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Förord 

 

Vi vill börja med att säga ett stort tack till de två medverkande förskolorna som gett sitt 

godkännande till att låta oss genomföra observationerna. Utan detta godkännande hade vår 

studie inte kunnat genomföras. Vidare vill vi rikta vår tacksamhet till alla deltagande barn, 

förskollärare och till vårdnadshavare som tillsammans har hjälpt oss ta studieprocessen 

vidare. Vi visar vår stora uppskattning av vår handledare, Elaine Kotte, som vi vill säga ett 

extra tack till. Både för en givande vägledning och för stöttningen av oss på ett väldigt fint 

och utmanande sätt genom hela vår skrivprocess. 

 

Till våra respektive familjer och vänner vill vi rikta ett tack för såväl tålamod som förståelse 

för våra skiftande personligheter under arbetets gång, eftersom huvudet nästintill alltid varit 

uppslukat inom ramen för examensarbetet. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett 

utmärkt samarbete där vi smidigt kunnat komplettera varandra i den gemensamma processen.  

 

Val av ämne för studien väcktes till liv genom samtal om gjorda erfarenheter i 

förskoleverksamheten. Vi har varit lyhörda för både våra starka som svaga sidor genom 

arbetets går för att på ett positivt sätt nå fram till vårt gemensamma mål. Detta har gjort att vi 

arbetat sida vid sida genom hela examensarbetets gång och att vi ser oss själva tillsammans på 

samtliga delar under processens gång.   

 

 

Malmö Universitet, November 2021 

Emma Björnrup & Maria Persson Alonso 
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Abstract 

 

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (2018) beskrivs leken som grundläggande för barns lärande, 

utveckling och välbefinnande. Däremot uttrycks det inte i läroplanen hur begreppen 

inkludering och exkludering bör kopplas till barns lek samt hur detta kan prägla såväl 

barngruppen som leken. Utifrån detta resonemang är syftet med denna studie att undersöka 

hur inkludering och exkludering yttrar sig mellan barn i den fria leken samt lyfta fram 

förskolans förebyggande arbete gällande utanförskap. Detta även genom att studera 

förskollärarnas agerande i förhållande till begreppen inkludering och exkludering i barns fria 

lek. För att besvara syftet är studiens frågeställningar följande: 1. Hur yttrar sig inkludering 

och exkludering i förskolans rådande barnkultur i den fria leken? 2. Vilka strategier används 

av barn för tillträde samt exkludering i den fria leken? 3. Hur agerar barnen om förskolläraren 

avbryter en pågående fri lek? 4. Hur yttrar sig förskollärarens agerande under barns fria lek, 

utifrån ett inkluderande och exkluderande perspektiv? 

 

I studien används en kvalitativ metod, i form av observationer för att kunna skapa en inblick i 

det sociala samspel som sker i förskolemiljön. Detta fördjupas utifrån Corsaros 

barndomssociologiska perspektiv. 

 

Studiens resultat visar att det förekommer en acceptans kring barns användande av såväl 

inkluderande som exkluderande situationer i den fria leken, genom exempelvis användandet 

av tillträdesstrategier. Vidare visar resultatet att förskollärarens agerande och närvaro vid 

barns fria lek både kan ha en positiv och en hämmande inverkan på barns inkludering och 

exkludering av varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: exkludering, fri lek, förskollärarens roll, inkludering, kamratkultur, lekens 

betydelse och samspel. 
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1. Inledning 

 

Svenska förskolor styrs av skollagen, en läroplan samt FN:s barnkonvention. 

Barnkonventionen (2020), artikel 12, belyser vikten av varje barns rätt till att yttra sina egna 

åsikter samt möjlighet till att råda över sin egen kontext, vilket ofta sker i leken. Även i 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (2018) nämns att förskolan ska spegla de värden och 

rättigheter som presenteras i Barnkonventionen. Den svenska förskolan ska således arbeta 

utifrån barnets bästa, vilket tillika beskrivs i artikel 3:1 i Barnkonventionen (2018):  

 

“Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 

första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Barnkonventionen (2018, s. 14)  
 

Det står även beskrivet i läroplanen, Lpfö 18 (2018) att förskolan ska omfattas av en social 

gemenskap vilken ger trygghet, där barn skapar en mening och ett sammanhang utifrån sina 

egna erfarenheter hemifrån. Förskolan har enligt läroplanen en betydande roll för att lägga 

grunden till barns trygghet och självkänsla. Barn ska dessutom få de rätta förutsättningarna 

för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika situationer och därigenom kunna ta del av 

de kunskaper, som alla i samhället anses behöva. Ytterligare en viktig punkt rörande barns 

utveckling och lärande i förskolan anses vara barns närvaro i barngruppen och deras samspel 

sinsemellan. Som yrkesverksam i förskolan poängteras det i läroplanen, att förskolläraren är 

uppmärksam på barns möjligheter till samspel, både med barn och vuxna samt såväl enskilt 

som i grupp. Barn lär sig bland annat genom lek och socialt samspel (ibid.).    

 

Jonsdottir (2007) uppmärksammar i sin avhandling, att den fria leken skapar såväl 

inkluderande som exkluderande situationer för barnen i förskolan, där den fria leken består av 

både hinder och möjligheter för det enskilda barnet att vara en aktiv deltagare. Även i 

läroplanen Lpfö 18 (2018) poängteras det att leken har en central roll i utbildningen. En 

lärmiljö på förskolan bör bjuda in till lek, och de yrkesverksammas förhållningssätt är menade 

att bekräfta lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. Dock nämns 

det inte i läroplanen hur leken kan kopplas till begreppen inkludering och exkludering eller 

vilken påverkan dessa bildar för barngruppen och för leken. Inkluderingsarbetet synliggörs 

dock indirekt på andra sätt i läroplanen, genom att förskolläraren exempelvis åläggs att 

förmedla de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna samt att kontrollera 
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att inget barn blir diskriminerat. Denna studie undersöker därmed frågor gällande hur 

ovanstående resonemang kring inkluderings - och exkluderingsbegreppen kan förstås utifrån 

barns lek. Öhman (2016) belyser hur förskolläraren behöver skapa medvetna strategier och 

positioner utifrån vad barn och deras lek behöver i nuet, för att kunna involvera sig själva och 

andra i leken på ett fördelaktigt sätt. För att förskolläraren inte ska skapa hinder för 

inkludering och bromsa den pågående leken uppmuntras ett reflekterande förhållningssätt till 

den fria leken. Edfelt (2019) beskriver bland annat hur inkluderingstanken formar förskolan 

och kan skapa svårigheter för förskolläraren i hanterandet av barns bästa. Ett dilemma kan 

exempelvis uppstå, om förskolläraren tvingas att välja mellan de barn som exkluderas och de 

barn som inte vill bli störda i sin lek (ibid.).  

