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_______________________________________________________ 

Förskolan är en plats för barn att ta del av sociala sammanhang och lära sig fungera i 
en gemenskap där bland annat konflikter, regler och sociala koder existerar och där 
leken har en central och viktig del i barns sociala utveckling. Personal i förskolan ska 
ge barn stöd och stimulans i deras relationsskapande och bidra till att de får känna en 
samhörighet i gruppen. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur barns 
exkluderingsprocesser kan se ut och hur förskolans pedagoger förhåller sig till barns 
olika sätt att exkludera varandra i den fria leken. Semistrukturerade intervjuer med 
sju förskollärare och flera timmar icke-deltagande observationer har använts som 
metod för att genomföra datainsamlingen. Sortering av empirin har genererat olika 
kategorier som har tolkats utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att 
verbala, kroppsliga och språkliga exkluderingar är vanligast förekommande och att 
pedagoger anser sig behöva vara närvarande, ha en god relation och bra strategier för 
att stötta barnen. Slutsatsen av studien är att personalen behöver vara lyhörda och 
närvarande för att ha möjlighet att göra exkluderingsprocesser positiva istället för 
negativa i syfte att stärka barnets självkänsla och relationsskapande. 
_____________________________________________________ 
Nyckelord: exkludering, exklusion, exkluderingsprocess, fri lek, förskola, social 
utveckling 
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1 Inledning 

Två barn sitter i en koja i skogen och ett tredje barn är på väg att ansluta varpå det 
ena barnet i kojan säger:  
”Här får man bara vara två!”  
En pedagog frågar nyfiket vad de leker.  
Barnet tänker efter en stund och svarar sedan:  
”Vi leker att man bara får vara två.”  
 
Förskolan har som uppgift att ge barn möjlighet att fungera i en gemenskap där bland 
annat konflikter, regler och sociala koder existerar. Pedagoger i förskolan ansvarar 
för att ge barn stöd och stimulans i sin sociala utveckling och på så sätt ges 
förutsättningar att skapa relationer och känna sig som en tillgång till gruppen. 
Arbetslaget ska samarbeta för att det ska finnas goda miljöer för lek, lärande och 
utveckling och kunna identifiera samt stödja de barn som behöver särskilt stöd i sin 
utveckling (Skolverket, 2016). Som vi sett i exemplet ovan och även i andra 
situationer är det dock ett faktum att barn aktivt exkluderar varandra i den fria leken.  
 
Förskolans styrdokument stipulerar att det är pedagogernas ansvar att se till att alla 
barn är en del av en gemenskap. Personalen i förskolan måste ha kunskap om lekens 
betydelse för den sociala utvecklingen och det relationella lärandet för att kunna 
stödja barn i deras relationsskapande. Lekforskare som Birgitta Knutsdotter Olofsson 
(2003), Ole Fredrik Lillemyr (2013) och Margareta Öhman (2009) är alla överens om 
vikten av att få leka och att leken är en central del i att främja barns sociala 
utveckling. 

Barn har rätt att få leka och vistas i diverse sociala praktiker på förskolan. Exempel på 
strategier vi sett pedagoger använda sig av för att barn ska få vara delaktiga i leken är 
den mer eller mindre typiska regeln som säger att ”alla får vara med”. Personal inom 
förskolan uppmanar även barn till att gå och fråga om den får vara med och leka. 
Samtidigt hävdar barnpsykologen Margareta Öhman (2009) att vartenda barn har 
rätt att skydda den lekvärld som de byggt upp och att säga ”nej” till andra barn. Hon 
beskriver barns lekvärldar som en magisk sfär som barnen har rätt att själva 
bestämma över. 
 
Barn har alltså både rätten att få vara en del av en gemenskap, få möjlighet att skapa 
relationer och leka, samtidigt som de även har rätt att neka andra barn tillträde till 
sin lek. Vi tänker att detta kan generera i en problematisk balansgång både i teori och 
praktik då detta skapar två olika aspekter att förhålla sig till som pedagog.  
 
I och med att pedagoger bör ta hänsyn till båda dessa aspekter är det av intresse att 
studera hur olika exkluderingsprocesser i den fria leken kan se ut och vilka strategier 
barn använder när de exkluderar varandra. Främst vill vi undersöka hur pedagoger 
dels förhåller sig till att barn exkluderar varandra, dels vilka strategier de använder 
för att stödja barns sociala utveckling och hur de tror att denna utveckling kan 
påverkas av exkluderingsprocesser.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskolans pedagoger förhåller 
sig till barns olika sätt att exkludera varandra i den fria leken.  

1. Hur kan barns exkluderingsprocesser se ut i praktiken?  
2. Hur förhåller sig pedagoger på fem förskolor till barns exkluderingsprocesser i 

relation till den sociala utvecklingen?  

1.2 Uppsatsens disposition 

I bakgrundskapitlet definieras relevanta begrepp för den föreliggande studien. 
Därefter listas de databaser och sökord som hjälpt oss att finna vår litteratur. 
Litteratur i form av böcker, avhandlingar, artiklar och styrdokument presenteras 
därefter i ett eget avsnitt. 

I kapitlet teoretiskt perspektiv beskrivs och motiveras den valda teorin. 

I metodkapitlet beskrivs använda datainsamlings- och databearbetningsmetoder med 
förankring i metodologi. Ett urval av studiens respondenter presenteras och ett 
avsnitt om hur vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Därefter presenteras resultatkapitlet och vår insamlade empiri, sorterad i olika 
kategorier som sedan tolkas och besvarar våra forskningsfrågor med stöd av vårt 
valda teoretiska perspektiv. Resultatkapitlet avslutas med en resultatsammanfattning 
för att sedan övergå till studiens sista kapitel diskussion. 

Diskussionskapitlet inleds med avsnittet resultatdiskussion där resultatet diskuteras 
samt kopplas till bakgrundslitteraturen och våra egna tankar, vilket leder till en 
slutsats. Därpå följer avsnittet metoddiskussion, där bland annat studiens pålitlighet 
och trovärdighet rannsakas. Till sist presenteras studiens betydelse och förslag till 
fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenteras avsnitten: begreppsdefinitioner, litteratursökning, 
bakgrundslitteratur och styrdokument. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras centrala begrepp som vi anser är av relevans och betydelse för 
studien att beskrivas och förklaras. 

Exkludering/exklusion & exkluderingsprocess 

Begreppet exkludering/exklusion är synonymt med begrepp som uteslutning, 
utelämna och utestänga etc. En exkluderingsprocess innebär att en eller fler personer 
aktivt hindrar någon eller några från att ta del av sociala praktiker. 

Fri lek 

Fri lek definierar vi som all aktivitet som inte är planerad av vuxna. Den fria leken är 
på barnens villkor och styrs eller döms inte av vuxna. Däremot ser vi att leken 
fortfarande är fri om de vuxna är närvarande och eventuellt stöttar utan att värdera 
lekens innehåll. Den fria leken är fri från prestation (Öhman, 2009). Vuxna bör även 
finnas som stöd i den fria leken för att se till att inte våld eller kränkningar 
förekommer.  

Pedagog 

En pedagog är en person med pedagogisk utbildning. I förskolans verksamhet 
innebär detta en barnskötare eller en förskollärare. 

2.2 Litteratursökning  

Vi har sökt efter litteratur i databaserna Discovery, Eric, DiVA, Libris, Primo, SwePub 
och i böcker, avhandlingar, tidskrifter och vetenskapliga artiklar. Vi har hittat 
forskning och litteratur som kan stödja och hjälpa oss förstå ämnet. Sökorden vi 
främst använt oss av i ovanstående databaser har mestadels varit på engelska och 
några av dessa är följande: preschool, children, social development, exclusion, free 
play. De två avhandlingar vi använt oss av har varit på svenska och de vetenskapliga 
artiklarna vi funnit har främst varit på engelska. 

2.3 Bakgrundslitteratur 

I denna del redogörs för relevant forskning i form av vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar och litteratur som är av betydelse för studien. Kapitlet är indelat i 
följande avsnitt: barns exkluderingsstrategier, lekens betydelse för den sociala 
utvecklingen och vikten av vuxnas närvaro. 

2.3.1 Barns exkluderingsstrategier 

Corsaro (2003) beskriver två exempel på exkluderingsprocesser. I en situation leker 
två barn med varandra och ett tredje frågar om hen får vara med, var på barnen 
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direkt säger ”nej, du får inte vara med och leka”. Barnet använde sitt verbala språk för 
att exkludera det tredje barnet som då satte sig en bit bort och iakttog leken istället. I 
en annan situation leker två barn och ett tredje ansluter genom att ta upp en leksak 
och börja leka med de andra. Trots fler försök att ta sig in i leken slutar det med att 
barnen exkluderar det tredje barnet genom att säga ”du får inte vara med, du är inte 
vår vän och vi tycker inte om dig idag”. Dessa sätt att exkludera är vad Öhman (2009) 
kallar för mer aktiva sätt att neka någon tillträde till en lek. Hon beskriver att det 
även finns mer diskreta sätt att exkludera så som att exempelvis ignorera och 
använda kroppsspråket istället för det verbala. Fanger, Frankel och Hazen (2012) 
beskriver att detta kan ta sig uttryck i att barn till exempel slutar svara på andra barns 
försök att få tillträde till leken genom att inte svara på tilltal eller att aktivt använda 
sin kropp för att vända åt ett annat håll eller gå ifrån barnet. Författarna menar även 
att barn kan använda sig av mer subtila eller strategiska sätt i den verbala 
exkluderingsstrategin som att hänvisa till lekens ramar. Detta kan exempelvis vara att 
barnen påstår att det blir för många i leken eller att leken inte behöver fler roller. 
Öhman (2012) hävdar att barn som i vissa situationer blir exkluderade måste ha 
strategier för att upprätthålla sin del i gruppen. För att kunna lyckas med detta krävs 
en god självbild och ett självförtroende för att våga prova sig fram och ibland kunna 
ta ett nej.  
  
