan. Dock får hon inget svar utan flickan tar enbart tag i boken 
och sedan blir den liggandes. Flickan som tog emot boken går nu till några andra barn 
som anslutit till Kuben och frågar ”får jag också vara med”. Det får hon. 

Hanna vänder sig åt barnen som leker i kuben och observerar dem. Till slut ställer hon 
sig framför två flickor som sitter i soffan, hon tar tag i den ena flickans fötter och ler. 
Hon får ingen respons. Hanna försöker sedan ta sig in i leken genom att balansera på 
kanterna likadant som de andra (Fältanteckning, 2017-10-18). 

Vid ett nytt observationstillfälle ser vi en liknande situation gällande Hanna, vi väljer att 

presentera det i anslutning till föregående observation. 
 
Tre flickor sitter vid ljusbordet och äter frukt, vi kallar dem för Sara, Lina och Hanna. 
Sara och Lina sitter på stolarna och Hanna står bredvid dem. De äter apelsin, och stoppar 
den i munnen med skalet utåt så att apelsinskalet täcker deras tänder. De skattar och 
ställer sig upp. En pedagog går förbi och säger åt Sara och Lina att sätta sig vid bordet om 
de fortfarande äter. 
Hanna ställer sig vid ljusbordet igen och börjar lägga klossar på varandra. Lina går fram 
till bordet och rycker bort en kloss från Hanna, och går tillbaka till det bordet där de sitter 
och äter frukt. Hanna går snabbt efter med den andra klossen och vill ge den till dem. 
Hanna sätter sig bredvid dem och försöker att vara med i bygget. 
- Hejsan hejsan! Säger Hanna. 
Lina vänder tydligt ryggen mot Hanna, och Lina och Sara fortsätter bygga, fnittra och 
viska. Hanna vänder sig uppgivet om och går fram till ett annat bord. Där sitter två pojkar 
och bygger med stavar som går att fästa i varandra. Hanna tar tag i en av dem. 
- Men nej! Du kan inte ta dem där, de är Everts. Släpp då! 
- Men alla kan få komma på mitt kalas, alla här! svarar Hanna. 
Hanna får ingen respons och vänder sig tillbaka till Sara och Lina, de står och pratar om 
vad de ska leka. 
- Vi går till mysrummet! säger Hanna. 
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- NEJ! Lina sätter upp handen som en markering. Hanna följer ändå efter Lina och Sara in 
i mysrummet. Och Hanna börjar föreslå att det ska leka mamma, pappa barn. 
- Jag är mamma säger Hanna. 
- Nej, vi är katter. De finns ingen mamma eller pappa. 
Hanna försöker försiktigt att viska saker till dem men de ber henne gång på gång att vara 
tyst. Sara går ut ur rummet och Lina och Hanna ligger kvar. 
- Hanna, kan du vakta det här rummet en stund? Frågar Lina. 
- Ja, svarar Hanna. 
Även Lina lämnar rummet och Hanna sitter kvar på mattan. Varken Lina eller Sara 
kommer tillbaka. Till slut går Hanna också ut. Hon ser Sara och Lina sitta vid ett annat 
bord och har påbörjat att bygga pärlplattor. Hanna verkar uppgiven.   

 

Vi funderar på om det är så att det skapats ett normaliserande mönster kring uteslutandet av 

Hanna, eftersom många av barnen gör det. Hanna gör heller inget motstånd alla gånger, vilket 

bidrar till att de som utesluter henne inte får någon negativ respons. Löfdahl talar om hur det 

kan skapas normaliserande mönster i en kamratgrupp. Likt de vi ser i observationen 

ifrågasätter inte barnen vem som har makten, utan statuspositionerna tas för givna. De barn 

som utesluts ifrågasätter alltså inte förhandlingarna kring leken eller deras deltagande (2014, 

s. 73). Den ”fria leken” ger i båda observationerna utrymme för gemenskap och deltagande, 

men också rum för att etablera och utöva maktförhållanden som barnen använder för att 

utesluta andra (Löfdahl, 2014, s. 74). Ivarsson refererar till Strandells (1994) och menar att 

social ordning och positioner är något som konstrueras när människor samspelar med 

varandra. Social ordning menar Strandells är något som skapas i barnens interaktion när de 

agerar tillsammans. Den sociala ordningen reproduceras och upprätthålls i barngruppen 

(Ivarsson, 2003, s. 56). Denna observation ger exempel på hur leken möjliggör flera viktiga 

delar i barns identitetsskapande, men den kan också begränsa i vilken mån barn får ta del av 

gemenskapen. 

 

Vi upplever det som att Hanna inte har en så hög social position, vilket barnen som vi 

uppfattar det av observationerna, bekräftar. Tellgren beskriver att barnen på förskolan jobbar 

hårt för att skapa kamratrelationer, men också med att bevara dem. Att förstå hur man gör för 

att bli en del av gemenskapen är av största vikt för att ingå i en kamratrelation (2004, s. 21). 

Likt det Tellgren beskriver så försöker Hanna att förstå hur hon ska göra. Hon observerar och 

efterliknar de andras lek, men eftersom hon hela tiden ignoreras eller nekas tillträde, upplever 

vi det som att hon behöver hjälp av en pedagog för att hon ska få tillgång till kamraternas lek 

och gemenskap.  
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En annan aspekt som Lillemyr tar upp gällande barnens lek är vikten av trygghet. Barn som 

känner sig trygga vågar leva ut och utveckla olika slags leksituationer. Vi uppfattar det som 

att Hanna kanske inte känner sig trygg i gruppen och inte vågar ta den plats som krävs för att 

få tillträde i just den kamratkultur som råder i den barngruppen. Vidare beskriver Lillemyr att 

det finns en balans mellan att leva ut sina känslor och att anpassa sig efter de regler, krav och 

den hänsyn som måste tas till de andra deltagarna i leken. Barnen i gruppen verkar i Hannas 

fall inte ta hänsyn till hennes vilja och ser henne inte som en given deltagare (2013 s. 37).  