 

Problematiken kring dilemmat kan, beroende på förskollärarnas uppfattning om begreppen 

inkludering och exkludering, påverka formandet av såväl barnen som leken i förskolan. 

Folkhälsomyndigheten (2017) skriver exempelvis att en stor och betydande del av barnens 

tillvaro och uppväxt sker i förskolan. Därför kan det anses vara betydelsefullt att undersöka 

förskolans verksamhet för att uppmärksamma vilken påverkan förskolan har på barnen som 

vistas där (ibid.). Även Persson och Riddersporre (2017) beskriver hur förskolan, som en del 

av samhällsutvecklingen, har en betydande roll kring förändring och utveckling av barns 

tillvaro. Lamer (1991) påpekar dessutom att barnen är en betydande del av samhället och 

spelar därmed en stor roll för samhällets välbefinnande, både idag och i framtiden. Vidare 

belyser författaren att barns utveckling, lärande och självsyn på många sätt kan påverkas vid 

exkludering. I läroplanen Lpfö 18 (2018) påpekas att de yrkesverksammas förhållningssätt, 

agerande och tal i förskolan har påverkan på barnens förståelse och respekt. Därför anses alla 

som verkar i förskolan som viktiga förebilder. Följaktligen kan det vara av intresse att bidra 

med fördjupad kunskap om barns inkludering och exkludering i den fria leken samt om 

förskollärarens roll i sammanhanget. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur barns inkludering och exkludering av varandra i den 

fria leken yttrar sig. Vi har som avsikt att även diskutera arbetet med att förebygga 

utanförskap i förskolan genom att belysa hur förskollärares agerande i den fria leken förhåller 

sig till begreppen inkludering och exkludering. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur yttrar sig inkludering och exkludering i förskolans rådande barnkultur i den fria leken?  

2. Vilka strategier används av barn för tillträde samt exkludering i den fria leken? 

3. Hur agerar barnen om förskolläraren avbryter en pågående fri lek?  

4. Hur yttrar sig förskollärarens agerande under barnens fria lek, utifrån ett inkluderande och 

exkluderande perspektiv? 
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2. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel kommer det att redogöras för fyra centrala begrepp vilka har en betydande 

roll i studien. Dessa begrepp är: inkludering, exkludering, fri lek samt barns perspektiv. 

Vidare redogörs det för tidigare genomförd svensk och internationell forskning inom studiens 

aktuella område. Den tidigare forskningen skapar en grund för studien eftersom den sätts i en 

kontext där ett avstamp kan tas för att föra studien vidare. 

 

2.1 Inkluderingsbegreppet  

Edfelt (2019) beskriver i sin tolkning av begreppet inkludering, att det i förskolan behövs 

insikt och förståelse för att alla är olika. Vidare menar författaren att det är bra att varje 

individ har sin uppsättning av egenskaper, som under tidens gång utvecklas, samt att 

förskolans fundament grundas i att alla barn är en del av samhället. Grunden i inkluderingen 

innebär att vara inräknad som en del av det existerande sammanhanget i gemenskapen, menar 

författaren. 

Farrell (2004) poängterar, att grundtanken kring förståelsen för inkluderingsbegreppet består 

av fyra aspekter, vilka benämns: närvaro, godkännande, deltagande och prestation. Närvaro 

syftar till den fysiska närvaron för barn i exempelvis förskolan. Godkännande syftar till 

acceptansen för varje barn som en fullvärdig medlem av gruppens gemenskap, av såväl barn 

som vuxna. Deltagande syftar till varje barns fullständiga medverkan i alla aktiviteter i 

förskolan, såväl styrd som fri lek. Prestation syftar till utvecklingen av barns självsäkerhet. 

Vidare påpekar Farrell vikten av att varje barn, oavsett förutsättningar, behöver samtliga delar 

i lika hög grad för att en god inkludering ska bli möjlig för varje individ på förskolan. Det 

räcker exempelvis inte att ett barn är fysiskt närvarande i förskolan. Det behövs ett 

välkomnande i gruppen av såväl barn som vuxna, ett aktivt deltagande i aktiviteter och att 

varje barn uppnår ett önskvärt presterande i utvecklingen samt i uppförandet. Farrell antyder 

att ovanstående tolkning indikerar, att det är både komplext och vid vissa tillfällen förvirrande 

gällande definitionen av begreppet inkludering. Denna ovisshet kvarstår även om det gjorts 

mer forskning under de senaste åren kring definitionen av inkludering (ibid.). 
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2.2 Exkluderingsbegreppet 

De barn som exkluderas från leken kommer, enligt Lamer (1991), att få färre möjligheter till 

att bearbeta skillnaderna mellan sina egna och andras uppfattningar samt att tolka den 

utveckling som sker i samspelet med andra. Även Öhman (2016) menar att det kan vara orsak 

till komplexa situationer när barnen skapar och delar en lekvärld, eftersom barn inte vill bli 

störda när de väl kommit igång med sin lek. Således kan barn säga nej om ett annat barn vill 

få tillträde till leken, eftersom det därmed uppstår nya förhandlingar i leken. I likhet använder 

Wrethander Bliding (2007) begreppet uteslutande istället för exkludering och menar, att i 

barns relationsskapande kan handlingar som innesluter någon samtidigt utesluta någon annan. 

Detta kan ses som en naturlig process, enligt författaren. De uteslutande handlingarna kan 

även användas av barn för att skapa samhörighet och gemenskap i en redan existerande 

lekgrupp. De uteslutande handlingarna kan därför utövas antingen direkt eller indirekt i 

samspelet med andra (ibid.). 

 

2.3 Begreppet fri lek  

Edfelt (2017) belyser vikten av den fria lekens betydelse för barns utveckling och menar att 

leken är en grundläggande beståndsdel av att vara människa. Att den blir för barnen en 

obunden plats, där förutsättningar ges att pröva sådant som inte prövats i annat fall. Många 

forskare inom lekens betydelse är samstämmiga om, enligt författaren, att leken är den plats 

som lägger grunden för barns framtid. Leken skapar förutsättningar för barnen att tränas bland 

annat i att hantera och att lösa såväl konflikter som problem. Dessutom ges tillfällen att 

kommunicera såväl kroppsligt som verbalt samt att pröva sina kunskaper när det gäller 

motoriken och gällande sociala koder. I leken ges möjligheter för barnen att skapa en insikt 

för såväl andras som sina egna förutsättningar och hinder. Varje dag skapas händelser som 

förändrar varje individs hjärna och en upprepning av händelserna görs i leken (ibid.). 