En annan strategi som Löfdahl (2015) tar upp är när barn gör sekundära 
anpassningar. I ett exempel på en förskola där personalen har sagt att alla barn ska få 
vara med och leka skedde en incident där några barn hade en lek och inte ville att ett 
ytterligare barn skulle vara med. Eftersom att de vuxnas regel på den förskolan var 
att alla ska få vara med så gör barnen en sekundär anpassning för att barnet inte ska 
vilja vara med. I exemplet leker barnen glasskiosk men ändrar leken till ett tivoli och 
det ena barnet säger: ”Här finns både djur och grisar och de kommer att döda dig och 
lorta ner dig. Och du får inte köpa någonting från våran glasskiosk!”. Barnet som vill 
vara med får alltså möjligheten att vara med i leken, men hennes roll i leken är att bli 
dödad av grisar. Barnet kan alltså välja att ha en roll som kan ses som otäck och 
förnedrande eller att självmant gå ifrån leken. Detta kan också ses som att barnen 
använder vad Tellgren (2004) kallar för ”maktobjekt” där barnen använder något 
farligt, otäckt eller en maktroll för att utesluta. Denna exkluderingsstrategi hänger 
även ihop med det som Fanger et. al., (2012) kallar partiell uteslutning där barnet blir 
tilldelad en roll i leken som är av lägre status som till exempel hund eller betjänt. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att acceptans, det vill säga att 
accepteras en plats i leken inte är lika med social delaktighet. Att barn som upplever 
denna typ av exklusion förvandlas från ett subjekt till ett objekt och är därmed inte 
med i leken - även om det kan se så ut.  

2.3.2  Lekens betydelse för den sociala utvecklingen 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Jonsdottir (2007) skriver att barns sociala 
utveckling påverkas av leken, där barn stimulerar bland annat sin kognitiva, 
emotionella och språkliga utveckling. Jonsdottir hänvisar vidare till forskning som 
visar att ensamhet och utanförskap som inte är självvalt kan få negativa konsekvenser 
både för stunden men även mer permanent och senare i livet. 
 
Vidare förklarar Lillemyr (2013) att lek är en viktig del i barns sociala utveckling och 
att leken även är nödvändig för barns lärande. Han förklarar att barn utvecklar språk 
och begrepp i leken samt lär känna sig själva, sin omvärld och får erfarenheter och 
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upplevelser som har betydelse längre fram i utvecklingen. Genom att inte vara i den 
sociala kontext som leken ger kan barns sociala självuppfattning begränsas och 
hämmas. Vygotskij (1995) förklarar att barn utvecklar sin fantasi, kreativitet, 
interaktionsförmåga och lär sig samspela med andra i leken. Lillemyr (2013) 
konstaterar att barns lust att lära ofta hänger samman med upplevelsen av sin egen 
kompetens och tro på sig själv. En god självkänsla är därför nödvändig för att våga 
använda olika strategier för att komma in i leken även om barnet ibland blir 
exkluderad. Jonsdottir (2012) bejakar detta genom att förklara att barns känsla av 
egenvärde ökar när de känner att deras förmågor och kunskaper uppskattas och att 
de på så sätt har ett värde i gruppen. Om barn inte får uppleva detta tar deras känsla 
av att vara socialt betydelsefulla skada. Det är enligt författaren upp till pedagogerna 
att skapa miljöer som bidrar till att alla barn får vara en aktiv del i gemenskapen.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om barn som inte leker med andra och menar 
att detta oftast beror på att barn känner sig otrygga i leken då de exempelvis inte 
förstår lekens koder. Hon förklarar att det finns förutsättningar för att kunna leka, 
där en viktig faktor är huruvida barn uppfattar och kan använda leksignaler eller inte. 
Knutsdotter Olofsson (2003) använder begreppet ”låtsasleka” för att beskriva när 
barn använder sin fantasi för att skapa olika lekvärldar där allt är möjligt. En stol kan 
bli en bil, ett barn kan vara en mamma och en pinne blir en trollstav etc. Att kunna 
förstå fenomenet i att låtsasleka, använda ett främmande kroppsspråk eller ett 
annorlunda sätt att prata med varandra är en del av de sociala koder som leken 
kännetecknas av. Vissa barn behärskar inte heller de sociala lekreglerna såsom 
turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Detta leder i sin tur inte sällan till att barn 
med bristande förståelse för regler och signaler hamnar utanför och blir exkluderade. 
Blir barn ständigt exkluderade ur leken går de miste om de förmågor barn vanligtvis 
utvecklar i leken som till exempel empati, bearbetning, lyhördhet, ödmjukhet och 
förmågan att skilja på fantasi och verklighet. 
 
Veiga, Neto och Rieffe (2016) beskriver leken som en arena för barn att bearbeta 
tidigare upplevelser och framtida kontext barnen kan komma att hamna i. De leker 
ofta saker som de själva har en koppling till och författarna lyfter exemplet: dockan 
vill inte gå till förskolan och mamma blir arg. Detta är rimligtvis något som många 
barn upplever och behöver få möjlighet att bearbeta senare, vilket då kan ske i 
”låtsasleken”. De övar och lär sig om situationer, konsekvenser och känslor. Rentzou 
(2014) förklarar att leken även är en plats där barn lär sig fungera i grupp, samarbeta, 
lösa konflikter, dela med sig och förhandla i olika syften. Öhman (2012) konstaterar 
att leken utvecklar barns förmåga att kunna närma sig ett annat perspektiv än deras 
eget samt lära sig förstå sina medmänniskor. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att 
barn som inte leker riskerar att bli känslomässigt, socialt och intellektuellt 
understimulerade. 

2.3.3  Vikten av vuxnas närvaro 

Corsaro (2003) påpekar vikten av att som vuxen närma sig ett barns perspektiv för 
att få förståelse för deras lekvärld. När barn exkluderar varandra kan det ur ett 
vuxenperspektiv ses som en egoistisk handling när det egentligen kan handla om att 
barnen vill skydda sin lekvärld. 
 
Fler forskare belyser det faktum att barn i många fall exkluderar då de vill skydda sin 
lek, sin fysiska plats eller sitt lekmaterial. Aggressionen som kan uppstå behöver inte 
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alltid vara personligt riktad mot det exkluderade barnet utan en reaktion som uppstår 
i samband med att försöka skydda leken (Tellgren, 2004, Skånfors, 2013, Fanger et. 
al., 2012).   
 
Öhman (2009) förklarar att barn som saknar konstruktiva strategier för att ta sig in i 
en gemenskap går miste om de sociala kunskaperna som krävs för att etablera 
relationer. Hon förklarar att det är pedagogernas ansvar att tidigt lägga märke till om 
ett barn har en social problematik och arbeta med att främja den sociala förmågan. 
Vidare förklarar hon även att det är vuxnas ansvar att ge barn verktyg för att finna 
olika strategier och hon problematiserar även uttrycket ”får jag vara med?” då hon 
menar att detta är en ja eller nej-fråga som gör det enkelt för barn att exkludera 
varandra. Hon menar att man istället kan introducera nya fraser för barnen såsom 
exempelvis: ”vad kan jag vara i den här leken?”.   
 
Jonsdottir (2012) problematiserar nutidens ämnesfokuserade förskola där bland 
annat matematik, teknik och det enskilda barnets utveckling tar stor plats. Hon 
skriver att barns sociala samspel och samlärande ofta blir av lägre prioritet och att 
barns relationer till varandra blir till barns eget ansvar exempelvis i deras fria lek. 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att även om barn inspirerar varandra så behöver 
de i fler sammanhang stöd, närhet och bekräftelse från vuxna. Lillemyr (2013) 
beskriver några tillvägagångssätt som är av betydelse för att hjälpa barn i leken. 
Lillemyr skriver att pedagoger ibland kan behöva gå in i leken eller organisera någon 
annan lek på sidan om. Lillemyr tillägger även att detta kräver att man som vuxen 
känner barnen och kan känna igen deras lek, men även att man har ett syfte med att 
beblanda sig i den fria leken så att detta inte sker bara för att det verkar finns en bild 
av att pedagoger som aktivt deltar i barns lek per automatik är bra pedagoger.   
 
Jonsdottir (2007) förklarar att personalens uppfattning om barns egenskaper och 
färdigheter har betydelse för hur barn också agerar och infinner sig i sociala 
sammanhang. Johansson (2013) problematiserar att pedagogers barnsyn kan ha stor 
påverkan på barns självbild. Den syn pedagoger har kan prägla barnen och deras 
uppfattning om sig själva, vilket kan göra att barnen själva placerar sig i olika fack där 
de egentligen kanske inte hör hemma. Jonsdottir (2007) redogör för att det är viktigt 
att samtala med barnen om vilka sociala regler som bör råda i verksamheten för att 
undvika missuppfattningar och även för att klargöra hur man bör vara mot varandra. 
Hon avslutar med att konstatera att personalen måste ha ett lyssnande 
förhållningssätt ”samtidigt som barnen ges utrymme för att samtala om och 
medverka i utvecklingen av de gemensamma regler och normer som de förväntas 
förhålla sig till och leva upp till” (Jonsdottir 2007, s. 162). Författare är också 
övertygade om att konflikter är en positiv del av barns sociala utveckling och kan ses 
som en del av konstruktionen av kamratgrupper. Detta eftersom det ger upphov till 
att kunna samtala kring just relationsskapande och att lära sig argumentera för sin 
sak, lyssna och ta hänsyn till andras åsikter (Jonsdottir, 2012, Tellgren, 2004).  

2.4  Styrdokument 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) stipulerar att förskolan ska vila på en 
demokratisk grund där man utgår från att alla barns lärande och utveckling ska 
främjas. Vuxna ska fungera som goda förebilder som engagerar sig barns samspel, 
både individuellt och i större barngrupp. Arbetslaget ska samarbeta för att skapa 
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miljöer som främjar utveckling, lärande och lek. Leken är en central del i läroplanen 
och ska användas medvetet för att ge barnen stöd och stimulans i sin sociala 
utveckling. I leken kan barn få möjlighet att utveckla sin fantasi, inlevelse och träna 
på sin kommunikation genom att exempelvis samarbeta och lösa problem. 
Personalen i förskolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet att ”utveckla sin 
förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter 
och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket 2016, s. 9). I 
läroplanen (Skolverket, 2016) står det även att alla barn ska få känna sig som en 
tillgång till gruppen och få stöd i att skapa varaktiga relationer. Personalen ska ge 
barn stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva och att de ska kunna 
känna tilltro till sin egna kognitiva, intellektuella, språkliga och handlande förmåga.  
 
I Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2016) beskriver dem att barns lärande 
är relationellt, vilket betyder att barn lär sig tillsammans med andra barn och vuxna, i 
olika sociala sammanhang. I dessa sociala samspel skapas barns identitet och 
självkänsla. Ett barns självkänsla ökar om det känner en trygghet i gruppen och i den 
sociala arena förskolan är. Självkänslan är sedan nödvändig för barns erövrande av 
kunskap, det sociala och emotionella utvecklar det intellektuella och vice versa. 
Pedagogers roll är att skapa förutsättningar och miljöer där alla barn kan ta del av 
olika gemenskaper och skapa varaktiga relationer (Skolverket, 2016).  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet i de delar som är tillämpbara på 
studiens syfte. Detta valdes för att barn bör vistas i sociala sammanhang tillsammans 
med andra barn och vuxna då det är grundläggande för deras lärande och utveckling. 
Teorin är allmänt accepterad och har ett högt förklaringsvärde inom området.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lev S. Vygotskij (1896-1935) är grundaren till den sociokulturella teorin och 
hanhävdade att lärandet är en social process där det sociala samspelet är den 
starkaste drivkraften i barns utveckling (Strandberg, 2006). Författaren förklarar 
vidare att barn får sitt språk genom olika sociala kontexter och interaktioner och att 
barn med hjälp av kroppsspråket, det verbala språket och inre tankeprocesser tolkar 
och förstår sin omgivning. Strandberg skriver vidare att den sociala verksamheten 
möjliggör människors kognitiva utveckling det vill säga den mentala och tänkande 
processen.  
 
Strandberg (2006) och Lillemyr (2013) hävdar att det inte krävs någonformell 
undervisning för att barnet ska erhålla kunskap om världen och sin omgivning utan 
att lärandet och den sociala utvecklingen oundvikligt hänger samman från barnets 
första dag i livet. Pedagogens uppgift är enligt författarna  att stärka barns sociala 
utveckling och lärande genom  att bygga broar mellan barnets nuvarande kunskap 
och förmågor till vad som anses vara relevant kunskap. Vägen dit kallas ”den 
proximala utvecklingszonen” som innebär en zon mellan vad barnet kan och vad 
barnet kan lära sig med hjälp av och i samspel med en ”expert”, det vill säga någon 
som kan hjälpa barnet att utmana sig själv att kunna mer (Strandberg, 2006,Lillemyr 
2013). 
 
Enligt Sandberg (2006) är social kompetens alla former av mänskligt samspel som i 
sin tur lägger grunden för barnets utveckling och lärande. Författaren menar att alla 
barnets förmågor liksom intellektuella, emotionella, existentiella och sociala grundar 
sig i barnets sociala relationer. Barns relation till sig själv och till världen är också 
starkt beroende av relationer med andra. 
 
Vygotskij (1995) beskriver leken som ett sätt att förena fantasi och verklighet, och 
fantasin är därför en central del i barns utveckling. Fantasin beskrivs som ett 
känslomässigt drivet fenomen som har stöd av den intellektuella förmågan 
(Vygotskij, 1995). Vygotskij förklarar det som att barnen med hjälp av fantasin skapar 
sin egna proximala utvecklingszon i leken där de utmanar sig själva, vilket gör att 
leken är viktig för barns utveckling och självkännedom. Han förklarar också att glädje 
och regler är två grundläggande kännetecken hos leken, men att barnen aktivt jobbar 
med att leka då de måste handla mot impulser och behov samtidigt som de ska 
samspela och ta hänsyn till andra i leken. Strandberg (2006) och Lillemyr (2013) 
menar att  samspel ses som mer än enbart en metod för lärande och utveckling, 
samspel är lärande och utveckling. Att uppmuntra och samtala positivt om barns 
samlärande i den sociokulturella teorin betyder därför inte att det individuella 
barnets ensamlek, kognitiva utveckling och känslor inte uppmuntras - men att 
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individens handlingar blir i en kontext med andra mer betydelsefullt. (Strandberg, 
2006 & Lillemyr 2013)   
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4 Metod 

I metodkapitlet presenteras avsnitten metodval, urval, forskningsetik genomförande 
av datainsamling och databearbetning. 

4.1 Metodval 

Syftet med studien är som tidigare nämnt att få kunskap om hur barns 
exkluderingsprocesser i den fria leken kan se ut samt hur pedagoger förhåller sig till 
dessa. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats då vi i första hand vill fånga 
upp deltagarnas upplevda verklighet. Bryman (2013) beskriver en kvalitativ ansats 
som bland annat att deltagarna berättar hur de uppfattar sin verklighet med 
möjlighet till att kunna utveckla sina svar.  
 
Utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor valde vi att göra 
semistrukturerade intervjuer . Utifrån verksamhetens förutsättningar för dagen valde 
pedagogerna på samtliga förskolor totalt sju förskollärare som informanter. Vi 
intervjuade alltså totalt sju förskollärare och vi besökte fem förskolor. Vi utförde 
också icke-deltagande observationer i verksamheten där alla pedagoger vistades. En 
icke-deltagande observation innebär att vi som utför studien tar så liten plats som 
möjligt i verksamheten i syfte att inte påverka observationen och dess utgång 
(Bryman, 2013). Avsikten med observationerna är att få en inblick i hur olika 
exkluderingsprocesser kan se ut bland barn i den fria leken och hur pedagoger 
förhåller sig till dessa. Vår tyngdpunkt ligger på intervjuerna och vi använder 
observationerna för komplettering och perspektivering av datamaterialet. En 
intervjuguide (bilaga 2) utformades för att samtliga informanter skulle få liknande 
förutsättningar. Med en semistrukturerad intervjuguide gavs möjligheten för 
informanterna att ge beskrivande och utförliga svar, med möjlighet för oss att ställa 
följdfrågor om behovet fanns. Frågorna i intervjuguiden användes först vid 
intervjutillfällena och delades inte ut i förväg till informanterna. Detta för att göra 
svaren så spontana och uppriktiga som möjligt. Vi valde att vi båda var närvarande 
vid intervjuerna för att enklare kunna diskutera våra tolkningar. 

4.2 Urval 

Vi har besökt flera avdelningar på fem stycken olika förskolor för observationer och 
intervjuer. Vi har utgått från ett bekvämlighetsurval (Bryman 2013) då studiens 
tidsaspekt var begränsad. Vi valde förskolor som var tidigare kända för oss och även 
geografiskt belägna i vår närhet. Utifrån den tidsram vi hade att förhålla oss till 
begränsades observationerna och intervjuerna. Arbetslaget på respektive förskola och 
avdelning avgjorde vilka vi skulle intervjua utifrån praktiska och personliga aspekter 
såsom vem som hade tid och vem som ville. Rent slumpmässigt resulterade detta i att 
endast förskollärare intervjuades. Detta var alltså inget vi som intervjuade var med 
och bestämde. Däremot observerades både barnskötare och förskollärare. En 
förfrågan om att få genomföra studien samt ett missivbrev mailades ut till fem 
stycken förskolechefer och sju stycken förskollärare för att få ett första samtycke att 
få genomföra studien i deras verksamheter. För att få en bredare och mer varierad 
datamängd valde vi att genomföra studien på flera förskolor.   
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4.3 Etiska ställningstaganden 

Vi har tillämpat Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer i denna studie, 
vilket innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Till att börja med mailades ett missivbrev med information ut till 
berörda chefer och förskolepersonal där vi beskrev studiens syfte, besökets innehåll 
och deltagarnas rättigheter samt kontaktuppgifter till oss. Vid intervjutillfällena 
beskrev vi återigen rättigheterna för informanten angående att deltagandet i 
undersökningen är helt frivilligt. Att informanten när som helst hade rätten avbryta 
sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. 
Forskningsmaterialet behandlas med konfidentialitet, vilket betyder att 
verksamhetens, pedagogernas och barnens identitet inte blir tillgängligt för någon 
annan än för oss som utför studien. Att materialet som samlas in endast kommer att 
användas i denna studie. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA, 
som är ett arkiv för vetenskapliga studier. 

4.4 Genomförande av datainsamling 

Fem förskolechefer och sju förskollärare kontaktades per mail med ett bifogat 
missivbrev (bilaga 1) med information om studiens syfte och innehåll. Personalen på 
respektive avdelning gav ett första samtycke om en medverkan, därefter bokades ett 
besök in via mail och telefon för att göra observationer och intervjuer.  
 
Observationerna var av typen icke-deltagande för att vi skulle få möjlighet att kunna 
studera barnens exkluderingsprocesser och personalens agerande utan att själva 
påverka förloppet. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge informanterna fritt 
spelrum att själva berätta om sina synsätt och upplevelser av och hur de förhåller sig 
till barns exkluderingsprocesser. Vid intervjuerna användes ett frågeschema (bilaga 
2) men vi hade även utrymme till att avvika och ställa följdfrågor till informanterna 
vid behov (Bryman, 2013). Med hjälp av ett observationsschema och en intervjuguide 
fanns en tydlig struktur om hur vi ville samla in vårt data. Observationsschemat 
(bilaga 3) består av följande tre kolumner: barnen gör/säger, pedagoger gör/säger 
och våra tankar, där vi kunde föra anteckningar under observationernas förlopp. 
 
Intervjuerna gjordes utifrån verksamhetens förutsättningar, vilket resulterade i att en 
av intervjuerna skedde i barngrupp och resterande i ett avskilt rum. Med 
godkännande från informanterna spelades intervjuerna in och därefter 
transkriberades materialet. Intervjuernas längd varierade från 6-15 minuter.  
 
Efter att vi bearbetat materialet, lyssnat igenom inspelningarna och transkriberat vår 
datamängd har vi har sedan skickat tillbaka transkriptionerna till informanterna. 
Detta gjorde vi för att ge dem möjligheten att läsa igenom sina utsagor och antingen 
godkänna eller få möjlighet att rätta eventuella missuppfattningar. Detta är av vikt då 
informanten har rätt att godkänna det material som publiceras och själv bedöma att 
det inte går att avgöra informantens identitet (Tjora, 2012). Även observationerna 
transkriberades till ett dokument som vi utgick från vid sorteringen av vårt data. 
 
Både observationer och intervjuer ägde rum under varierande tider på dagen. Vi 
anpassade oss efter informanternas önskemål om vilken tid som passade bäst för oss 
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att komma. Observationerna skedde på fem förskolor men på sju olika avdelningar. 
Observationerna gjordes både inomhus och utomhus på avdelningar med barn 
mellan 1-5 år under 1-3 timmar åt gången. Denna spridning gjordes för att få så 
varierad datamängd som möjligt.  