 

Vi upplever det som att i den andra observationen försöker Sara och Lina att skydda sin lek, 

och deras relation till varandra. Tellgren skriver om detta och menar att barn kan neka 

kamraternas inträde för att visa upp sin redan ömsesidiga vänskap för den tredje parten, i 

detta fall Hanna (2004, s. 84). Precis som i föregående observation med Kalle kan fallet vara 

så att Lina och Sara använder sig av närhetsprincipen. Det verkar som om att Sara och Lina 

hela tiden använder sig av nya strategier och medel för att utesluta Hanna och markera att hon 

inte får vara med. Ibland sker det tydligt och verbalt, men i den andra observationen ser vi 

hur de ber Hanna att vakta rummet de är i, vilket kan vara ett sätt för Sara och Lina att 

fortsätta sin lek i ett annat rum. Tellgren skriver om detta och menar att barnen kan utesluta 

varandra genom att använda sig av lekens innehåll (2004, s. 105).  

  

I relation till Honneths moralteori kan man förstå det som att Hanna inte får någon 

bekräftelse, eller ett erkännande ifrån barnen i observationerna. Hon erkänns inte som en 

värdefull person i gruppen, och hennes närvaro har ingen positiv betydelse för de andra 

barnens lek. Vi upplever inte att pedagogerna varken ser eller hör detta, och som konsekvens 

blir Hanna heller inte behandlad med likvärdighet av barngruppen (2003, s. 106). Honneth 

beskriver vänskapsrelationer med begreppet symmetrisk förpliktelse, där han menar att 

människor strävar efter ett erkännande gällande ens egna förmågor och att det finns 

skyldigheter där solidaritet och intresse för alla medlemmar av en grupp ska innefattas. Han 

menar att deltagare i en grupp är skyldiga varandra en ömsesidig respekt (2003, s. 109). Vi 

upplever det som att Hanna inte blir en given medlem i barngruppens vänskapsrelationer av 

de observationer vi gjort, vilket också enligt Honneth kan förstås som att Hanna inte får det 

erkännande som är grundläggande för en vänskapsrelation (2003, s. 108-109). Studiens syfte 

var att söka svar på huruvida förskolan är en plats där barn har möjlighet att få ingå i sociala 
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relationer. Av denna observation kan vi inte dra några generella slutsatser om detta, men i 

Hannas fall tolkar vi det som att det inte är självklart. 

 

I denna analys frågar vi oss ifall situationen hade fått ett annat utfall om en pedagog hade 

varit närvarande och uppmärksammat detta?  Under våra intervjuer har det visat sig att det är 

en svår balansgång när pedagoger ser att barn inte får vara med, och många av våra 

respondenter svarar att det är situationsbundet. Öhman skriver om hur detta dilemma är 

svårbegripligt eftersom frågan är om barnen gör detta för att skydda leken, eller om det finns 

ett socialt mönster i att utesluta någon (2009, s. 42). I denna observation blir Corsaros 

tillträdestrategier tydliga, och Hanna prövar många av dem. Vi ser även hur Hanna får en 

negativ respons på dem, vilket resulterar i att hon aldrig riktigt får vara med. Hanna verkar 

ibland inte så berörd av att hon utesluts, och vi undrar om hon kanske inte uppfattar att hon 

blir det i vissa situationer. Vi ställer oss frågande om det kan vara en förklaring till varför 

Hanna inte ber en vuxen om hjälp. Vi upplever det som att många barn i gruppen utesluter 

henne, och hennes anspråk på den pågående leken blir inte alltid uppmärksammad. Även 

denna observation visar hur barn använder sig av tillträdesstrategier, samt hur barn utesluter 

och avvisar varandra. Hanna får i denna observation inte ett erkännande från gruppen. En 

konsekvens av detta är möjligheten att Hannas uppfattning om sig själv påverkas negativt. 

 

För att även undersöka frågeställningen gällande vad våra respondenter har för erfarenheter 

kring hur barn utesluts och hur de agerar i sådana situationer så övergår vi nu till den andra 

delen av analysen nedan. 

Intervjuer 

I denna del av resultat och- analysdelen kommer de intervjusvar vi finner relevanta att 

presenteras i förhållande till vad pedagoger har för erfarenheter kring hur barn utesluts och 

hur de handlar i dessa situationer. Vi kommer också att belysa pedagogernas roll när det 

kommer till om alla barn har möjlighet att få ingå i sociala relationer tillsammans med andra. 

Erfarenheter av utanförskap. 

Utanförskap och uteslutning är två begrepp som vi i vår studie finner relevanta för att 

beskriva och analysera vårt insamlade material. När vi inledde våra intervjuer frågade vi hur 

pedagogerna definierade begreppet utanförskap. Detta för att kunna ställa deras uppfattning i 

relation till observationsmaterialet och forskning.  
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Utanförskap är när någon, alltså nu menar jag inte när någon självvalt har valt det, utan 
det är när någon hela tiden i alla leksituationer som hon går runt i, blir utesluten, och 
aldrig kommer in i någon leksituation. Alltså att barnet inte släpps in, och man kanske 
säger att hon förstår inte riktigt och kan inte det här som ni leker. Det blir ett slags 
utanförskap om man aldrig kommer in i leken, och det blir svårt att få in de här barnet 
som ständigt är utanför (Pedagog A, 2017-10-09). 

 

Respondenterna i våra interjuver är alla överens om att utanförskap är när man inte är en del 

av gruppen. Det kan handla om att man aldrig får någon att leka med, aldrig blir vald eller att 

det aldrig är en vuxen som noterar att barnet är utanför. Eftersom vi ville undersöka vilka 

erfarenheter respondenterna hade kring uteslutning på förskolan ställde vi frågan kring det. 

 
Sen så finns det mycket, alltså helt enkelt mobbing. Alltså att man fryser ut, det behöver 
bara vara en liten gest att man alltid vänder ryggen åt barnet eller kompisen. Det är sånt 
som sker ofta, mer än vad man tror egentligen, och mer än vad vi kanske hör och ser. För 
att tyvärr så hinner man kanske inte alltid vara med. Det är så stora barngrupper, man 
försöker liksom se på alla tecken, och hur dom är och om det återkommer att det alltid är 
ett barn som verkligen inte får vara med (Pedagog D, 2017-10-16).   