Lamer (1991) menar att det gemensamma för olika lekformer, som ingår i begreppet fri lek, är 

att den i stor grad saknar styrning från vuxna personer. Den vuxna rollen handlar främst om 

att ingripa om konflikter uppstår. Dessa begränsade vuxenroller anses vara eniga med 

uppfattningen om att samspelsrelationer är naturliga processer, vilka barnen till största del ska 

hantera själva, enligt författaren. Lamer förtydligar även, att begreppet fri lek därmed befinner 

sig nära det som kallas barnstyrd lek och står i motsats till vuxenstyrd lek (ibid.). Edfelt 
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(2019) belyser dock ett annat perspektiv, där det framhålls att fri lek kräver en grund 

bestående av tydliga rutiner samt lugn och ro, där tiden också är betydelsefull. 

 

2.4 Barns perspektiv 

Halldén (2003) belyser skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv på samma sätt 

som resonemangen, vilka förs gällande skillnaden mellan barns kultur och barnkultur. Detta 

innebär att urskilja de individer som beskriver perspektivet från de individer som skapar 

perspektivet. Vidare menar Halldén att andemeningen av begreppet barnperspektiv syftar till 

att bibehålla såväl arbetet för barns bästa som att bibehålla barns olika villkor, men syftar 

även till att undersöka den kultur som konstruerats för barn. Barns perspektiv däremot ger 

möjligheter till att uppmärksamma en kultur skapad av barn eller en etablering av ett 

perspektiv (ibid). Med andra ord är innebörden av begreppet barns perspektiv den insikt, 

vilken gäller barns förutsättningar och tolkningar av sin omvärld, vilket vi tar avstamp från i 

vår studie.     

 

2.5 Inkludering och exkludering i barns lek  

I Jonsdottirs (2007) avhandling undersöks sociala relationer mellan barn på förskolan genom 

en kvantitativ kartläggning. Studiens infallsvinkel grundar sig i att en övervägande del av alla 

barn i förskolan är delaktiga i en kamratrelation på något sätt. I kamratrelationer där ett barn 

blir utvald av någon samt väljer någon själv. Likväl existerar det barn som exkluderas från 

kamratkulturen. Jonsdottirs studies syfte är att tillhandahålla en djupare insikt i, om 

förskoleklimatet ger förutsättningar till skapandet av positiva kamratrelationer för alla barn. 

Vidare fördjupas kunskapen genom både pedagogisk skattning och sociometrisk metod. Den 

pedagogiska skattningen syftar till den skattning som förskolans personal gör över den sociala 

kompetensen och de sociala egenskaperna barnen besitter. För att mäta olika sociala relationer 

används den sociometriska metoden, och dess resultat summeras i följande tre kategorier: 

samhörighet, vänskapsrelationer och tillhörighet. Det deltog 353 barn i studien och ett flertal 

av barnen upplevde både samhörighet och tillhörighet med kamraterna. Dock visar även 

studien att cirka 50 barn på de förskolor som deltog i studien, inte upplevde denna tillhörighet 

och samhörighet med de andra barnen. Här brister inkluderingen för barnen i förskolan. Sett 
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till slutsatsen gällande pedagogernas skattning framgår det, att förutsättningarna för barnen 

blir olika i den rådande sociala gemenskapen och i samspelet, eftersom ett inkluderande och 

exkluderande klimat förekommer på förskolorna i studien (ibid.). 

Jonsdottirs forskning ger relevans för studien, eftersom den kartlägger både inkludering och 

exkludering i de olika sociala relationerna i förskolan. De sociala relationernas yttring i den 

fria leken kommer därtill att ligga till grund i fortsatt studie, eftersom dessa undersöks 

närmare gällande barns inkludering och exkludering i den fria leken.  

Jonsdottir (2007) påpekar även betydelsen av den fria leken med förklaringen, att det är 

formuleringen för ett lektillfälle vid en tidpunkt när barn inte medverkar i aktiviteter som är 

organiserade. Vidare menar Jonsdottir, att mönstret för samspel under den fria leken består av 

ett gott samspel mellan barn, där de samverkar och leker med flera barn eller med ett barn 

från gruppen. Flertalet barn gör selektiva val när det gäller en eller flera samspelskamrater. 

Däremot visar Jonsdottirs empiri, att detta inte är verklighet för alla barn i förskolan, utan att 

det finns barn som inte blir insläppta i leken eller får uppleva en delaktighet i exempelvis 

pågående lek eller gruppaktivitet. Även Asher & Renshaw (1981) menar, utifrån gjorda 

sociometriska undersökningar att upp till tio procent av alla barn inte är inkluderade i 

gruppens gemenskap, eftersom ingen benämner de barnen som en kamrat i en befintlig grupp. 

Vidare påpekas, att barn kan vara utan kamrater beroende på många olika orsaker såsom 

individens personlighetsdrag eller på sociala faktorer inom kamratgruppen. Förutom dessa 

orsaker kan även enskilda barns avsaknad av de rätta sociala verktygen vara en avgörande 

orsak till barns svårigheter i kamratrelationer. 

 

2.6 Förskollärarens roll i barns lek 

Buysse, Goldman och Skinner (2003) redogör i sin studie för hur förskollärarens kritiska roll i 

barnens närvaro är en grundläggande del för gruppens samspel och miljö. Författarna har 

urskilt två vanligt förekommande handlingsstrategier för att skapa en inkluderande miljö för 

samtliga barn. Den första strategin som beskrivs är att låta barnen forma kamratskapen på 

egen hand. Dock kan denna strategi betyda, att förskolläraren inte förstår sin yrkesroll 

innebärande att hjälpa barnen att skapa och behålla kamratskapen, när vissa förskollärare 

anser att barnen inte ska störas när de skapar relationer med andra barn. Den andra strategin 

innebär att ge barnen tillräckligt med fria valmöjligheter och flera lokaler för lektillfällen i 
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förskolan. Att både ge möjligheter för barnen att bestämma lekkamrater men även att tilldela 

dem kamrater under dagens olika aktiviteter etablerar goda möjligheter för nya 

kamratskapskonstellationer. Detta anses som betydelsefullt för att barnen ska få de rätta 

verktygen i skapandet av nya relationer. I förskolans vardagliga schema måste det finnas plats 

och chans för barnen att kunna följa egna intressen, att leka med valfria kamrater och att 

bygga relationer med kamrater. Studien visar dessutom en tredje strategi som aldrig eller 

ytterst sällan används, nämligen att tillåta två lekkamrater att tillsammans exkludera andra 

barn från den pågående fria leken (ibid.). 