4.5 Databearbetning 

Den insamlade data vi fått från inspelade intervjuer har transkriberats och sedan 
skickats tillbaka till informanterna via mail för att de skulle få en möjlighet att läsa 
igenom materialet och bekräfta att vi får använda det i vår studie. Vi valde sedan att 
skriva ut det transkriberade materialet i pappersform. Vi sorterade utsagorna utifrån 
den fråga som besvarats, det vill säga att under till exempel fråga 1 samlades alla 
informanternas svar på fråga 1. Detta gjorde vi för att få en tydlig bild över eventuella 
samband och få syn på det mest centrala i utsagorna samt att släppa greppet om varje 
enskild informant. Att ha vårt insamlade data i pappersform gjorde att vi kunde 
stryka under med olika färger och upptäcka eventuella mönster. Vi kodade på så sätt 
våra data och kunde därefter ytterligare kategorisera utifrån denna initiala kodning 
och dess huvudteman för att sedan sätta namn på kategorierna, vilka sedan fick 
utgöra rubriker i presentationen (Tjora, 2012). Ibland har majoriteten av 
informanterna uttryckt liknande saker och ibland har svaren stuckit ut. 
Observationsmaterialet har vi läst igenom och reflekterat kring med varandra för att 
få syn på vad vi haft för fokus under observationerna för att kunna avgöra om det vi 
sett är i enlighet med våra forskningsfrågor. Observationerna samlades och 
transkriberades liksom intervjuerna till ett dokument som vi använde oss av vid 
datasorteringen. Genom att hitta mönster i intervjuerna och tolka våra observationer 
kunde vi sammanfoga vad vi sett och vad vi fått berättat för oss till ett resultat. I det 
färdigställda resultatet presenteras relevant information från så väl intervjuer som 
observationer med hjälp av bland annat citat och beskrivningar av observationer. 
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5 Resultat 

Den insamlade och sorterande datan har genererat olika kategorier, vilka presenteras 
i avsnittet 5.1 Empiri. I avsnittet 5.2 Tolkning av empiri visar vi hur vi förstår empirin 
utifrån det teoretiska perspektivet. Resultatet sammanfattas sedan under rubriken 
5.3 Resultatsammanfattning. 

5.1 Empiri 

Sorteringen av insamlad data har genererat olika kategorier där vi presenterar 
resultatet från intervjuerna och observationerna under följande avsnitt: olika former 
av exkludering, att få vara med eller inte - en balansgång för pedagoger, språkbrister 
och lekkoder samt positiv och negativ påverkan på den sociala utvecklingen.  

5.1.1 Olika former av exkludering 

Det verkar finnas en allmän uppfattning om att både verbala och kroppsliga 
exkluderingsstrategier är vanligt förekommande mellan barn i den fria leken på de 
olika avdelningarna. Uttryck som återkommer i utsagorna är bland annat ”du får inte 
vara med!” eller ”jag vill inte vara med dig!” eller ”du får inte komma på mitt kalas!” 
och att barnen använder dessa för att exkludera varandra. Kroppsspråket och fysiska 
exkluderingar visade sig i både intervjuer och observationer vara ett annat verktyg för 
att utesluta andra, detta genom att exempelvis stänga dörrar, lämna leken, byta rum 
och att springa eller gå ifrån någon annan. En informant uttrycker:  

[...] och markerar genom att bara göra en handling utan behöver inte alltid säga 
något […]  

Det behöver inte alltid ske en verbal exklusion, utan ibland kan det räcka med att 
barnet visar med kroppen. 

På en av förskolorna förklarar en informant att många av de äldre barnen viskar till 
varandra och att detta kan ses som en exklusion av de som är med, men inte får höra. 
På en annan förskola förklarar informanten att fler av barnen har andra modersmål 
än svenska som ofta pratas, vilket gör att många barn som inte förstår det språket 
tror att det pratas om dem och på så sätt blir de språkligt exkluderade. Hen uttrycker:  

Vi har sett tendenser att de barn som pratar samma förstaspråk använder sig av det 
för att exkludera de andra. [...] de är ju så pass kloka så de kan tänka att om de inte 
pratar på ett språk jag förstår så kanske de pratar om mig [...]  

 På en av förskolorna är barngruppen mångkulturell och vissa barn väljer att tala 
andra språk än svenska. Det finns en föreställning om att detta kan vara en slags 
exkluderingsstrategi. Även ett barn som inte kan uttrycka sig verbalt i sociala 
sammanhang kan bli exkluderad av andra barn.  

Utifrån intervjuernaverkar det finnas en samsyn om att det finns barn som 
”exkluderar sig själva” och väljer att leka ensamma eller att lämna en lek för att vara 
för sig själva.  

I vissa situationer så tycker jag att de väljer att exkludera sig själva, att de väljer att 
gå ifrån eller väljer att leka för sig själva […]  
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Exkluderingar kan se olika ut och att det är från situation till situation svårt att 
avgöra vad anledningen till att barn exkluderar varandra är. Ibland har barn en 
bakomliggande tanke till att utesluta andra barn från den pågående leken. 
Informanternas utsagor visar att verbala och mer direkta uteslutningar samt de 
uteslutningar som är mer diskreta som att gå iväg eller låtsas att inte höra är de mest 
förekommande exkluderingsstrategierna. Det framkommer även att barn ibland 
försöker exkludera och utesluta varandra i en pågående lek för att ena parten försöker 
styra den andre.    
 
I observationerna såg vi att fler barn ignorerade andra barns försök att ta sig in i 
leken genom att exempelvis inte svara på tilltal eller uppmärksamma barnets 
närvaro. 

[...] barn (2) slutar då helt och hållet att samspela. Barn (1) frågar flertalet gånger 
varför barn (2) inte svarar eller om hen är sur. Barn (2) ignorerar både verbalt och 
kroppsligt då hon varken svarar eller tittar på barn (1). När barn (1) sedan gör som 
barn (2) bett om från början så återgår barn (2) till att samspela som vanligt och 
leken fortskrider.  

I detta fall vill barn (2) inte fortsätta leka om inte leken sker enligt dennes premisser. 
Hen ignorerar tilltal från barn (1) och låtsas att hen inte hör vad barn (1) säger. När 
barn (1) ger efter och går med på de regler barn (2) bestämt börjar de leka 
tillsammans igen.  
 
Att barn avvisar varandra verbalt är en annan exkluderingsstrategi som blev synlig 
under observationerna. Nedan är tre utdrag från två olika observationstillfällen.  

[...] barn (4) ansluter och frågar ”får jag vara med?”, barn(1) svarar ”ja, du får vara 
med!” medan barn(2) säger ”Nej, du får inte vara med, du får inte plats!”  

”Rör inte vår frukt!” säger barn (1) och barn (2) instämmer ”Nej, du får inte vara 
här och ha vår frukt!”.   

Barnen gör det tydligt att fler inte kan vara med genom att säga nej. Det som är 
gemensamt för dessa två exempel är att barnen förklarar sitt nej med att hänvisa till 
sitt lekmaterial eller fysiska plats, barnen försöker skydda sitt lekmaterial och sin 
lekvärld. I nästa observationsexempel kan man se ytterligare ett barn som försöker 
skydda sitt lekmaterial i sin lekvärld. 

Barn (1) leker i en affär när barn (2) och barn (3) som har en annan lek kommer 
fram och tar ett kakfat med kakor och flyttar det till sin lek. Barn (1) börjar skrika 
på dem och säga att de inte får vara i affären och det slutar med att barnen puttas 
och spottar på varandra. Pedagogen rycker in och får förklarat av barn (1) att barn 
(2) och (3) kommit och tagit saker ur hens affär medan barn (2) hävdar att barn (1) 
faktiskt inte får bli så arg och slåss. Pedagogen bekräftar barn (2) i hens känslor och 
berättar att det är fel att slåss men att barn (1) blev upprörd då de tog saker ur hens 
lek utan att fråga. Pedagogen förslår vidare att barnen hade kunnat fråga barn (1) 
om de fick köpa kakfatet ur affären och att de har pratat om att man faktiskt måste 
köpa och inte bara ta. Barnen fortsätter sedan leka på varsitt håll. 

Både i informanternas utsagor och i observationerna blev det synligt hur olika 
exkluderingsprocesser kan se ut i praktiken. 
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5.1.2 Att få vara med eller inte – en balansgång för pedagoger 

Många av informanterna förklarar att det är svårt att avgöra om barn ska få vara med 
i en lek eller inte i en situation de själva inte har sett. Det kan handla om att ett barn 
tidigare har gjort något som gör att den nu inte får vara med i leken, och det kan då 
vara svårt för personalen att bilda en uppfattning om de inte varit närvarande. Fler 
informanter betonar även vikten av vilken slags relation man har till barnen. En av 
informanterna uttrycker att det är viktigt att inte ha ett dömande förhållningssätt i 
sin profession om man vill få syn på barns sanning. Vidare förklarar hen att det är av 
betydelse att lyssna på alla parter i en konflikt och exkluderingsprocess.  

[...] om jag arbetar dömande så kanske jag inte får ut så mycket.  

Det visar sig finnas en viss samstämmighet om hur pedagoger kan göra för att stötta 
barn vid exkluderingsprocesser. Exempel som tas upp är att de själva går in i leken, 
länkar samman olika lekar eller att startar upp en ny lek där alla är välkomna. Det 
pekas även på vikten av att ge barn verktyg och inte fastna i att barn ska fråga ”får jag 
vara med?” då detta är en ja eller nej-fråga som gör det lätt att exkludera. En 
informant uttrycker:  

[...] men om jag bara gör så här att ’hej jag är en hund, var kan jag sova?’.. ja, då 
kanske man fick vara med i leken för.. då fick dem en hund i leken […]  

Något som framhålls är att barn bör ställa sig frågande till varför de inte får vara med 
i en lek och att inte nöja sig med svaret ”Nej du får inte vara med”. Då får barnen 
chansen att motivera sitt nekande. Det förklaras också att barn inte behöver mena 
något illa med att de exkluderar, ibland kan några barn startat upp en lek och 
behöver få fortsätta med den. 

I den fria leken när de redan har påbörjat en lek och något barn kommer och vill 
vara med men de känner att ’vi vill leka själva’, och det blir ju en balansgång för oss 
pedagoger också.  

Barn som blir exkluderade behöver träna på att kunna hantera ett nej eftersom de 
inte alltid kan vara med i alla situationer. Informanternas agerande vid olika typer av 
exkludering är av liknande karaktär. Alla informanter påpekar att det är viktigt att ha 
en dialog med barnen och försöka ta reda på anledningen till varför en exklusion 
sker. En av informanterna berättar att på deras avdelning har barnen lärt sig att 
själva motivera varför de exkluderar och det lät såhär under intervjun:  

[...] så våra äldre barn här är väldigt duktiga på att motivera att ’nä, vi har redan 
börjat leken och kommit in en stund, men det här barnet kan vara med sen’.. och 
det är helt okej, det får man acceptera.  