 

Wrethander beskriver hur barnen kan utesluta varandra genom att sortera utefter egenskaper 

som berör olikheter och likheter gentemot sig själva. Dessa egenskaper och sätt att välja ut 

sina kamrater blir unika för varje barngrupp och påverkas av de kulturella verktyg och ramar 

som finns inom kamratkulturen. Hon menar vidare att det inte alltid är så lätt som vuxen att 

förstå sig på de sorteringsmönster barnen använder sig av när de etablerar relationer med 

varandra. Därför är det viktigt att vuxna bildar sig en förståelse för hur barn skapar 

kamratkulturer, för att kunna hjälpa och stötta dem i relationsarbetet (2007, s. 121).  

 
För mig handlar utanförskap om status och makt. Barnens likheter och olikheter leder 
till en viss konkurrens i förskolan (Pedagog C, 2017-10-12). 

 

Citatet ovan får oss att fundera kring barns skapande av kamratrelationer och hur de utesluter 

varandra. Våra observationer har visat att barnens uteslutning och deras försök till tillträde i 

leken kan förstås ur olika dimensioner och perspektiv. För att besvara den frågan ytterligare, 

kan en aspekt vara det som pedagog C belyser ovan. Barn är olika individer med olika behov, 

och dessa likheter och skillnader kan få olika status och makt hos barnen. Här tänker vi oss 

hur viktigt det är att som pedagoger att se barnen utifrån vilka de är, både i grupp men också 

som individer.  
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Det är klart att du inte blir populär om du kommer in i en lek och efter fem minuter har 
du förstört den och du kommer in och gör inte som de andra [..] då blir man inte 
attraktiv. Som idag när de lekte affär, då kom det in en kille som gärna ville handla, men 
sen när han hade handlat färdigt så slänger han de grejerna som han hade handlat rakt 
över kassan och överallt och då vill de andra barnen inte ha med honom, så då ropade 
dem på fröken [..] Då blir det ju våran uppgift att försöka få honom att förstå att man 
kan inte göra så där när man leker.. Samtidigt får man vara väldigt försiktig att någon 
inte ska få en slags roll, att man är den där som busar och förstör. Man får verkligen 
vara försiktig med vad det är man säger inför barnen (Pedagog A, 2017-10-09). 

 

I detta utdrag blir det tydligt att pedagog A uppfattat vad barnen anser var störande med hur 

barnet tillträdde leken, och vilka handlingar som inte anses attraktiva i vissa lekar. Vi tänker 

oss att detta kanske var ett sätt för barnet att försöka tillträda leken, men att barnet istället 

förstörde leken. Öhman beskriver hur det är svårt för barnen att finna lekkamrater, eftersom 

det är en ständig kamp i förskolan då de måste visa upp sig som en bra lekkamrat som kan 

leva upp till de krav som ställs i vissa situationer (2009, s. 173). 

  

Pedagog A försöker i sitt exempel att förklara för barnet hur det ska göra istället för att inte 

förstöra leken, och pedagogen belyser också vikten av hur man kommunicerar kring detta. 

Öhman beskriver hur språket som pedagoger använder blir betydande för hur barngruppen 

talar med varandra. Genom att tala med barnen genom att inta ett icke-värderande språk kan 

också barnet bli respekterat och bekräftat i kommunikationen (2009, s. 138).  

 

Pedagog A belyser hur barnen inte blir attraktiva kamrater om de bara förstör en lek. 

Samtidigt är pedagog A mån om hur barnet som förstör leken uppfattas av de andra barnen. I 

linje med det Öhman beskriver och de pedagog A belyser i citatet ovan, förstår vi hur denna 

situation blir komplex och pedagogens handling blir betydande för utfallet. Här ser vi det som 

om pedagogen resonerar med barnet om hur leken bör lekas för att bli glädjefull för alla 

inblandade. Wrethander menar att pedagoger bör skapa en gemenskap och samhörighet med 

barnen för att få en gemensam kamratkultur, där de har kännedom om hur barnen skapar 

relationer och upprätthåller dem. Öhman skriver om hur barnen skapar en viss kamratkultur, 

och denna kan ofta ses som något som alla barnen i en förskolegrupp delar. Däremot menar 

Öhman att så är inte alltid fallet. Att förstå barnens kamratkultur och hur den konstrueras kan 

vara svårt eftersom den innehåller outtalade regler och normer som barnen skapat. En 

barngrupps kamratkultur tas också ofta för given av såväl barn som pedagoger (2009, s. 170).  
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Wrethander belyser hur man som pedagog bör observera och uppmärksamma det som 

fungerar bra i barnens kamratkulturer, och i linje med detta förstår vi vikten av närvarande 

pedagoger (2007, s. 121-122). Vi kan här se att det som Pedagog A beskriver i linje med det 

utvecklingspedagogiska perspektivet som belyser att pedagoger har en viktig del i barnens 

sociala samvaro där barnen ska få reflektera tillsammans med en pedagog (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014, s. 59). 

Hur hanterar och förebygger pedagoger att uteslutningar sker? 

Respondenterna är alla överens om vikten av att arbeta för en trygg barngrupp, för att 

förebygga utanförskap och de har goda verktyg för att göra detta. Detta svar får vi från två av 

våra respondenter när vi ställer frågan hur de arbetar för en trygg barngrupp. 

 
Det är viktigt att man lyssnar på varandra och låter alla komma till tals. Det tror jag gör 
att de blir trygga, i alla fall här. Att de vågar prata inför varandra, och de vågar säga 
ifrån om de inte tycker något är okej (Pedagog B, 2017-10-04). 
 
[..] det jobbar man mycket med, att man går ner på barnens nivå och försöker förstå, 
försöker prata, vad är det du vill och att man lyssnar in alla som är med i den 
situationen. Så det är väldigt viktigt att lyssna på barnen och förstå sig på vad är det 
dom visar och vad är det dom tänker (Pedagog D, 2017-10-16). 

 

Vi upplever att alla respondenter försöker förstå det som barnen upplever och försöker lyssna 

till allas åsikter och känslor. Om pedagogerna lyssnar till alla barnen, så får dem också ett 

erkännande från den vuxne. Inom det utvecklingspedagogiska perspektivet som ligger till 

grund för vår studie, belyses hur barnens förståelse och upplevelse av något är grundläggande 

för pedagoger att ta reda på för att kunna analysera barnens avsikter (Mårdsjö, Olsson, 2010, 

s. 24). Att som pedagog hjälpa barnen att utveckla en förståelse för andra genom att kunna 

förstå och inta andras perspektiv, beskriver Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson som 

en viktig del i barnens relationer. De ger barnen verktyg i interaktionen, då de lär sig att 

manipulera, förklara och förutspå hur situationer kan arta sig (2014, s. 111). Detta svar ges 

under en intervju när vi frågar om det förekommer att barn hamnar utanför i leken. 