Tullgren (2004) redogör i sin avhandling för normen kring en god lek, och att leken inte anses 

kunna se ut hur som helst. De barn som leker på ett sätt, som förskolläraren anser vara 

stereotypiskt och meningslöst samt de barn som står och observerar leken, behöver stöttas in i 

och i leken. Författaren menar att alla barn ska få vara med i leken, och att förskollärarens 

uppgift är att skapa intresse och lust hos barnen för lekar och för lekandet. Vidare menar 

Tullgren att förskolläraren bör bjuda in de barn, som inte deltar i leken utan enbart iakttar 

leken. Barns beteende anses därmed inte vara rätt. I de lekar, där förskolläraren är en 

deltagare, blir det svårare för rollkaraktärer som anses vara dramatiska, olagliga och otäcka att 

ta plats, eftersom de anses vara ett störande moment genom att vara högljudda och rörliga. 

Därmed regleras obehaget i barns lek efter förskollärarens och samhällets olika 

moraluppfattningar. Enligt Tullgren (2004) bjuder förskollärarna in till lek med flera olika 

metoder. Många av förskollärarna i studien hade en lekfull inställning till lek, vilket skapade 

välbefinnande och lust hos lekande barn. Ytterligare ett sätt att skapa denna känsla är genom 

att underställa sig barnen i deras lek, där barnens utrymme och förslag får ta plats för att styra 

leken vidare. Förskollärarna styr även leken utifrån de normer som finns kring inneslutning 

och uteslutning där två olika kategorier kan synliggöras. Den första kan ses som belöningar 

genom exempelvis beröm och positiv uppmärksamhet, medan den andra kan ses som 

bestraffningar genom exempelvis tillsägelse och separation från gruppen (ibid.).   
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2.7 Vår studies bidrag 

Studierna av Jonsdottir (2007), Buysse et al (2003) samt Tullgren (2004) belyser var för sig 

olika synvinklar kring komplexiteten gällande inkludering och exkludering kopplade till barns 

fria lek och förskollärares agerande. Tillsammans med de centrala begreppen etablerar dessa 

studier en vidare förståelse kring inkludering och exkludering, vilket skapar möjligheter för 

oss att utforska ytterligare resonemang kring problematiken, nämligen hur inkluderingsarbetet 

bör ske i barns fria lek utan att bromsa den pågående leken. 
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3. Teoretiska perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkter synliggörs i detta kapitel genom Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv och genom Corsaros barndomssociologiska synsätt. Dessa teorier, 

vilka kompletterar varandra och bidrar till förklaringen av studiens frågeställningar, ligger till 

grund för analys av det empiriska materialet. 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Studien tar avstamp i Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv, vilket understryker att för 

barn ska kunna utvecklas behöver det finnas ett samspel mellan barnen och andra individer. 

Säljö (2014) menar dessutom att enligt det sociokulturella perspektivet, föds människan in i 

och utvecklas i samspel med andra människor men även omgivningen har en påverkan, både 

direkt och indirekt. Utifrån det sociokulturella perspektivet spelar därför leken en betydande 

roll, enligt Vygotskijs (1995) synsätt, eftersom människan utvecklas i flera sociala 

sammanhang. Vidare menar Vygotskij, att även människans första förbindelse mellan fantasi 

och verklighet sker i leken, och att i detta sammanhang skapas möjligheterna för att pröva 

olika situationer utifrån den verklighet som individerna delar med omvärlden. 

3.2 Lekens sociologiska tradition  

Jensen (2013) beskriver den sociologiska traditionen genom sociologins ämnesområdes 

betydelse. Författaren menar, att vetenskapsgrenen utforskar människans olika civilisationer, 

vilka är uppbyggda utifrån olika strukturer och planeringar, samt uppfattar individen som en 

social person. Den leksociologiska traditionens huvudperson anses enligt Jensen (2013) vara 

William Corsaro, eftersom hans forskning kring barn tolkas utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv. Vidare påpekar författaren, att den sociologiska traditionen inbegriper en 

grundsyn över människors samspel, gruppkonstellationer och betydelsen av människors 

interaktioner. De begrepp som är centrala inom denna lektradition är: lekobjekt, lekarenor, 

lekroller, identiteter, relationer, konsekvenser och lekens handlingar.  

Corsaro (2018) belyser att barnkulturen grundas av barn själva utifrån att barn betraktas som 

produktiva, sociala och aktivt sökande individer, samtidigt som de även är aktörer i formandet 

av en värld styrd av vuxna. Dessa två synsätt benämns genom begreppen kamratkultur och 
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tolkande reproduktion. Det förstnämnda definierar Corsaro som en mängd aktiviteter eller 

rutiner, åsikter och värderingar som barn själva skapar och delar med sig till andra genom 

interaktioner och samspel. Corsaro belyser att barn, under sin utveckling, deltar i olika 

kulturer, vilka exempelvis skapas av deras vårdnadshavare, syskon samt av  de människor, 

som är en del av barns närstående umgängeskrets. Det sker en utveckling av dessa kulturer 

och under barns liv förs dessa kulturer vidare under olika sammankomster. Ett sådant 

sammankomsttillfälle innebär att varje enskilt barn tar med en egen kulturell kännedom till 

förskolan. I förskolan skapas, utifrån dessa skilda kulturer, en gemensam kamratkultur och på 

så sätt blir varje kamratkultur speciell beroende på de individer som blir en del av den. Det 

andra begreppet förklarar en insyn av barns kreativa delaktighet i samhället, men även för hur 

barn bidrar till förändringar och kulturskapande. Corsaro (1981) menar vidare att kamratskap 

fyller viktiga och olika funktioner i barns liv. Exempelvis skapas de sociala kompetenserna 

genom tillgång till deltagande i kamratgrupper. 

 

3.2.1 Tillträdesstrategier och exkluderingstrategier  

Corsaro (1979) påpekar, från gjorda observationer, att i såväl barns kamratkultur som i barns 

fria lek nyttjar barn olika strategier för att få tillträde till en pågående lek. Under dessa 

observationer urskiljer Corsaro femton olika varianter av tillträdesstrategier, vilka kan ge 

såväl positiv som negativ återkoppling för barns försök att komma in i en pågående lek. 

Negativ återkoppling tenderar att ge ett avslag för att komma in i den pågående leken medan 

den positiva återkopplingen ger ett godkännande för inträde i den pågående leken. Följande 

lista på Corsaros tillträdesstrategier redogörs för här utifrån Jensens (2013) svenska 

översättning samt tolkning. Tillträdesstrategierna följer den rangordning som Corsaro (1979) 

ansåg nyttjas mest i sina studier: 

 

1. Icke verbalt inträde i leken (Non-verbal entry) - Barnet är närvarande utan att indikera till 

de barn som leker bredvid att det vill vara med. 2. Producerar en variant av ett beteende som 

någon av dem som leker gör (Producing variant of ongoing behavior) - Barnet går in i den 

pågående leken genom att exempelvis ta en roll som tros vara betydelsefull i den pågående 

leken. 3. Lekstörande inträde (Disruptive entry) - Barnet agerar på ett störande sätt för de 

lekande barnen, genom att exempelvis ta ett föremål från den pågående leken. 4. Cirklande 

(Encirclement) - Under en längre tid förflyttar sig barnet kring den plats där de lekande 

barnen är. 5. Hävdar ägande av plats eller objekt (Making claim on area or object) - Barnet 
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påpekar sin rättighet till att befinna sig på den plats där leken utspelar sig av de andra barnen, 

eller att föremål som är en del av leken är barnets ägodel. 6. Får jag var med? (Request for 

access) - En rak frågeställning för att få tillträde i den pågående leken. 7. Vad gör ni? 