Några tillvägagångssätt för att arbeta med exkludering visar sig vara att samtala med 
barnen om regler som bör råda inom verksamheten och även hur man bör vara mot 
varandra. Barnen får själva argumentera för hur man är en bra kompis. Samtal med 
barnen kring exkluderingsprocesser kan ske både direkt när en händelse uppstår eller 
mer generellt i en större grupp där inget barn blir utpekad. Där får barnen möjlighet 
att reflektera över sitt förhållningssätt både när det gäller att exkludera men även 
exkluderas.  
 
Alla informanter uttrycker att alla barn inte alltid kan vara med i leken - men att det 
är beroende på situation och barn. En närvarande pedagog kan urskilja när en 
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exkluderingsprocess behöver tas på allvar och när barnen själva kan träna sig i dessa 
situationer.   
 
Under observationerna var det fler gånger som pedagogerna antingen inte var så pass 
nära att de märkte av exkluderingssituationerna eller att det i vissa fall inte gjordes 
någon specifik åtgärd. Däremot uppstod situationer där pedagoger agerade 
exempelvis genom att samtala med barnen för att få höra hur de tänkte eller satte sig 
med det exkluderade barnet och föreslog aktiviteter.  

I följande exempel tar pedagogen initiativ till att be några barn sätta sig vid ett 
ensamt barn. När detta inte fungerar sätter sig pedagogen själv vid barnet och 
berättar högt om barnets byggkunskaper, vilket resulterar i att ett barn bygger 
tillsammans med det barnet som tidigare satt ensam.  

Barn (1) leker ensam på golvet och bygger lego. Pedagogen berättar för oss som 
observerar att hen ofta leker ensam och exkluderar sig själv lite grann. Pedagogen 
viskar till några barn som går förbi ”Kan ni gå och sätta er där?” och pekar på barn 
(1). ”Nej!” säger barnen och pedagogen frågar ”Varför?”, precis då uppstår en 
konflikt en bit bort som pedagogen måste hjälpa till i. När pedagogen hanterat den 
andra konflikten sätter hen sig vid barn (1) på golvet och bygger tillsammans med 
hen. Barn (2) går förbi och pedagogen säger ”(2), visste du att (1) är bäst på att 
bygga hus?”. Barn (2) stannar och tittar på bygget. Pedagogen säger ”Kom och sätt 
dig så bygger vi alla tillsammans”, vilket de också gör. Senare berättar barn (2) att 
barn (1) och hen har byggt hus tillsammans och att barn (1) är grym på det.  

5.1.3 Språkbrister och lekkoder 

Det framkommer att barn också blir exkluderade dels på grund av brister i 
språkutvecklingen, och dels om barn inte förstår lekens koder och signaler.  

[...] där kan man ju bli ganska exkluderad om man inte har lekkoderna att man inte 
förstår leken, och sen kan ju vi ibland tro att barn förstår leken men sen när man 
går in och observerar så ser man att det kanske är därför det här barnet blir 
exkluderat för att den går in och gör något helt annat än vad som förväntas i den 
här leken.  

I observationerna kunde vi se ett exempel på där ett barn kunde uppfattas som 
deltagande i leken tills att leken närmare granskades. 

Barn (1) försöker ta sig in i en lek med två andra barn (2 & 3). Barn (1) härmar 
deras ljud och agerande. Ibland slutar barn (1) att försöka samspela och fortsätter 
leka ensam, men tar hela tiden upp försöken att ansluta till leken. Barn (1) möts av 
korta svar såsom ”aa, mm, okej” och barnen (2 & 3) verkar leka i sin egen värld där 
barn (1) inte får en plats men ändå inte får ett konkret avvisande. Efter ett tag 
kommer två barn till (4 & 5) till förskolan och börjar direkt leka med (2 & 3). Barn 
(3,4 & 5) ber om att få gå in i ett mindre rum på grund av ljudnivån, vilket de får. 
Barn (2) blir då lämnad med barn (1) och de börjar direkt att samspela med 
varandra och försöker hitta på något att göra.  

I detta exempel blir ett barn ignorerad och förbisedd i hens försök att ta del av leken. 
Barnet blir inte direkt avvisad men inte heller inbjuden i gemenskapen. När tre av 
barnen sedan flyttar sig till ett annat rum, så börjar ett av barnen direkt att leka med 
det barn som tidigare var utanför.  
 
En annan av informanterna beskriver hur ett barn som inte har svenska som 
modersmål ofta blir utåtagerande vid försök att komma in i en lek. Till exempel så 
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puttas eller slåss barnet och informanten tror att detta beror på att hen försöker ta 
kontakt men inte vet hur hen ska göra.  

På vår avdelning har vi märkt att det finns vissa brister i språket, vi har många barn 
som inte riktigt kan uttrycka sig och de vet inte riktigt hur de ska göra för att få vara 
med. De exkluderas mer vanligen än de barnen som kan uttrycka sig och prata med 
dem andra. Ofta kanske de uttrycker sig genom att slå eller knuffas, för att de inte 
vet riktigt vad de ska göra. De kan inte ställa den här frågan ”får jag vara med” då 
kanske det blir att de knuffas istället […]  

En uppfattning om att barn exkluderar sig själva genomsyrar intervjumaterialet, fler 
informanter förklarar att några barn kan exkludera sig själva och att det kan bero på 
svårigheter i att kunna kommunicera med sina kamrater som gör att de självmant 
drar sig undan. 

5.1.4 Positiv och negativ påverkan på den sociala utvecklingen 

Det finns en samsyn hos informanterna om att barn som blir exkluderade kan bli 
hämmade i sin sociala utveckling och få en lägre självkänsla. Att detta skulle kunna 
leda till att barnet inte vågar ta kontakt eller försöka få vara med andra barn. En 
informant tror att detta är något som även kan påverka upp i vuxen ålder. Det finns 
däremot en samstämmighet hos informanterna om att exkluderingsprocesser inte 
nödvändigtvis endast behöver vara negativa. Exkluderingsprocesserna menar flera 
informanter kan ses som ett sätt för barnen att skaffa sig sociala redskap och att 
barnen lär sig någonting utav dessa situationer. En av informanterna betonar även 
vikten i att vissa barn vill och behöver sin ensamlek för den sociala utvecklingen. Det 
som blir tydligt i vårt insamlade data är att exkluderingsprocesserna ses som något 
negativt när samma barn systematiskt blir exkluderad och att man då måste 
observera och ta reda på vad detta beror på.   

[...] men exkluderas man ibland men inkluderas oftast så gör inte det här något för 
den fortsatta utvecklingen. Så att… Det är jätteviktigt att alla barn får vara med, 
inte alltid men oftast.  

[...]man lär sig alltid någonting av situationen som uppstår i relation med andra, 
det är ju där man lär sig, barn lär sig också av barn […]  

Utifrån informanternas utsagor kan vi se att exkluderingar uppfattas både som något 
positivt och negativt. Om samma barn ständigt blir exkluderad ur sociala 
sammanhang kan barnets självkänsla brista och det kan hämma den sociala 
utvecklingen, men barn behöver samtidigt lära sig sociala koder och träna på att 
hantera att bli exkluderad ibland. Fler informanter lyfter även frågan ”varför?” och 
vill se att barn som exkluderar inte gör det på ett elakt sätt utan kan förklara 
situationen om varför hen exkluderar ett barn i stunden.  

5.2 Tolkning av empiri 

I det sociokulturella perspektivet läggs den största vikten vid att samspela med andra 
som i sin tur utvecklar alla barnets förmågor och kunskaper. Flertalet 
exkluderingsprocesser verkar kännetecknas av att barn försöker skydda sin lek, sitt 
material eller sin fysiska plats. Detta kan utifrån det sociokulturella perspektivet 
tolkas som att barnen skyddar sin sociala sfär och sin plats i ett socialt kontext. Att 
som vuxen vara närvarande i barns samvaro och skapa goda relationer till barnen är 
grundläggande för att skapa en tillitsfull och trygg relation till barnen. Pedagogerna 
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ska finnas som stöttande förebilder och främja barns relationsskapande. Genom att 
vara en närvarande pedagog i exkluderingsprocesser kan pedagoger samtala och 
hjälpa barnen vidare i sin sociala utveckling. Inom den sociokulturella teorin är det 
relationer med andra människor som lägger grunden för barns relation till omvärlden 
och sig själv. Det ter sig som att det ändå verkar finnas en positiv inställning till 
exkluderingsprocesser då dessa utmanar barns sociala förmåga och ger upphov till att 
utveckla sina strategier för att ta del av en gemenskap.  

Pedagogers roll i denna utmaning är att ge barn verktyg och bygga broar för att kunna 
ta sig från den nuvarande kunskapen till den relevanta kunskapen. Detta kan handla 
om att ge barn verktyg för att kunna utveckla fler och mer varierade strategier för att 
få tillträde till sociala sammanhang. I den sociokulturella teorin kallas detta för ”den 
proximala utvecklingszonen”, en zon mellan vad barnet kan och vad barnet 
tillsammans med en vuxen eller ett annat barn kan lära sig. Detta ska därför göra att 
exkluderingsprocesser kan ses som positiva då barn får utmanas i sin sociala förmåga 
med hjälp och stöd från en vuxen.  

Empirin visar exempel på att pedagoger ibland själva går in i en lek, startar upp en ny 
lek eller kommer med förslag på roller för att välkomna barn som verkar exkluderade. 
Med hjälp av den proximala utvecklingszonen kan pedagoger länka samman, främja 
och stötta de barn som har svårigheter med sociala relationer, då de agerar ”expert” 
och kan utmana barn i deras utveckling Ur teorin framkommer även att barn i leken 
skapar sin egna ”proximala utvecklingszon” där barnet utmanar sig själv med hjälp av 
sin fantasi, sina känslor och sitt intellekt. I leken kan allt hända och barnet kan på så 
sätt utmana sina gränser när det gäller vad hen tänker, säger, gör eller kan.  
 