 

Det är även svårt att handskas med det. Det är verkligen ett dilemma. Med dilemma 
syftar jag på att det är svårt att se och höra allt som händer under barnens lek i 
förskolan, det är även svårt att hinna med alla situationer som uppstår. Det är många 
gånger där man måste vända ryggen till ett problem, för att gå till ett annat problem. Det 
är därför det är under de lugnare stunderna man måste ta sig tid att prata och reflektera 
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kring det. Gör man inte det, glöms det lätt bort och problemen fortsätter (Pedagog C, 
2017-10-12). 

 

Så vad är egentligen pedagogens ansvar för att främja kamratkulturen på förskolan?  

Knutsdotter Olofsson tar upp att vuxna alltid har ett ansvar för om, hur och vad barnen leker. 

Det räcker inte alltid för alla barn att ingå i olika relationer med andra barn och att ha olika 

leksaker tillhands. För att barnen ska kunna leka behöver de känna sig trygga, ha de verktyg 

som krävs samt kunna få utveckla leken i ostördhet. Detta är inte alltid barnens verklighet på 

förskolan och därför får pedagogerna en viktig roll i den ”fria leken” (2003, s.111).  

 

Persson belyser precis som Knutsdotter Olofsson hur viktigt det är att barnen känner sig 

trygga i leken, och pedagogens roll blir här att ibland vara en passiv deltagare, för att hjälpa 

barnen att utveckla leken och lösa deras konflikter (1991, s. 165). Pedagogerna i våra 

intervjuer beskriver även det som Knutsdotter, Olofsson tar upp om hur alla barn inte riktigt 

vet hur de ska leka. Att det krävs en lyhördhet hos vuxna som kan hjälpa barnen in i leken för 

att förebygga utanförskap (2003, s. 82). Här beskriver Pedagog A hur hen handlar om ett barn 

inte kommer in i leken.  

 

Då får jag som vuxen hjälpa in det barnet helt enkelt i leken. Till exempel om de leker 
affär några stycken så står ett barn och tittar på så kanske jag säger ”kom så går du och 
jag och handlar också”. Och när fröken är med och leker, då blir genast det barnet lite 
intressant som är med fröken. Alla barn i femårsåldern vill liksom vara nära fröken, alla 
tycker om fröken så att då kanske man är kvar lite i leken. Som idag tex var det en flicka 
som fick vara med när jag var med och lekte tillsammans med barnen. Hon kanske inte 
fick den rollen hon ville ha men hon fick vara med i alla fall (Pedagog A, 2017-10-09).  
 

”Fröken” ses enligt Pedagog A som en attraktiv lekkamrat då alla barn blir intresserade och 

vill vara med då en vuxen deltar i barnens lek. Knutsdotter, Olofsson skriver om vikten av en 

närvarande pedagog i den ”fria leken”. Den vuxnes roll i leken leder till inspiration och 

mening. Genom att en vuxen deltar i barnens lek kan de förmedla de kulturella lekkoder som 

gäller och visa hur man gör. Den vuxne blir här en förebild som stöttar genom att hjälpa 

barnen att tyda olika leksignaler och med sin närvaro förmedla trygghet (2003, s.112). 

Pedagog B beskriver sitt arbete med barn som har svårt att ta sig in i leken på följande sätt.  

 

Men, ja. Jag tror att jag mycket skulle lyfta det i barngruppen och sen kanske använda 
mig av typ små lekgrupper, att man, funderar ut vilka barn, det här barnet då som är 
utanför, skulle passa ihop med och provocera fram lekar så. Eller då när man har 
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stationer, att man placerar ut barnet efter vilka den passar med. Men sen kan det ju 
också va, jag tänker att en del barn kanske har lite svårt i det sociala samspelet. Att det 
inte riktigt vet hur det ska ta kontakt. Men då tror jag att det är lättare i smågrupper, sen 
får man ha kontakt, och det är viktigt att ha med hemmen, att prata om hur det ser ut och 
hur man jobbar. Så att föräldrarna också är medvetna (Pedagog B, 2017-10-04).  
 

Smågrupper är något som pedagog B anser vara en viktig del i relationsarbetet tillsammans 

med barnen. Knutsdotter Olofsson tar upp hur smågrupper främjar kamratkulturen genom att 

barnen får tillfälle att leka och lära känna olika slags barn. Detta arbete beskrivs dock som 

tidskrävande för pedagogerna. Men arbetsmetoden har visat sig vara gynnsamt för att främja 

gruppdynamiken, samt fånga barn som hamnar utanför och har svårt att veta hur de ska leka 

(Knutsdotter, Olofsson, 2003, s.112-113). Som vi ser i de intervjusvar vi fått, så är arbetet 

med barn som hamnar i utanförskap eller inte vet hur de ska få tillträde till leken komplext. 

Det finns inga givna svar eller någon mall för hur man ska arbeta. Det framgår i intervjuerna 

att det är situationsbundet och att man måste se till varje individ. Dock menar respondenterna 

i intervjuerna att man kan arbeta främjande för att skapa en god gruppdynamik. 

Makt i  barngruppen 

När vi frågar en respondent om hen märkt att barnen använder sig av olika strategier för att ta 

sig in i lek och får vi detta svar. 

 
[..] det beror på hur stark man som person är, det finns dom som bara står och tittar en 
stund, spanar in, väntar på att bli inbjuden. Sen finns det dom som bara kommer in och 
frågar vad gör ni? Vad leker ni? Dom får direkt respons och de svarar att vi gör det här 
och det här, och då kan det också bli att de säger att ska du vara med får du va det här 
och det här, för att de vet att det här barnet kanske är lite starkare. Sen kan det finnas 
dom barn som bara går in i leken utan att säga något. Bara komma och vara något och 
till sist så är det den personen som styrt upp hla leken. Fast det har varit nått annat på 
gång (Pedagog D, 2017-10-16). 