(Questioning participants) - En rak frågeställning gällande innehållet i den pågående leken. 8. 

Hänvisar till vad någon vuxen säger (Reference to adult authority) - Barnet uppger att det får 

vara med i leken för att en vuxen har sagt så. 9. Erbjuda en leksak (Offering of object) - 

Barnet närmar sig leken med ett föremål som tros vara betydelsefullt för leken samt 

tillhandahåller föremålet till de lekande barnen. 10. Hej! (Greeting) - Olika sammansättningar 

av hälsningsfraser. 11. Hänvisar till vänskap (Reference to affiliation) - Barnet påtalar att hen 

är kamrat med ett eller flera barn i leken. 12. Invänta en inbjudan (Accepting invitation) - 

Barnet avvaktar att erbjudas en inbjudan för att barnet på så sätt kan få inträde i den pågående 

leken. 13. Föreslå annan lekaktivitet (Suggest other activity) - Barnet går närmare de lekande 

barnen och kommer med förslag på en annan lek för att på så sätt få inträde i en lek. 14. 

Namnger egenskaper hos dem som leker (Reference to individual characteristics) - Barnet 

säger något om en egenskap som ett eller flera barn har för att starta ett samtal och för att på 

detta sätt komma in i leken. 15. Söka hjälp hos någon som inte är med i leken (Aid from non-

participant) - Barnet ber om stöd från en annan individ, vilken har en viss inverkan för att ge 

inträde i den pågående leken. 

För att ge en djupare förståelse för barns fria lek har Corsaro (1981) utarbetat fem 

exkluderingsstrategier för att neka tillträde till den pågående leken samt för att beskydda den. 

De fem exkluderingsstrategierna belyses här. De är rangordnade efter Corsaros uppfattning 

om vilka som oftast är nyttjade av barn. Det är Corsaros engelska text. Den svenska 

översättningen och tolkningen står vi för: 

1. Åberopa ägandeskap till en sak eller till ett lekområde (Claim of ownership of object or 

areas of play) - De lekande barnen säger att de har äganderätt till en sak eller ett lekområde. 2. 

Åberopa många deltagare på samma område (Reference to overcrowding) - De lekande 

barnen säger att det finns för många barn i den pågående leken. 3. Neka tillträde utan orsak 

(Verbal without justification) - Barn får ingen förklaring till varför inträde nekas. 4.  Neka 

vänskap (Denial of friendship). Genom att säga att barnet inte är en vän, så nekas inträde i 

leken. 5. Åberopa regler som är slumpmässiga (Reference to arbitrary rules) - Barn i den 

pågående leken hittar på regler för att kunna utesluta. 
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3.2.2 Tolkande reproduktion  

Corsaro (2018) betraktar tolkande reproduktion, utifrån barns utvecklande tillhörighet i barns 

kulturer, som ständigt pågående istället för att följa en förutbestämd mall. Utifrån denna syn 

efterliknar barn inte bara världen runt sig, utan barnen strävar även efter att tolka och förstå 

sin kultur för att kunna delta i den. I barns försök att förstå vuxenvärlden skapar de 

tillsammans en gemensam värld och kamratkultur. Utifrån detta perspektiv är barns aktiviteter 

med kamrater och deras gemensamt skapade kulturer ett lika betydelsefullt samspel som deras 

samspel och relation till vuxna. Vidare beskriver Corsaro (1981) hur barn genom interaktioner 

med andra barn lär sig att förhandla i de sociala band som skapas utefter personliga behov. De 

lär sig också att barnen de möter inte alltid accepterar dem direkt utan att en viss övertalning 

och ihärdighet kan behövas, medan andra gånger behöver barn ge med sig och acceptera 

exkluderingen. Barn kan hitta många lekkamrater vid ett tillfälle men vid nästa tillfälle vara 

ensamma. Corsaro menar att barn är medvetna om att interaktionen med andra barn kan vara 

ömtålig, att det ofta kan vara svårt att komma in i en pågående lek samt att inträde från andra i 

leken kan vara störande. En variant av exkludering, vilket Corsaro observerar, är att barn 

förnekar kamratskap och att den kamratskapen ofta är kopplad till exkludering. Barn 

benämner ofta kamratskap i leken som något att bli inkluderad i eller exkluderad från. 

Författaren menar även, att barns grund för exkludering reflekterar en medvetenhet kring de 

regler och förhållningssätt som finns på förskolan (ibid.). 

 

3.2.3 Interaktionsutrymme  

Corsaro (2018) belyser, att det finns två olika krävande strukturer i den pågående leken för 

barn. Dessa två innebär att försvara den fria leken samt att förtjäna inträde i leken. Denna 

samspelskontext, den pågående leken samt det samspel som yttrar sig mellan barn när det 

formas en kamratkultur vilken barn beskyddar, är det som Corsaro framhåller som 

interaktionsutrymme. I barns beskyddande av samspelskontexten finns olika strategier för att 

inte ge ett barn tillträde i den pågående leken. Avslag till inträde i leken kan vara en 

skyddsmekanism för att försvara leken utan någon önskan att vilja såra barn som frågar. 

Vidare påpekar Corsaro att det i förskolans verksamhet finns flertalet rutiner som ska följas 

samt många olika avbrott, och detta kan i sin tur göra att barn vill beskydda det område som 

barnen själva kan inverka på som exempelvis den pågående leken. 
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4. Metod 

I följande kapitel kommer det redogöras för val av metod, vilka förberedelser som gjorts, hur 

utförandet av observationerna genomförts samt hur det insamlade materialet bearbetats. En 

redogörelse för den forskningsetik som varit genomgående i arbetet genom studiens gång 

kommer också att beskrivas. 

4.1 Metodval 

En etnografisk studie innebär, enligt Alvehus (2019), en metodologisk ansats som möjliggör 

för forskaren att komma närmare olika levnadssätt och olika samhällsgrupper, genom att med 

en vid och öppensinnad repertoar skapa möjligheter för en djupare insikt för olika levnadssätt 

samt för gruppens synsätt på sin omvärld. På åtskilliga vis fungerar etnografin som en förebild 

för den kvalitativa metoden, genom att forskaren medverkar i den sociala gruppens tillvaro 

och i viss mån deltar i den. Tillvägagångssättet för detta kan bland annat vara observationer 

eller intervjuer. Insamling av studiens datamaterial har genomförts genom observationer av 

förskolebarn i deras fria lek på två olika förskolor. Bjørndal (2005) benämner hur 

observationer inom pedagogiken betraktas som en uppmärksam iakttagelse, där observatören 

är fokuserad på att observera något av pedagogisk betydelse. Observatören bör använda ett 

kritiskt förhållningssätt till sina observationer för att skapa medvetenhet kring komplexiteten i 

observationsprocessen (ibid.). 