Det verkar finnas en samsyn om att exkludering blir något negativt eller destruktivt 
när det börjar ske systematiskt och när barn går miste om den sociala biten i 
förskolan. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärandet en social process där alla 
barnets förmågor grundar sig i barns relationer och varande i sociala kontexter. Det 
verkar även finnas en uppfattning om att vissa barn vill och behöver leka ensamma, 
då detta också anses vara en viktig del i barns utveckling. Den sociokulturella teorin 
lämnar trots detta inte individen i skymundan då det finns ett värde i ensamlek och 
den kognitiva utvecklingen, men att individens handlingar får betydelse och kontext 
tillsammans med andra i sociala samspel och interaktioner (Sandberg, 2006 & 
Lillemyr, 2013). I utsagorna från intervjuernaframkommer det att barn tycks 
exkludera sig själva för att de vill leka ensamma. Bilden av att barn vill leka ensamma 
kan i själva verket bero på att de inte vet hur de ska föra sig i sociala sammanhang. 
Enligt den sociokulturella teorin får barn sitt språk genom olika sociala kontexter och 
interaktioner. Tillåts barn att i allt för stor utsträckning endast leka ensamma 
hämmas deras chanser till att utvecklas socialt.  

Språkliga svårigheter är en aspekt som lyfts fram i samband med exkludering. Det 
verkar som att det finns en bild av att vissa barn med språkliga brister ofta leker 
ensamma och har svårt att ta sig in i andra barns lek. I det sociokulturella 
perspektivet framtonar bilden av att barn erövrar alla sina språk genom sociala 
samspel och interaktioner. Får inte barn möjlighet till att lyckas i sina försök och har 
framgångar i sociala sammanhang riskerar dessa barn att inte i tillräcklig grad 
utveckla viktiga egenskaper såsom empati och förståelse för sociala regler 
(Strandberg, 2006). Detta vittnar förskollärare om då de upplevt barn med språkliga 
svårigheter som slåss eller knuffas för att få uppmärksamhet. Detta tyder på att 
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närvarande vuxna är en viktig del i barns relationsskapande, vissa behöver det mer 
och vissa behöver det mindre. Vuxna bör hjälpa barnen att hitta verktyg för att 
utvecklas socialt och inte anta att barn vill vara själva, då den sociokulturella teorins 
grund är att barn lär och lever genom att vara en social och interagerande varelse. 
Barns förmågor liksom intellektuella, emotionella, existentiella och sociala utvecklas i 
socialt samspel.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Verbala och kroppsliga (mer subtila) exkluderingar är två strategier som 
återkommande blir en del av resultatet. Informanterna citerar barns uttryck såsom 
”du får inte vara med” och ”jag vill inte leka med dig” men även strategier som 
innebär att gå ifrån, ignorera eller stänga en dörr, vilket gör exkluderingsprocesserna 
verkliga och konkreta. Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses som att 
barn försöker skydda sin lek eller sociala plats. En annan aspekt som gör att barn 
exkluderar verkar vara när det barn som blir exkluderat har svårigheter i språket. 
Detta kan gälla såväl kroppsspråket, lekkoder, att barnet har ett smalare vokabulär 
eller ett annat modersmål. Empirin visar att pedagogernas relation till barnen ses 
som primär för att stötta dem i deras sociala utveckling. Det finns en samstämmighet 
i att det är viktigt att kommunicera med och att hjälpa barnen att både ta sig in i 
leken men även att på ett bra sätt kunna exkludera andra barn ur en lek. Det finns 
även en tanke om att pedagoger ibland får gå in i en lek eller skapa en ny lek på sidan 
om. I det sociokulturella perspektivet lyfts pedagogers roll i barns sociala utveckling 
fram där vikten av att vara närvarande och ge barnen verktyg betonas. Detta i och 
med att barn ibland behöver en hjälpande hand för att ta sig från sin nuvarande 
förmåga till vad hen behöver kunna. Denna process kallas inom den sociokulturella 
teorin för ”den proximala utvecklingszonen”. 
 
Det finns även en uppfattning om att det finns ”barn som exkluderar sig själva” och 
självmant drar sig undan från kompisarna för att hen vill leka själv. Det råder en 
samsyn om att exkluderingar kan ses som både positiva och negativa. Negativa blir 
exkluderingar när det är samma barn som systematiskt blir uteslutna från sociala 
praktiker. Detta harmoniserar med den sociokulturella teorin då sociala praktiker ses 
som grunden i barns lärande och utveckling. Det kan å andra sidan ses som positivt 
när barn får lära sig att ibland ta ett avvisande och på så sätt utvecklar sina strategier 
för att ta del av en gemenskap. 
  



20 

 

6 Diskussion 

I diskussionskapitlet presenteras följande kapitel: resultatdiskussion, slutsats, 
metoddiskussion, pålitlighet och trovärdighet, reflexivitet, sanningskriterier, 
generaliserbarhet och framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet av intervjuerna kan vi urskilja att många delar av insamlad data är 
mer eller mindre homogen. En allmän uppfattning och erfarenhet är att barn 
använder sig av direkta verbala exkluderingar så som att säga ”du får inte vara med” 
likväl som de har mer subtila strategier för att exkludera som exempelvis att ignorera, 
förflytta sig eller hänvisa till regler och ramar för leken. Att hänvisa till lekens regler 
och ramar kan innebära att barn säger att det inte finns fysisk plats för fler barn, att 
de redan har påbörjat en lek eller att alla roller i leken är tilldelade etc. Dessa 
strategier lyfter även Öhman (2009) fram som vanligt förekommande bland barn och 
hon kallar dessa tillvägagångssätt för aktiva eller mer diskreta sätt att neka tillträde 
till en lek. 

I våra observationer har vi sett exempel på både aktiva och diskreta 
exkluderingsprocesser, vi såg bland annat hur ett barn totalt ignorerade det barnet 
hon tidigare lekt med då leken inte fortskred i enlighet med hennes önskemål. Barnet 
som ignorerade vände huvudet åt sidan, tittade ner i marken och slutade svara på 
tilltal trots upprepade försök från det andra barnet. Öhman (2009) kallar detta för ett 
mer diskret sätt att exkludera och Fanger et. al (2012) beskriver att ett exempel på en 
sådan exklusion kan vara att barnet slutar svara på tilltal. De kan då istället visa med 
kroppen genom att exempelvis vända åt andra hållet – en beskrivning som liknar 
eller till och med är identiskt med vad vi såg i observationen. I en annan observation 
såg vi hur ett barn gjorde fler försök att ta sig in i en pågående lek genom att härma 
de barn som lekte och försöka följa lekens fortskridning. Barnen som lekte uttryckte 
aldrig verbalt att de inte ville att hen skulle vara med och visade heller inte ett tydligt 
avvisande kroppsspråk. Däremot blev barnet som försökte vara med aldrig 
uppmärksammad och inbjuden. Hen var med och gjorde som de andra barnen gjorde 
men blev varken avvisad eller fick en aktiv roll i leken. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) skulle förklara detta som att barnet får vara där, men inte på samma aktiva 
sätt som de andra. Författarna förklarar att bara för att ett barn accepteras en plats i 
leken så betyder inte det att barnet är socialt delaktig. Vidare beskriver författarna 
detta som att barnet går från ett subjekt till ett objekt och att dessa processer ibland 
kan vara vilseledande då det kan se ut som att barnet är med i leken trots att hen inte 
riktigt är det. På samma sätt tror vi att det kan finnas barn som leker själva även om 
de egentligen inte vill det.  
 
Det verkar finnas en bild om att det finns barn som ”exkluderar sig själva” i fler av 
verksamheterna, vilket vi ställer oss frågande till. Dels problematiserar vi uttrycket 
”exkludera sig själv” då begreppet ”exkludering” i praxis innebär att en eller flera 
personer aktivt blir uteslutna från en social praktik. Vi tänker att detta innebär att en 
person inte kan exkludera sig själv då det i sådant fall är ett eget val och således inte 
handlar om en exklusion. Däremot funderar vi på om dessa barn som sägs exkludera 
sig själva verkligen är ensamma för att de vill det. Vi tänker att det kan bero på det 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver, att den största anledningen till att barn inte 
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leker är att de känner sig otrygga i leken och inte behärskar de sociala koder leken 
innebär. Vi tänker att det rimligtvis kan finnas fler anledningar till att barn ”väljer” 
att leka ensamma eller att inte leka alls. Kanske bör arbetslaget diskutera innebörden 
av social exkludering och barn som har svårigheter i samspel och lek för att kunna 
arbeta med att främja sociala relationer istället för att lämna det ansvaret hos ”barnet 
som exkluderar sig själv”. Eftersom att Knutsdotter Olofsson skriver att barn leker 
ensamma när de inte förstår de sociala koderna tänker vi att det möjligtvis är lätt 
hänt att pedagoger tar för givet att barnet gillar att leka ensam och placerar barnet i 
detta fack. Jonsdottir (2007) och Johansson (2013) förklarar hur vuxnas syn på 
barnet som individ präglar hur barnet ser på sig självt och i sin tur agerar och handlar 
i olika kontexter. De menar att barn som blir placerade i fack ofta infinner sig i den 
roll de blir tilldelade och agerar efter de vuxnas förväntningar.  
 
Vår empiri visar att barnen försöker skydda sitt lekmaterial eller sin lekvärld i leken, 
detta verkar vara ett av de vanligare sätten att exkludera andra på när barn har något 
de vill skydda. Fler forskare belyser det faktum att barn i många fall exkluderar då de 
vill skydda sin lek, sin fysiska plats eller sitt lekmaterial. Aggressionen som kan 
uppstå behöver inte alltid vara personligt riktad mot det exkluderade barnet utan en 
reaktion som uppstår i samband med att försöka skydda leken (Tellgren, 2004, 
Skånfors, 2013, och Fanger et. al., 2012). Corsaro (2003) påpekar vikten av att som 
vuxen närma sig ett barns perspektiv för att få förståelse för deras lekvärld. När barn 
exkluderar varandra kan det ur ett vuxenperspektiv ses som en egoistisk handling när 
det egentligen kan handla om att barnen vill skydda sin lekvärld. I ett 
observationsexempel fanns en pedagog närvarande och kunde föra en dialog med 
dem inblandade barnen om händelsen som skedde, där ett barn ville skydda sitt 
lekmaterial och blev arg på de andra barnen som inkräktade och tog utan att fråga. 
Pedagogens närvaro i händelsen gjorde att hen närmade sig ett barns perspektiv för 
att förstå deras lekvärld och kunde reda ut händelsen utan några missförstånd. 
Margareta Öhman (2009) tydliggör att vartenda barn har rätt att skydda den lekvärld 
som de byggt upp, hon beskriver barns lekvärldar som en magisk sfär som barnen har 
rätt att själva bestämma över. 
 