 

Vi upplever det från våra intervjuer att makt är ett verktyg som ofta används av barn, både för 

att tillträda lek, men också för att utesluta andra barn ur leken. Varför är det så att vissa barn 

får mer makt än andra, och kan gå in i en pågående lek och helt styra den? Hörnqvist skriver 

om hur makt ser olika ut beroende på vilken relation den yttrar sig i. I vissa situationer mellan 

barnen kan det vara en tydlig skillnad när det kommer till deras styrkeförhållanden. Precis 

som Hörnqvist menar så kan det kanske vara så att vissa barn får mer makt eftersom de 

erhåller en högre position, en högre ålder och kanske också en mer eftertraktad status (1996, 

s. 52-53). Som Dolk beskriver behöver inte makt vara något negativt, utan det kan vara ett 
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sätt att få kunskap och nya synsätt (2013, s. 26). Om man som pedagog kan få syn på de 

sociala positioner som barnen får eller tar, så kan man kanske också jobba därefter. Vi 

frågade våra respondenter om de har erfarenhet av att det är så att alla barn alltid får någon att 

leka med, ett svar löd såhär.  

 
Nej, det får dom inte, en del barn behöver lite hjälp att komma in.. Så det förekommer 
faktiskt (Pedagog D, 2017-10-16). 

	

Ivarsson skriver om barnens sociala positioner och menar att de tidigt lär sig om den sociala 

struktur som finns inom vissa situationer eller lekar. De kan också skapa nya kulturer, där de 

omförhandlar och förnyar tidigare kunskaper kring de olika positionerna i leken (2003, s. 

101). Vi tänker oss att för att barnen ska få chans att göra detta, gäller det också att som 

vuxen vara uppmärksam på de positioner som barnen tar på sig, eller får sig tilldelat, av sin 

omgivning. För att kunna utveckla och motverka dessa måste det också finnas en vetskap om 

dem. I citatet nedan beskriver Pedagog D hur det kan vara problematiskt att låta barn vara 

med i leken, att leka tre och veta när man ska sätta stopp. 

 
Då blir det den här tresamheten, det är tre stycken, ja då går det inte att komma in en 
fjärde och sådär, och så fortsätter det, då blir det små grupper som vi jobbar med. Där 
blir det ju mera, ibland får vi skydda den leken, att man sätter stopp att nej nu är det 
dom här tre eller fyra som leker. Du får gå dit om en stund. Ibland ser vi att det upprepar 
sig, att det alltid är samma barn som inte får vara med. Då får vi gå in och styra om, 
hjälpa till såhär, så att det inte blir att man utesluter någon konstant. Så att där gäller det 
verkligen och vara aktiv och vara med (Pedagog D, 2017-10-16). 

 

Vi uppfattar det som att respondenten är medveten om att det kan finnas mönster i hur barnen 

utesluter någon, och hon beskriver också hur det gäller att vara aktiv och vara med barnen. Vi 

har i ovanstående analys undersökt frågeställningen om vad våra respondenter har för 

erfarenheter kring utanförskap och hur de agerar och hanterar sådana situationer. Vi har ställt 

deras svar i relation till tidigare forskning och litteratur. Resultatet av intervjuerna ger oss en 

större inblick i hur man kan arbeta för att motverka uteslutningar. En likhet vi sett från detta 

resultat är det återkommande svaret om att vara lyhörd och aktiv tillsammans med barnen i 

deras lek. Vi har i vår analys av observationerna ställt oss frågande om utfallet hade kunnat 

blivit annat om en pedagog hade närvarat. Om vi ser ovanstående resultat i relation till våra 

observationer kan den generella hypotesen vara att så skulle vara fallet. Vi upplever det som 
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att pedagogers förhållningssätt och handlingar får betydelse för barnens sociala samvaro, 

synen på sig själva och skapandet av deras kamratkulturer. 

Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om förskolan är en plats där alla barn har 

möjlighet att ingå i sociala relationer och utveckla en god självbild och uppfattning om sig 

själva. Vi ville också undersöka hur barnen producerar, vidmakthåller och avbryter relationer 

med varandra i den ”fria leken” och om alla barn får ett erkännande från sina kamrater och 

pedagoger. Vi ville också få en bild av pedagogernas förhållningssätt, erfarenheter och tankar 

när det kommer till barns sociala samvaro och deras kamratrelationer. Denna del är 

strukturerad för att redogöra för studiens resultat samt problematisera och diskutera dessa. 

Resultaten sammanfattas kort under tre rubriker för att behandla våra tre frågeställningar. 

Under avsnittet avslutande diskussion problematiserar vi våra resultat, ser de i relation till 

varandra samt hur vi som forskare och framtida förskollärare ställer oss till studiens resultat. 

Uteslutningar och avvisningar i barnens lek 

Det finns emellertid flera tänkbara förklaringar till varför barn utesluts vilket vi visat på i vår 

analys. För att besvara frågan hur barn utesluter och avvisar varandra väljer vi att kort 

sammanfatta de vi observerat nedan. Barnen hade många olika strategier för att utesluta eller 

neka någon tillträde. Barnen kunde verbalt uttrycka att de inte önskade någon annans 

deltagande. I våra observationer blir detta tydligt, och ibland kunde barnen säga att någon inte 

fick ta del av saker i leken. Barnen använde också relationella och instrumentella 

kränkningar, där de kunde vara tysta, ignorera eller vända ryggen till barnet. De markerade 

också fysiskt för att tydliggöra att hen inte var önskvärd. Barnens status och makt var 

betydande för vem som fick bestämma över vilka som fick delta, eller inte delta. Barnen 

skyddade också sin lek och sitt interaktionsutrymme. Vi såg också hur barnen kunde referera 

till något som de införlivat av vuxenvärlden genom tolkande reproduktion. Barnen hade 

skapat en lokal kamratkultur med specifika regler och normer. Detta var något som både barn 

och vuxna kunde bekräfta genom att handla efter dessa regler och normer. Barnen kunde 

också referera till att något barn brutit mot en social samverkansregel genom att säga att 

barnet luktade illa. På detta sätt uteslöts det barnet. Barnen använde sig också av 

närhetsprincipen, då de markerade och valde vilken kompis de ville leka med. Vi kunde 

också se att barnen utnyttjade lekens innehåll för att utesluta någon, det kunde handla om att 
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fysiskt visa att det inte längre är en lek, eller som i observationen där Hanna blir utesluten då 

barnen ber henne att vakta det rummet som de leker i. På detta sätt kunde de fortsätta sin lek 

med just den kamraten de ville, och i ett annat rum utan att bli störda. 