 

Dimenäs (2020) beskriver att det finns olika sätt att vara observatör i en observation. Rollen 

som togs i studien var att endast agera som observatör, vilket Dimenäs menar är när 

observatören inte tar någon deltagande roll i observationen. Med andra ord märker många 

gånger inte deltagarna av observatörens roll. Alvehus (2019) beskriver dock en problematik 

som kan uppstå, när observation genomförs. Detta problem kallas observatörseffekten och 

innebär att observatören på något sätt påverkar det som sker, och därmed görs observationen 

mindre lämplig som empiriskt material. Det går dock inte att ignorera denna effekt helt utan 

en påverkan är ofrånkomlig. I studiens genomförda observationer har dock 

observatörseffekten övervägts och en medvetenhet kring denna problematik har varit central, 

när empirin samlats in. 
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I studien används semistruktuerade observationer. Detta innebär enligt Larsen (2018) att 

observatören arbetar fram och använder sig av en observationsguide. Denna guide består av 

en lista med ord kring de situationer, som önskas observeras och används som ett hjälpmedel, 

samtidigt som observatören bör vara öppen för förändringar som inte är förutbestämda. 

Observationsguiden som använts i studien innehåller sex olika kolumner som kopplats till 

studiens frågeställningar, se bilaga 1. Till detta återkommer vi i kapitel, Resultat och analys. 

 

4.2 Urval 

Alvehus (2019) påpekar vikten av att från första början överväga noggrant vilket urval som är 

bäst lämpat för insamlingsmetoden. Vidare förklarar författaren att ett strategiskt urval syftar 

till att den som genomför studien tar kontakt med människor, som har kunskaper och 

erfarenheter beträffande ett specifikt område, vilket är användbart i den studie som 

genomförs. Det strategiska urvalet blev således den passande urvalsmetoden för studiens 

tillvägagångssätt. Det första urvalet gällde observationsmiljön vilket innebar valet av två 

förskolor, vilka vi tidigare varit i kontakt med. Härnäst gjordes ett medvetet val av vilka 

barngrupper som skulle delta i observationstillfällena. Valet blev att observera barn i åldrarna 

ett till tre år och tre till fem år på förskolorna. Detta val gjordes för att undersöka om det fanns 

någon skillnad mellan vilka tillträdesstrategier som användes i de två åldersgrupperna, samt 

om barn och förskollärare agerade olika i samspelet, beroende på barns ålder. Utifrån de 

insamlade samtyckesblanketterna, från vårdnadshavarna på respektive förskola, har vi kunnat 

göra observationer av barns fria lek. Se bilaga 2 för samtyckesblankett. Totalt återlämnades 

nitton samtyckesblanketter från vårdnadshavarna och genom det har nitton barn och fyra 

förskollärare observerats vid två tillfällen. Under studiens gång har en ändring behövt göras i 

studiens syfte, eftersom syftet blev för omfattande för tidsramen som fanns. Detta har medfört 

att förskollärarnas agerande har observerats istället för pedagogernas förhållningssätt, vilket 

hade behövt undersökas med en annan metod, exempelvis intervjuer. Samtyckesblanketterna 

förmedlar därmed att pedagogens förhållningssätt ska studeras, men vid varje 

observationstillfälle har studiens nya syfte delgivits och förskollärarnas muntliga samtycke 

har givits.  
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4.3 Genomförandet av observation 

Det finns enligt Bjørndal (2005) tre olika tidsperspektiv att registrera observationer. Dessa 

berör: 1) tiden under vilken observationen genomförs 2) tiden efter den pedagogiska 

situationen är avslutad samt 3) tiden både under och efter observationerna. Vårt val blev att 

registrera det insamlade materialet genom den sistnämnda punkten, både under och efter 

observationerna, eftersom Bjørndal (2005) menar att denna metod är att föredra för att samla 

en mer utförlig information gällande observationen. För att samla dokumentationen i 

observationerna genomförde vi fältanteckningar, som dokumenterades med hjälp av 

observationsguiden och en penna. Samtliga observationstillfällen har utförts i förskolans 

utomhusmiljö. Alla närvarande på de aktuella förskolorna har blivit introducerade för studiens 

syfte och tillvägagångssätt och vi har presenterat oss för dem, när förskolorna besöktes. Vid 

varje tillfälle har de involverade förskollärarna och barnen blivit tillfrågade personligen om de 

samtycker till delaktighet i observationen. Vid ett nej respekteras individens önskemål att ej 

delta. Denscombe (2018) påpekar vikten av, att varje observatör behöver hitta lämpliga 

strategier för att på ett bra sätt föra fältanteckningar, eftersom det finns två faktorer som 

påverkar dessa. För det första är individens minne såväl skört som selektivt, och för det andra 

behöver strategier läggas för att ge möjligheter till pauser för att föra fältanteckningar, både 

under arbetets gång och precis efteråt. Vår påverkande roll som observatörer samt de 

konsekvenser som vår närvaro innebar för observationstillfällena har tagits i beaktande under 

observationernas gång. Såväl under som efter varje observationstillfälle förekom det naturliga 

pauser för möjlighet att föra fältanteckningarna. 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska huvudkrav består av: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet syftar till att forskaren skall delge information kring studiens syfte till dem 

som berörs av den. Förskollärarna på respektive förskola hade innan de olika 

observationstillfällena förberett barnen på, att det skulle komma två lärarstudenter som skulle 

göra en observation, när de var ute och lekte tillsammans på gården. Rektorn och samtliga i 

personalstyrkan på båda förskolorna hade fått information om, att två lärarstudenter skulle 
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komma och observera barn i den fria leken på förskolan. Även berörda vårdnadshavare hade 

delgivits information via en tilldelad samtyckesblankett.  

 

Samtyckeskravet syftar till, att varje individ ska ges möjlighet att bestämma själv över sitt 

deltagande i en studie. Eftersom det är vårdnadshavarna som har det yttersta ansvaret över 

barnen, har det delats ut samtyckesblanketter gällande barnens deltagande i studien. Dessa har 

besvarats och lämnats tillbaka till förskolan. Vid varje observationstillfälle blev både berörda 

barn samt berörd personal tillfrågade om de gav sitt muntliga godkännande till deltagandet i 

observationen.  