Vidare nämner fler informanter språket som en faktor till att barn blir exkluderade. 
Det kan handla om att barnet inte har det verbala språket och använder fysiska 
strategier för att ta kontakt som till exempel att knuffas eller förstöra i leken. En 
annan strategi för att exkludera är om barn som är flerspråkiga använder ett annat 
språk än vad resten av barngruppen talar. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda 
att det är deras intention att exkludera men kan förmodligen uppfattas så för de som 
inte förstår. Vi tänker att detta också kan bli en problematisk balansgång då de barn 
som talar samma modersmål troligen känner en trygghet i att ha någon att kunna 
kommunicera med på en mer jämställd nivå. Vi ser därför att det även finns något 
positivt i detta, men vi undrar även om det kan bidra till att dessa barn som hittar sin 
trygga punkt i ett gemensamt språk slutar samspela med de andra barnen som på så 
sätt kan hämma deras sociala och språkliga utveckling. 
 
Resultatet visar att exkludering kan förstås både som positivt och negativt. 
Informanterna menar att barn måste kunna ta att ibland få ett nej men att detta 
kräver en god självkänsla. Självkänslan kan däremot ta skada om ett barn ständigt 
och systematiskt blir exkluderad då barnet kan få en uppfattning om att hen inte 
duger eller att hen inte kan. Jonsdottir (2007) hävdar även att detta är en 
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problematik som kan ge konsekvenser ända upp i vuxen ålder och att dessa 
konsekvenser kan vara permanenta. Självkänslan förklarar Öhman (2009), Lillemyr 
(2013) och Jonsdottir (2012) spelar en avgörande roll i barns lust att lära och i barns 
tro på sig själva. I Allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs även 
självkänslan som grund för hur barn erövrar kunskap och skapar sin identitet. Detta 
är i enlighet med den sociokulturella teorin om att barn lär sig i sociala samspel. Så 
för att ett barn ska kunna exkluderas och samtidigt kunna lära sig något utav det 
krävs det, som Öhman (2009) skriver, en självkänsla som gör att barnet vågar 
använda och utveckla fler strategier för att ta del av en gemenskap. Detta kräver 
också att alla barn blir delaktiga och uppmärksammade i olika sociala kontexter, 
vilket Lillemyr (2013) menar är upp till pedagogerna. Det kan till exempel handla om 
att som vuxen gå in i en lek eller organisera en lek med plats för alla där även de som 
ofta blir exkluderade kan glänsa. Resultatet visar att dessa tillvägagångssätt 
appliceras i praktiken för att hjälpa exkluderade barn att få vara en del av sociala 
sammanhang. I en observation syntes ett exempel på ett tillvägagångssätt att arbeta 
med att höja barnens sociala status. Det var när en pedagog satte sig med ett barn 
som enligt pedagogen ofta sitter ensam och bygger. Pedagogen sa till ett barn som 
gick förbi - som är av högre social status i barngruppen - att barnet som bygger är 
”grym på att bygga hus” och att barnet borde göra dem sällskap. Barnet gjorde dem 
sällskap och berättade sedan för andra barn hur det här ensamma barnet var duktig 
på att bygga. Pedagogen lyfte alltså barnets status vilket de andra barnen i sin tur fick 
vetskap om.  
 
I vår empiri framkommer det att fler informanter var kritiska mot att lära barn att 
fråga ”får jag vara med?” om de vill vara delaktiga i en lek. Anledningen till kritiken 
tycks främst vara att det är en ja eller nej-fråga som gör det lätt för barnen att 
exkludera utan vidare eftertanke. Några av informanterna var bekanta med 
Margareta Öhmans föreläsning ”Hissad och dissad” där hon bland annat berättar hur 
barn kan få tillträde till en lek utan att fråga om de kan få vara med. I föreläsningen 
och även i vår empiri lyfts ”vad kan jag vara i den här leken?” fram som en bättre 
fråga då det är en öppen fråga som inte är kompatibel med ett ja eller nej-svar.  

Rentzou (2014) belyser vikten av att barn lär sig fungera i en grupp och förstår de 
sociala regler och koder som existerar. Detta skrivs även i läroplanen (Skolverket, 
2016) då pedagogernas roll i barns sociala utveckling lyfts fram. Det är pedagogernas 
ansvar att att ge varje barn möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och att få 
känna sig som en del av gruppen. Därför måste pedagogerna se till att stödja dessa 
barn, stärka deras självkänsla och ge dem verktyg att använda i olika situationer. I 
läroplanen står det vidare om vikten av närvarande pedagoger som samtalar med 
barnen. Vi tycker att detta gör sig tydligt i vår studie då pedagogens förhållningssätt 
verkar ha en stor betydelse för barns sociala utveckling. Det är pedagogernas uppgift 
att se till att barn får verktyg och självkänsla nog att ta sig an sociala utmaningar.  

Vi uppfattar det som att vår studie visar att det finns en strävan mot hur pedagoger 
vill förhålla sig till exkluderingsprocesser som är i enlighet med den forskning som 
finns sedan tidigare. Vi tror att närvarande och lyhörda pedagoger som diskuterar 
med varandra är på god väg mot ett mer konkret arbetssätt som främjar sociala 
relationer. 
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6.1.1 Slutsats 

I vår studie har vi kommit fram till att det finns flertalet sätt för barn att exkludera 
varandra i den fria leken och att pedagoger har flertalet sätt att förhålla sig till dessa 
exkluderingsprocesser. Vi anser att pedagoger i allra högsta grad måste arbeta med 
att identifiera de barn som har svårt att komma in i leken och som inte riktigt verkar 
förstå vad leken innebär. Vi ser det som nödvändigt att få syn på individen för att se 
var problematiken ligger och inte ta för givet att barnet alltid vill vara ensam.  

Vår slutsats är att leken är viktig för barns sociala utveckling och att pedagoger 
behöver vara lyhörda och närvarande för att ha möjlighet att göra 
exkluderingsprocesser positiva istället för negativa i syfte att stärka barnets 
självkänsla. Det är även av betydelse att kunna identifiera och stötta dem barn som 
har återkommande problem i det sociala samspelet. Personalen behöver få barnen att 
ingå i sociala kontexter för att skapa ett relationsfrämjande arbete. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är som tidigare nämnt att få kunskap om hur barns 
exkluderingsprocesser kan se ut i den fria leken och hur pedagoger förhåller sig till 
dessa. Genom att använda oss av både intervjuer och observationer önskade vi att få 
en bred bild av hur pedagogerna på aktuella förskolor förhåller sig både i teorin och 
praktik. Vi valde att lägga vår tyngd vid intervjuerna i datainsamlingen då vi ville ha 
utförliga och beskrivande svar av personalen. Intervjufrågorna gavs inte ut i förväg då 
vi tänkte att detta kunde ge personalen tid att tänka på hur de ville framstå i sina svar 
och vi ville istället låta det komma naturligt. Vi var två stycken som intervjuade en 
förskollärare åt gången och enligt Bryman (2013) sitter den som intervjuar 
automatiskt på en maktposition. Vi ser att denna makt kan bli mer påtaglig då vi är 
två som intervjuar och tänker att detta kan ha påverkat informantens sinnestillstånd 
och i sin tur resultatet av intervjun. I vårat missivbrev hade vi skrivit att intervjuerna 
att intervjuerna uppskattades ta upp till cirka 30 minuter. Alla intervjuer visade sig 
endast ta mellan 6-15 minuter. Detta var dock ingenting vi tyckte påverkade vårt 
resultat då vi kände att vi fick den datamängd vi behövde. Att sätta 30 minuter gjorde 
vi i syfte att verksamheten skulle kunna avsätta den tiden då det är svårt att veta hur 
lång tid det kan ta. 
 
Vi valde att transkribera alla intervjuer men som Tjora (2012) skriver så kan det vara 
problematiskt att i detta stadie veta vilken detaljnivå transkriptionen bör ha och vad 
som är relevant för studien. Vi har valt att bortse från exempelvis skratt, hostningar 
och vissa ljud som tyder på att personen försöker hitta ett svar. Detta påpekar Tjora 
(2012) kan göra det svårare att avgöra intervjuns stämning. Författaren skriver även 
att dialekt, betoningar och kroppsspråk kan vara av värde men att det inte är en 
nödvändighet och att detta är upp till oss som utför studien att avgöra. Vi valde att 
ignorera detta då vi ansåg att detta inte var av vikt i just denna studie, men har i 
efterhand tänkt på att vissa betoningar möjligen hade kunnat öka förståelsen för vissa 
utsagor.  
 
Under bearbetningen av det inspelade intervjumaterialet lade vi märke till att vissa av 
våra följdfrågor var aningen ledande i sin utformning. Till exempel kunde det låta 
såhär: ”Varför tror ni att hen exkluderar sig själv? Är det på grund av språkliga brister 
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eller..?”. Detta ger informanten en tanke om vad hen kan svara eller vad som bör vara 
svaret utifrån våra förväntningar. Vi reflekterade över detta och kom fram till att det 
med största sannolikhet berodde på att vi ville göra personen bekväm och inte ställa 
frågor som skulle uppfattas som svåra eller oförståeliga. Det blev en enkel metod att 
ta till men blev nästan som att lägga ord i munnen på personen vi intervjuade.  
  
Observationerna sågs som ett komplement till intervjuerna. Det visade sig att det var 
svårt att få syn på ett förhållningssätt hos pedagogerna under den korta tiden som vi 
observerade. Vi tänker att vi hade kunnat vara på endast en eller möjligtvis två 
förskolor under en längre tid och på så sätt få en djupare förståelse för det arbetssätt 
och förhållningssätt som råder. Då vi inte lyckades få syn på lika många 
exkluderingsprocesser som vi hade väntat oss hade detta kanske också varit en metod 
som gett mer resultat. Å andra sidan gjorde vi studien på fler förskolor just för att vi 
ville ha mer varierande resultat och även på grund av praktiska skäl som studiens 
tidsram och förskolors möjlighet att delta.  
 