En tänkbar förklaring till varför barn utesluter varandra ur leken kan förstås i linje med de 

som Tellgren beskriver om att barn agerar som de gör utefter den specifika lek världen de 

befinner sig i. Detta kan förstås som att alla uteslutningsstrategier får naturliga förklaringar 

för barnen (2004, s. 84). Något som återkommande har beskrivits i denna studie är barns vilja 

och kamp om att få en lekkamrat, vilket också våra observationer vittnar om. Om man ser det 

ur det perspektivet, kan man kanske också uppfatta deras uteslutningsförsök som ett sätt att 

skydda deras lek och kamratskap. 

Barnens tillträdesstrategier 

Frågeställningen om vilka tillträdesstrategier barnen använde sig av kunde vi i våra 

observationer se att barnen använde sig av åtta av Corsaros (1979) tillträdesstrategier, och 

några av dem flertalet gånger och vid olika tillfällen. Den strategi vi såg att barnen använde 

sig mest utav var icke verbal entré. Denna strategi kompletteras oftast med flera andra 

tillträdesstrategier. I de observationer vi presenterat har barnen fått en negativ respons på sina 

tillträdesstrategier vilket också gjort att de uteslutits. Något som vi uppmärksammat under 

våra observationer är att barnen använder sig av en serie strategier som bygger på varandra.  

Pedagogers förhållningssätt och erfarenheter 

Genom att återvända till frågeställningen om hur pedagoger förhåller sig och vad det har för 

erfarenheter och tankar kring när barn utesluts, är det nu möjligt att utifrån vår gjorde studie 

kunna dra slutsatsen om att våra respondenter är eniga om att barns relationsskapande är 

komplext och är beroende av förskolans utrymmen och de sammanhang barnen befinner sig i. 

Respondenterna är medvetna om att det förekommer uteslutningar inom barngruppen, men 

upplever att med lite hjälp och stöttning finner alla barn en lekkamrat till slut. Enbart en av 

våra respondenter upplevde att det faktiskt förekommer mobbning. För att hjälpa barnen i 

deras relationsarbete som ständigt pågår på förskolan, anser respondenterna att man måste 

vara en lyhörd pedagog, delta i barnens lekar och vara medskapare av den specifika 

kamratkulturen som etableras på avdelning. De belyser vikten av att visa hur man kan göra i 

leken, samt ta sig tid att prata med barnen om hur interaktioner och relationer kan se ut. 

Eftersom alla barn har olika interaktiva erfarenheter som de bär med sig när de kommer till 
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förskolan, tycker respondenterna att de är av stor vikt att man bygger en gemenskap 

tillsammans i den specifika kamratgruppen. Denna gemenskap menar respondenterna grundar 

sig i ett förebyggande arbete där man med hjälp av mindre grupper kan etablera nya 

relationer bland barnen. Genom att barnen kan ingå i flertalet kamratrelationer, menar de att 

barnen lättare hittar en kamrat att leka med och att färre barn utesluts. Slutligen beskriver 

våra respondenter att det finns en makthierarki bland barnen som är svår att undgå. En 

mening som tydligt beskriver detta är “vissa barn är helt enkelt mer populära än andra”. 

Avslutande diskussion 

I vår analys framkommer en intressant skillnad mellan våra intervjusvar och observationerna. 

Vi har i analysen av observationerna visat på flertalet sätt hur barn vid upprepade tillfällen 

försöker att få ta del av de andra barnens lek. Våra intervjusvar vittnar däremot om att alla 

barn oftast får, med lite hjälp från en pedagog, en kamrat att leka med. Enbart en av våra fyra 

respondenter svarar att så inte alltid är fallet. Pedagogerna är väl medvetna, som vi beskrivit 

ovan, om hur de ska arbeta och vilket förhållningssätt de kan inta vid situationer som blir 

uteslutande för barnet. Den kvalitativa metoden vi använt oss av i vår studie valdes för att vi 

ansåg att vi kunde få en flerdimensionell bild av ämnet. Vi fick också studera hur barns 

sociala samvaro ser ut, och kunde då jämföra det vi sett med de svar vi fått av 

respondenterna. Utifrån detta anser vi att materialet blir mer levande. Studiens resultat har 

gett oss en indikation om hur kamratrelationer kan yttra sig som en positiv gemenskap i 

leken, men också hur det skapas makthierarkier som leder till uteslutningar. Som tidigare 

nämnts, och som också våra resultat visar, så har pedagogerna en viktig roll när det kommer 

till barns lek. Vi kan se, utifrån våra gjorda observationer, att alla barn inte får ta del av en 

gemenskap och den ”fria leken” på förskolan. I linje med den tidigare forskning vi kunnat ta 

del av Corsaro (1979) Tellgren (2004) och Jonsdottir (2007) visar också denna studie att barn 

inte alltid får tillträde till leken och utesluts.  
 

Syftet med studien var, bland annat, att ta reda på om alla barn har möjlighet att få ingå i 

sociala relationer tillsammans med andra barn och utveckla en god självbild och uppfattning 

om sig själva i den ”fria leken”. Resultatet av studien har bidragit till en kunskap om barnens 

sociala samvaro, och för att relatera till vår profession i sin helhet behöver vi också se den ur 

ett större perspektiv. Barnens skapande av en social identitet måste ses i relation till deras 

skapande av kamratkulturer och dess plats i gruppen. Vi uppfattade det som att alla våra 
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respondenter upplever att vårt valda ämne till studien är viktigt och är något som de aktivt 

arbetar med i sina barngrupper. Vikten att vara en lyhörd och aktiv pedagog kan bidra till att 

barnen upplever att det blir erkända i relation till gruppen.  