 

Konfidentialitetskravet innebär, att alla uppgifter gällande de personer som ingår i studien ska 

bevaras på ett säkert sätt. Ingen obehörig ska således kunna ta del av uppgifterna, vilka ges en 

maximal konfidentialitet. Allt material som samlats in under observationerna kommer lagras 

säkert på Malmö Universitet samt förstöras efter att studien är avslutad. I 

samtyckesblanketten, som delats ut till alla vårdnadshavare, framgår att inga namn eller andra 

personuppgifter kommer att förekomma i materialet, förutom barnens ålder eftersom detta kan 

ha en betydelse för studiens resultat.  

 

Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter, som samlats in gällande varje individ som är 

delaktig i studien, inte får användas till något annat än till studien, vilket alla deltagande 

förskollärare och barn samt deras vårdnadshavare har fått information om.  

 

Dimenäs (2020) beskriver hur validitet och reliabilitet i en kvalitativ undersökning bör 

genomsyra en studie. Roos (2021) beskriver också dessa två begrepp och menar, att 

reliabiliteten handlar om studiens trovärdighet genom att tillräckligt med data samlats in och 

att detta skett noggrant. Detta för att slutsatser ska kunna dras utifrån det insamlade 

materialet. Genom att använda ett noga strukturerat arbetssätt undviks att forskarens egna 

normer och förväntningar kommer med i resultatet, vilket kan leda till att syftet inte går att 

svara för. Validitet menar Roos innebär, att forskaren förhåller sig till giltigheten i studien. 

Med detta menas att allt forskaren gör behöver svara till syftet. Därför är det av betydelse att 

formulera rätt sorts frågor och att använda en relevant metod. Validitet handlar, enligt 

författaren, om att använda en meningsfull, lämplig och trygg metod med tillhörande lämpliga 

frågor och ord för att skapa en förståelse utifrån syftet (ibid.). I studien visas dessa två 

begrepp genom att olika barngrupper observerats för att skapa en något bredare bild av 
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studien, men även genom att som observatörer ständigt vara fokuserade på det som ska 

studeras och att alltid utgå från studiens syfte genom hela arbetsprocessen, samt att vara 

öppna för det som sker. Dock ska det nämnas, att studien utförts under en kort och 

tidsbestämd period, vilket inte gett möjlighet till att följa barnen under en längre tidsperiod, 

vilket kan påverka studiens trovärdighet och giltighet.    

  

4.5 Analysmetod 

Under bearbetningen av den insamlade empirin, i form av fältanteckningar, har det valts att 

utgå från en abduktiv ansats. Detta innebär, enligt Alvehus (2019), att det i analysen sker en 

växling mellan teoretiska reflektioner och empiri under analysens gång. Detta har valts, för att 

exempelvis underlätta upptäckandet av nya aspekter på det insamlade materialet, där teori och 

empiri knyter an och utvecklas tillsammans.  

 

För att skapa en verklig bild och beskrivning av det som har observerats, har det i anslutning 

till varje observationstillfälle funnits avsatt tid för att kunna bearbeta och utveckla de 

fältanteckningar som gjorts. När all empiri samlats in har nästa steg varit att sortera de olika 

händelseförloppen. Detta har gjorts genom att noggrant läsa allt material flertalet gånger, för 

att sedan kunna dela upp det i olika kategorier utifrån de mönster och teman som upptäckts i 

efterhand. Genom att sortera materialet menar Alvehus (2019) att det skapas en struktur. 

Nästa steg i analysprocessen blev att reducera, vilket Alvehus förklarar genom att särskilja det 

som var mest relevant för analysen. Detta gjordes när observationerna var klara och arbetet 

med analysen skulle påbörjas. Sista steget i analysprocessen beskriver Alvehus genom att det 

empiriska materialet som samlats in reflekteras utifrån kopplingen till de teoretiska begreppen 

i studien. I nästa kapitel kommer den sista delen av analysprocess presenteras. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av det empiriska materialet presenteras och analyseras 

utifrån studiens teoretiska ramar. För att fullfölja studiens syfte kommer resonemanget att 

utgå ifrån studiens fyra olika frågeställningar. I presentationen kommer fiktiva namn att 

representera de olika barnen som deltagit i studien. I de första två delkapitlen gjordes 

observationer på barn i åldrarna tre till fem år medan i det tredje delkapitlet observerades barn 

i åldern ett till tre år. I slutet av kapitlet kommer en sammanfattning presenteras där studiens 

resultat och slutsatser belyses. 

5.1 Tillträdesstrategier samt inkludering och exkludering 

I detta delkapitel har två olika observationer valts ut, vilka har analyserats och skapat en 

djupare förståelse för samspelet i den fria leken. Fokus har lagts på såväl barns inkludering 

som exkludering i den fria leken, där både tillträdesstrategier och exkluderingsstrategier blivit 

synliga. Här bearbetas de två första frågeställningarna. Inledningsvis har en observation gjorts 

vid en kompisgunga där barns integrering i den fria leken blir synlig. 

  

Lukas, Elias, Olle och Milo (tre till fem år) står en bit ifrån kompisgungan. De är vända mot 

varandra och rör på munnen och kroppen. Julian går runt en bit ifrån och tittar mot de andra 

barnen. Efter cirka två minuter går Julian fram till de andra barnen och står och tittar på 

dem. De andra barnen tittar inte på Julian men Julian fortsätter att titta på dem. Bredvid 

finns kompisgungan och där gungar tre barn. Lukas vänder sig om och börjar gå mot 

gungan. Lukas stannar, vänder sig om och tittar tillbaka mot de fyra barnen. Elias, Olle och 

Milo står och rör sina munnar och kroppar och Julian står också där. Ingen tittar på Julian, 

men Julian tittar på dem.  

- Lukas säger: “Ska vi gunga?” 

- Elias säger: “Nej.” 

Här blir det tydligt att barnen använder sig av flera av Corsaros (1979) femton 

tillträdesstrategier. Julian använder sig inledningsvis av strategin cirklande, vilket går att 

observera genom att Julian iakttar de andra barnen på avstånd samtidigt som han går runt 

dem. Vidare prövar Julian att använda sig av en annan strategi, nämligen invänta en inbjudan, 

när han tittar på de andra barnen. Strategin icke verbalt inträde i leken blir också tydlig, 
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eftersom Julian söker inträde utan att använda sina verbala förmågor. Farrells (2004) tolkning 

av inkluderingsbegreppet skapar en tydlighet i observationen ovan utifrån att ett utav 

författarens fyra teoretiska begrepp, nämligen närvaron finns representerat i leksituationen 

medan deltagande, godkännande samt prestation inte uppfyller samtliga kriterier som behövs 

för en fullgod inkludering. Julians närvaro blir tydlig men deltagande och prestation saknas, 

eftersom Julian står passiv och tittar på. Lukas, Elias, Olles och Milos ignorering av Julian 

hindrar inkluderingen. Begreppet godkännande blir inte synligt eftersom de inte godkänner 

Julian i situationen. 