Vi hade i efterhand önskat att få observera innan intervjuerna för att kunna ställa 
frågor om vad vi sett under observationerna, men av praktiska skäl i verksamheten 
var det inte möjligt under flera av besöken så vi utgick på plats utifrån verksamheten. 
Något som kan ha påverkat observationerna var att vi som observatörer kände några 
av barnen sedan tidigare, vilket gjorde att det var svårt att hålla avstånd och vara en 
icke-deltagande observatör. Barnen blev naturligtvis nyfikna på att vi var där och ville 
leka med oss. I dessa situationer kändes det positivt att vara två som observerade då 
det oftast var den ena av oss som kände barnen. Att vara två observatörer var även 
positivt av den anledningen att vi kunde se och höra olika saker som vi sedan 
reflekterade över tillsammans. Vi upplever att vi försökte ta så lite plats som möjligt i 
verksamheten, men att man, som Tjora (2012) beskriver, blev väldigt medveten om 
att man tar en fysisk plats och att det var svårt att inte samspela med barnen. Vi är 
medvetna om att vår närvaro per automatik gör att verksamheten, barnen och 
personalen påverkas då situationen blir konstlad. Tjora (2012) hänvisar till den så 
kallade ”forskningseffekten” som innebär att de som blir studerade inte handlar i 
enlighet med hur de skulle gjort ifall de inte blev observerade. Rimligtvis gäller detta 
nog i högre grad för vuxna än barn. 
 
Då studien handlar om exkluderingsprocesser var det ibland svårt att vara 
objektiv. Ibland kände vi att vi överanalyserade och försökte tolka vissa situationer 
till studiens fördel. Därför var det viktigt att få reflektera över vad en sett och vad som 
egentligen är av relevans för studien. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Denna studie är trovärdig på så sätt att vi har använt beprövade metoder för 
datainsamling och bearbetning. Vi har tagit kontakt med förskolechefer och 
yrkesverksamma inom olika förskoleverksamheter för att få komma ut och göra 
observationer och intervjuer vi förberett med personer som har den yrkesprofession 
vi studerar. Genom att studera fem förskolor får vi ett urval som fångar upp en stor 
bredd. 
 
Intervjufrågorna utformades utifrån studiens forskningsfrågor för att på så sätt 
garantera att vi fick svar på dem. Genom att observera verksamheten som 
komplement till intervjuerna ökade trovärdigheten för att vi skulle kunna se hur 
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bland annat personalen agerar i praktiken och vad de anser sig göra i teorin. För att 
öka trovärdigheten ytterligare borde fler observationer gjorts på en och samma 
avdelning för att kunna komma in på djupet och se eventuella mönster. Detta hade 
gjort att vi fått en mer komplex syn på verksamheten och hur den fungerar.  
 
Intervjuerna spelades in och detta gjorde att vi minskade risken för misstolkningar. 
Efter transkriptionen skickades den ut till informanterna för att det skulle finnas en 
möjlighet att godkänna det transkriberade materialet innan vi använder det i studien. 
Detta kallar Bryman (2013) för resultatvalidering och det är en metod som är typisk i 
kvalitativa studier då man vill få en bekräftelse på att det som står i transkriptionen 
stämmer överens med informanternas erfarenheter och åsikter.  
 
Reflexivitet 
Bryman (2013) beskriver ett reflexivt förhållningssätt som en medvetenhet om våra 
egna förhållningssätt och föreställningar. Tjora (2012) skriver att vår tolkning 
påverkas av våra tankeprocesser och vilken teoretisk grund vi anammar och även av 
de olika språkliga och kulturella omgivningar vi befinner oss i. Objektivitet tas upp 
som en problematik i och med allt som kan påverka oss som utför studien. Vår tanke 
var att ha en objektiv och kritisk syn på såväl oss själva som på vad vi såg och hörde. 
Även om vi var medvetna om alla faktorer som kan påverka oss så insåg vi att dessa 
stundtals kom ikapp oss. Då var det av vikt att ha varandra att bolla med för att 
tillsammans kunna reflektera kring vad vi sett och hört samt hur objektiva vi varit i 
vår egen reflektion. Detta kunde till exempel handla om begreppet ”exkludering” i 
praxis, vad som egentligen är en exklusion och vad som kanske istället är en 
kränkning eller dylikt. Med hjälp av det teoretiska perspektivet har vi kunnat ha en 
distans till oss själva samt vår empiri. 

Sanningskriterier 
Utifrån informanternas utsagor och vår tolkning av empirin anser vi att vårt resultat 
är rimligt då det är realistiskt och relevant och på så sätt uppfyller studien 
rimlighetskriteriet. Koherenskriteriet handlar om att resultatet är helhetligt, 
sammanhållet och att alla delar är delar av samma helhet. Vår studie har en relevant 
och intressant koppling till det valda teoretiska perspektivet – den sociokulturella 
teorin. Empirin låter sig förstås och förklaras av det, och resultatet är formulerat på 
en abstraktionsnivå som kan kommunicera med bakgrundslitteraturen på ett 
meningsfullt sätt. 

Generaliserbarhet 
Stukat (2011) beskriver generaliserbarheten i ett resultat som ett mått på hur pass 
allmän studien är och i vilken grad och för vem den är relaterbar. Studiens första 
forskningsfråga tycker vi är generaliserbar då många verksamma inom förskolan 
troligen kan relatera till de svar vi fick om att barn verbalt exkluderar andra barn och 
att kroppsligt ignorera barn som försöker närma sig en pågående lek. Liknande svar 
gavs från sju olika pedagoger på fem olika förskolor där urvalet troligen är 
representativt för yrkesverksamma inom förskolan. Studiens andra forskningsfråga 
om hur pedagoger förhåller sig till barns exkluderingsprocesser i relation till den 
sociala utvecklingen är möjligtvis inte lika generaliserbar.  Det vi harsett i 
observationer och hört i intervjuer tror vi ändå kan vara relaterbart för många 
yrkesverksamma även om det inte nödvändigtvis behöver vara igenkännligt på 
detaljnivå. Vi tänker att informanternas personliga utsagor är just personliga och 
därför inte lika generaliserbara som en mer övergripande fråga om barns 
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exkluderingsstrategier, men att det ändå går att relatera till en personlig utsaga. 
Däremot saknar studien utsagor ifrån barnskötare, vilket vi inte visste från början. 
Detta gör att studien möjligtvis kan komma att bli mer relevant för just förskollärare 
då barnskötares röst inte blivit hörd. De har dock haft en del i observationsmaterialet, 
men detta ger inte studien samma bredd som om det exempelvis hade varit hälften 
förskollärare och hälften barnskötare som intervjuats. 

6.3 Studiens relevans för vår framtida yrkesroll 

Vi tror att vår studie är relevant för vår framtida yrkesroll då leken och andra sociala 
praktiker onekligen spelar stor roll för barns utveckling och lärande. Vi har 
synliggjort flera exkluderingsstrategier och visat på att exkluderingsprocesser kan 
vara svåra att se och förstå om man inte är närvarande och har tillräcklig kunskap 
kring dessa. Balansgången mellan rätten till samspel och rätten till att skydda sin 
lekvärld har bekräftats i studien. Vi tror att det är viktigt att lyfta denna problematik 
då det sällan är lätt att veta hur man ska förhålla sig och att detta bör diskuteras i 
arbetslaget. Vi tror att denna studie även kan ge upphov till en tankeställare kring 
”barn som gillar att leka ensamma” då vi återkommande ifrågasätter detta i relation 
till barns sociala utveckling. Det handlar självfallet inte om att barn inte får leka 
ensamma, men när barnet omedvetet placeras i ett fack av personalen bör det vara 
dags att granska och reflektera över detta för att försöka se ett mönster i varför barnet 
är för sig själv. För att kunna se denna problematik och finna ett arbetssätt så krävs 
det som det står i läroplanen (Skolverket, 2016) närvarande och lyhörda vuxna som 
har goda relationer till barnen, vilket även vår studie harmoniserar med. 

6.4 Framtida forskning 

Studien visar att det finns en uppfattning om att barn som exkluderar andra barn på 
ett icke-konstruktivt vis möjligen också behöver stöd i den sociala utvecklingen. Vi 
finner detta intressant då vi kan känna igen att det ofta är de barnen som exkluderas 
som anses behöva få hjälp och verktyg till att komma in i leken. Därför tänker vi att 
en idé till framtida forskning kan vara att undersöka vad pedagoger har för 
uppfattning om och hur de arbetar med barn som exkluderar andra, och vilka verktyg 
de får för att kunna göra detta på ett konstruktivt sätt.   
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Bilaga 1 

 

 

 

Information om studie av barns exkluderingsprocesser i fria leken 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Vi som kommer att genomföra denna undersökning heter Daniella Kallio och Linn 
Martín. Vi går sista terminen på förskollärarutbildningen på Mälardalens Högskola i 
Västerås och nu ska vi skriva vårt självständiga arbete. 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskolans pedagoger förhåller 
sig till barns olika sätt att exkludera och exkluderas i den fria leken. Vi vill observera 
barngruppen och pedagoger i olika arbetslag samt intervjua dessa pedagoger. Detta vill 
vi göra för att få en bredare förståelse för hur barn exkluderar och exkluderas och även 
hur pedagoger ser på dessa processer samt hur de förhåller sig till dessa i praktiken. 
Intervjuerna uppskattas ta ca 30 min. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig 
fram till dess att materialet är publicerat. Vårt forskningsmaterial behandlas med 
konfidentialitet, vilket betyder att verksamhetens, pedagogernas och barnens identitet 
inte blir tillgängligt för någon annan än för oss som utför studien. Materialet som 
samlas in kommer endast att användas i denna studie. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen DiVA som är ett arkiv för vetenskapliga studier. 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syftet med intervjun är att få kunskap om hur du förhåller dig till barns 
exkluderingsprocesser i den fria leken. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att 
ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig fram till dess att materialet är publicerat. Vårt 
forskningsmaterial behandlas med konfidentialitet, vilket betyder att verksamhetens, 
pedagogernas och barnens identitet inte blir tillgängligt för någon annan än för oss 
som utför studien. Materialet som samlas in kommer endast att användas i denna 
studie. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA som är ett 
arkiv för vetenskapliga studier. 

Intervjun uppskattas ta ca 30 minuter. 

Med ditt samtycke spelar vi gärna in samtalet. 

 

1. Hur upplever du att barn exkluderar varandra? 
2. Hur agerar du vid olika typer av exkludering? 
3. Får alla barn alltid vara med och leka? 
4. Är exkluderingsprocesser bland barn något som diskuteras i arbetslaget? 
5. Hur tror du barns sociala utveckling påverkas av exkluderingsprocesser? 
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Observationsguide 

Barnen säger/gör Pedagoger säger/gör Reflektioner 

 