 

Corsaro beskriver att barns sociala identitet är något som skapas tillsammans med andra när 

de bygger upp vänskapsrelationer (1988, s. 24). Likt detta menar Lillemyr hur barns 

självuppfattning påverkas av sin omgivning. Barnens attityder, känslor och kunskaper om sig 

själva bidrar också till att de värderar sig själva inom skilda områden (2013, s. 200). Om man 

som barn ständigt får kämpa för att ingå i en gemenskap, vad händer då med deras 

självuppfattning? I linje med Honneths moralteori kan detta förstås som att vissa barn 

berövas ett erkännande av andra i deras sociala samvaro på förskolan. När barn i förskolan 

förhandlar om vem som får, eller inte får vara med, så framträder också en bild av vem de är i 

förhållande till gruppen (Tellgren, 2004, s. 99).  

 

Vi kan se av resultatet av studien hur viktig förskolan blir i barnens skapande av en social 

trygg identitet. Som beskrivits in inledningen finns de en syn idag på barnen som kompetenta 

medskapare av sina relationer. I vår studie har vi visat att alla barn inte har de verktyg som 

behövs för att axla den rollen. Barnen som inte faller inom normen för att kunna etablera, 

utveckla och skapa goda relationer i förskolan måste enligt vår mening uppmärksammas. 

Barnen tilldelas många gånger en roll, och förskolans pedagoger hinner inte alltid se detta. 

Detta kan vara en konsekvens av de stora barngrupper som råder i dagens förskola. Vi ställer 

oss frågande till om utvecklingen av förskolan som arena, där barngrupperna kan komma att 

expanderas ytterligare om hur barnen i den mån som ges kan skapa en god självuppfattning. I 

synnerlighet bör detta lyftas och diskuteras för alla barns rätt att få ett erkännande, som blir 

betydande för deras sociala identitet.  

 

Ivarsson belyser hur det riktas kritik när man studerar interaktionen mellan barn, eftersom det 

handlar om ett visst sammanhang. Det som händer i observationerna kan vara 

situationsbundet vilket gör att man inte kan dra några generella slutsatser. Däremot menar 

Ivarsson att det man observerat är just fångat i stunden, och det man tittar efter är just det 

man vill undersöka. Det som händer i interaktionen, har också en bakgrund från tidigare 

interaktioner och sammanhang som skett. Det man observerar är en del av den sociala kedja 

av ordning, makt och positioner som har skapats över tid och kan yttra sig olika (2003, s. 

124). Vi vill belysa hur vi som observatörer delar denna syn med Ivarsson, och förstår att det 



45 

 

inte kan göras en generell tolkning av vårt insamlade material. Däremot kan vi se hur 

materialet säger oss något om förskolan som mötesplats för barnen och deras chans att skapa 

relationer. De sammanlagda undersökningsresultaten tyder på att pedagogerna har en viktig 

roll när det kommer till barns sociala samvaro och att samverkansmönster skapas då 

pedagoger inte alltid ser. Dessa upptäckter tillför värdefull kunskap för vår förståelse av 

komplexiteten av vårt kommande yrke. 

 

När vi nu ska knyta ihop detta arbete och blicka tillbaka på vårt syfte och våra 

frågeställningar huruvida förskolan är en plats där alla barn har möjlighet att få ingå i sociala 

relationer tillsammans med andra kan vi utifrån våra gjorda observationer ställa oss frågande 

till detta. Vår undersökning synliggör de sociala mönster som skapas och upprätthålls där 

barnen använder sin makt och position för att utesluta varandra ur leken. Visionen om en 

gemenskap på förskolan behöver analyseras för att alla barnen ska få känna tillhörighet och 

trygghet i den ”fria leken” på förskolan. Vi ser hur pedagogernas förhållningssätt får en 

avgörande roll i hur barnen får den chansen, och våra intervjuer ger oss indikationer om att 

detta inte alltid är möjligt på grund av stora barngrupper. Däremot ser vi av resultatet av 

denna studie belyser vikten av att observera barnens ”fria lek”, för att kunna se de mönster 

och kritiska situationer som uppkommer i deras kamratrelationer. Det utvecklings-

pedagogiska perspektivet talar för att lek och lärande går hand i hand, och denna syn delar vi. 

Däremot måste man se till att alla barn ser på leken som glädjefull, för utan glädje och 

nyfikenhet skapas heller inte ett lustfullt lärande. Som nämnts i inledningen har alla barn från 

födelsen en vilja att ingå i en gemenskap, men som denna studie visat är inträdet till lek och 

hur man ska handla som pedagog komplext och innehåller flera dimensioner. Alla barn har 

rätt att ingå i en gemenskap, dela vardagen med sina förskolekompisar, lära på ett lustfyllt 

sätt, bli lyssnade på och få uppleva leken som glädjefull. Leken är till för alla barn som går i 

förskolan, och alla barn ska få ta del av den gemenskapen som leken utgör. För alla får väl 

vara med och leka, eller? 

Vidare forskning 

Vi har i denna studie undersökt hur barnen tillträder lek utifrån Corsaros (1979) tillträdes 

strategier samt hur de utesluts. Vi har också undersökt pedagogernas förhållningssätt kring 

detta. Vi anser att detta arbete har varit viktigt för att försöka förstå hur barnens lekvärldar 

konstrueras. En vidare forskningsuppgift skulle kunna vara att undersöka hur det ser ut när 
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barns tillträdesstrategier lyckas och därav utvinna ännu mer kunskap kring barnens lokala 

kamratkulturer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 
• Hur länge har du arbetat i förskola?  

 
• När gick du din förskollärarutbildning?  

 
• Vilken åldersgrupp arbetar du med just nu? 

Varför valde du att bli förskollärare?  
 

• Tror du att pedagogers barnsyn får betydelse för hur man arbetar kring 
kamratrelationer? 
- hur? 

 
• Hur arbetar du med kompisrelationer i gruppen?  

 
• Upplever du att alla barn oftast får en kompis att leka med? 

 
• Hur definierar du begreppet ”utanförskap”?  

 
• Hur definierar du begreppet ”gemenskap”? 

 
• Vad har du för erfarenheter av utanförskap i förskolan? På vilket sätt? 

 
• Upplever du att barnen ”hissad och dissar ” varandra? 
 
• Tycker du att man bör styra den ” och i så fall när, varför och hur?  

 
• Anser du att det blir rättvist om alla barn får vara med och leka? 

 
• Har du uppmärksammat några speciella strategier som barnet använder för att komma 

in i en lek? 
 

• Har du märkt att vissa strategier funkar bättre än andra? 
 

• Har du sett några mönster till barnens tillträdes strategier? Vet barnen hur det ska 
göra? 

 
• Anser du att barnen kommer till en vuxen för att få hjälp när det inte får vara med i 

leken?  
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• Vilka strategier använder du när du vill hjälpa barn in i leken?  

 
• Har du noterat om det förekommer i vissa barngrupper att samma barn oftast får 

mindre värderande rollerna i leken eller blir exkluderade ur den?  
 

• Anser du att det finns normer på din avdelning gällande hur en attraktiv lekkamrat är 
och i så fall hur/vilka?  

 
• Anser du att det finns normer kring hur en oattraktiv lekkamrat är och i så fall 

hur/vilka?  
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Bilaga 2 Övergripande frågor till respondenterna 

Hej! Vad kul att ni vill ställa upp och medverka i en intervju för vårt uppsatsarbete. Vi tycker 

det ska bli kul och spännande att få era tankar och funderingar kring ämnet. Här kommer lite 

information och några frågor. Ni kan om ni vill kika på frågorna, men detta är helt frivilligt.  

 

I den tidigare forskning som vi tagit del av inför arbete kan vi läsa om hur lekens betydelse. 

Det tas upp hur leken kan stärka och utveckla barnens identitetsskapande och själv-

uppfattning. Det här är något som kan bli problematiskt för det barn som hamnar utanför och 

exkluderas ur leken eftersom leken bidrar till kunskap om dem själva och deras sociala 

lärande. Leken kan alltså fungera som en växelverkan då den speglar barnens sociala och 

kulturella utveckling. Samtidigt kan den hämma barnens utveckling om de hamnar i ett 

utanförskap. I vår uppsats vill vi undersöka, med bakgrund av en social och kulturell 

betydelse, hur barnens sociala gemenskap ser ut. Vi har valt att intervjua er för att få en bild 

av pedagogers förhållningssätt kring detta. 

 

Här kommer lite exempelfrågor att, om ni vill fundera på.  

Vi kommer att utgå från olika teman som berör era tankar, handlade men också hur 

barngruppen ni arbetar i ser ut. Syftet med intervjuerna är att vi gärna vill höra era tankar 

kring detta, era svar ska bygga på er erfarenhet och vi vill inte att ni ska känna att ni ska svara 

så bra som möjligt utefter hur det borde vara, vi är intresserade av att se hur det ser ut i 

verkligheten.  

• Hur arbetar du med kompisrelationer i din barngrupp?  

• Tycker du att man bör styra den fria leken och i så fall när, av vilken anledning och hur gör du 

detta?  

• Hur jobbar du om du märker att ett barn inte kommer in gruppen?  

• Hur definierar du begreppet ”utanförskap”?  

• Hur arbetar du för en trygg barngrupp? 

• Kan du se om mönster i barnens roller i leken? Finns det barn som alltid får en viss roll i 

leken? Vad tror du det beror på?  

• Anser du att det finns normer på din avdelning gällande hur en attraktiv lekkamrat är och i så 

fall hur/vilka?  

 

Vi ser fram emot att träffa er! Mvh Johanna Lundqvist & Sandra Gustafsson. 
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Bilaga 3 Missivbrev 

Hej! Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver vi en uppsats som omfattar en mindre undersökning som är relevant för 

vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om barns sociala 

gemenskap och fokus kommer ligga på när den sociala samvaron inte fungerar. 

 

För att samla in material till studien kommer vi besöka er förskola under två tillfällen. Vi 

skulle då vilja observera hur barngruppens gemenskap ser ut. Vi kommer att föra 

anteckningar under observationen som sedan blir underlag för vårt analysarbete. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 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. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, 

Sandra Gustafsson & Johanna Lundqvist 

 

Johanna Lundqvist 

Lundkvist.j@gmail.com 

 

Sandra Gustafsson 

sandraegustafsson@hotmail.com 

 

Andreas Nyblom 

Andreas.nyblom@sh.se 
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Bilaga 4 Informerat samtycke föräldrar 

 
 

 

 

Huddinge 

2017-10-04 

 

Information om insamlande av material till C-uppsats.  

 

Hej! Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver vi en uppsats som omfattar en mindre undersökning som är relevant för 

vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om barns sociala 

gemenskap och fokus kommer ligga på när den sociala samvaron inte fungerar.  

 

För att samla in material till studien kommer vi besöka er förskola under två tillfällen. Vi 

skulle då vilja observera hur barngruppens gemenskap ser ut. Vi kommer att föra 

anteckningar under observationen som sedan blir underlag för vårt analysarbete. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 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 informerade om studien och de ges då också möjlighet 

att besluta om sitt eget deltagande.  
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Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Sandra Gustafsson & Johanna Lundqvist 

 

Johanna Lundqvist 

Lundkvist.j@gmail.com 

 

Sandra Gustafsson 

sandraegustafsson@hotmail.com 

 

Handledare 

Andreas Nyblom 

Södertörns högskola 

andreas.nyblom@sh.se 

 
 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 
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Bilaga 5 Informerat samtycke respondenter 

 
 

 

 

Huddinge 

2017-10-02 

Information om vår C-uppsats, sekretess & intervju.   

 

Hej! Vi heter Sandra och Johanna. Vi läser förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna termin på utbildningen skriver vi en uppsats som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla om barns sociala gemenskap i gruppen och hur den ser ut. Vi är 

intresserade av hur barnen samspelar med varandra under leken. Vi vill också undersöka 

pedagogers förhållningssätt kring detta. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja intervjua dig. Vi skulle då vilja spela 

in detta för att ha som underlag för vårt analysarbete.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 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 vi be om ditt medgivande för ditt 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.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  
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Vänliga hälsningar,  

Johanna Lundqvist & Sandra Gustafsson 

 

Johanna Lundqvist 

Lundkvist.j@gmail.com 

 

Sandra Gustafsson 

sandraegustafsson@hotmail.com 

 

Andreas Nyblom 

Andreas.nyblom@sh.se 

 

 

 

 
Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

Mitt namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Min underskrift………………………………………………………. 