 

Vidare i observationen uppmärksammas Lukas, som gör ett försök till inträde i en ny lek 

genom att använda sig av Corsaros (1979) tillträdesstrategi föreslå annan lekaktivitet. 

Corsaros (1981) exkluderingsstrategi neka tillträde utan orsak blir tydlig mellan Lukas och 

Elias, när Elias säger nej till Lukas initiativ till ny lek utan att ge en förklaring. Föreslå annan 

lekaktivitet uppmärksammades även i en annan observation när Anders påkallar 

uppmärksamhet genom att förflytta sig från tidigare lekaktivitet och säger: 

 

- “Vi kan leka här” till Lisa och Kalle.  

Ingen svarar. Anders börjar säga: 

 

- “Kalle, Kalle, Kalle.”  

Kalle står vid Lisa och rör henne. Kalle går till Anders och Lisa kommer efter, men säger 

inget. De tre barnen börjar leka tandläkare med tandläkarinstrument de fått med sig ut.  

     

I denna observation använder sig Anders av en ny lekmiljö genom att visa platsens lekobjekt 

samtidigt som han påkallar uppmärksamhet från Kalle och Lisa. Corsaros (2018) tolkning av 

begreppet kamratkultur blir synlig i de ovannämnda observationerna. Detta eftersom Corsaro 

menar att barn är såväl aktivt sökande som sociala individer och därmed söker sig till samspel 

med andra barn. Även Vygotskij (2001) påpekar att olika samspel skapar förutsättningar för 

barns utveckling.  
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5.2 Barns och förskollärarnas agerande och påverkan 

I detta delkapitel kommer studiens två sista frågeställningar att analyseras, och där ligger 

fokus på barnens och förskollärarnas agerande i den fria leken. Fokus ligger även på vilken 

påverkan detta agerande har för samspelet i den fria leken. I följande empiri synliggörs både 

barnens och förskollärarnas agerande i den fria leken samt vilka konsekvenser detta kan leda 

till.   

 

Fem barn (tre till fem år) står på rad bredvid varandra vid kompisgungan och tittar och rör 

munnen, men Julian rör inte sin mun. På kompisgungan finns det tre barn Emilia, Selma och 

Alma (tre till fem år) som varit där ett tag och som pratar med varandra. Ingen stannar 

kompisgungan.  

- Förskolläraren säger: “Ni måste stanna gungan så de andra kan komma på.”  

Förskolläraren går fram till gungan. Gungan stannas och två av de tre som var på går av och 

de andra fem barnen går på. De två, Selma och Alma som gick av börjar gunga de andra 

barnen på kompisgungan. Innan gungan får mycket fart lämnar två barn, Milo och Julian 

den. Förskolläraren lämnar platsen när gungan fått fart.   

Corsaros (1979) tillträdesstrategier som observerats ovan, består av icke verbalt inträde och 

invänta en inbjudan. Det icke verbala inträdet kopplas till de barn på gungan som inte bjuder 

in barnen som står bredvid, och invänta en inbjudan är kopplat till barnen som står och tittar 

bredvid gungan. Förskolläraren använder ett inkluderande förhållningssätt i det uttalande som 

görs när barnen ombeds stanna gungan. Detta agerande kan även kopplas till Farrell (2004) 

som menar att den vuxnes välkomnande i leken krävs för en inkluderande miljö. 

Förskollärarens agerande har även en omedelbar påverkan på barnen som gungar, eftersom 

barnen direkt väljer att stanna gungan när förskolläraren säger ifrån och närmar sig. Efter att 

förskolläraren lämnat platsen fortsätter observationen.   

Efter en minut börjar Elias, Lukas och Olle i gungan att luta sig över kanten och röra 

munnen. 

- Elias, Lukas och Olle säger: “Mjau, Mjau, Mjau, Mjau, Mjau” mot Selma och Alma 

samtidigt som gungan är i fart. 

- Selma säger: “Stopp.”  
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- Alma säger: “Sluta” några gånger.  

Alma går bort till förskolläraren. 

 

- Alma säger: “Jag tycker inte det är roligt att dom säger mjau.” 

- Förskolläraren säger: “Tror de att de är katter?” 

Alma tittar på förskolläraren och går i väg och lämnar leken. Selma går också från gungan. 

Elias, Lukas och Olle går även från kompisgungan och kvar är Emilia som gungar en stund 

till.  

 

Både Selmas och Almas agerande kan tolkas genom Jensens (2013) beskrivning utifrån den 

sociologiska traditionens centrala begrepp. Selma och Alma kan uppfattas vilja försvara sin 

lekarena både genom att påtala till dem som säger mjau att sluta men även genom att söka 

hjälp hos någon som inte är med i leken, i detta fall förskolläraren. Det var denna 

förskollärare som bjöd in de andra barnen i leken. Även begreppen lekens handling och 

lekroller blir problematiska i denna situation, eftersom det kan finnas en oenighet om vilken 

handling och vilka roller som ska råda i den pågående leken. Vidare görs Corsaros (1979) 

tillträdesstrategier synliga såsom lekstörande inträde genom att Elias, Lukas och Olle säger 

mjau till dem som tar fart på gungan och såsom söka hjälp från någon som inte är med i leken 

eftersom Alma går fram till förskolläraren och söker hjälp. Corsaro (2018) menar att barns 

beskyddande av den pågående leken är en del av interaktionsutrymmet, vilket blir synligt när 

Selma och Alma påtalar både stopp och sluta när de upplevs beskydda den pågående leken. 

Den andra delen av interaktionsutrymmet menar Corsaro är att få acceptans för inträde i den 

fria leken vilket inte görs av varken Selma och Alma till de på gungan som säger mjau eller 

till Selma och Alma som puttar fart. Problematiken kring en samspelskontext, som Corsaro 

belyser, blir tydlig här när barnen inte förmår att hitta något gemensamt samspel med 

varandra.  

 

I följande observation har det ytterligare synliggjorts vilken påverkan förskolläraren kan ha på 

en leksituation beroende på vilken roll som intas.   

 

Tre barn (tre till fem år) leker när förskolläraren kommer fram till dem.  

 

- Förskolläraren säger: ”Inte tandborsten i munnen. Bara på låtsas.” 
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 Anders som hade tandborsten i munnen tittar på förskolläraren och tar ut tandborsten ur 

munnen.  

 

- Förskolläraren säger: ”Ska ni leka här nu? Har ni lekt färdigt där borta?”  

- Lisa säger: “Dom hjälpa inte till.” 

- Förskolläraren säger: “När ni lekt klart här får ni plocka undan där borta. “ 

Barnen fortsätter leka tandläkare. 

- Förskolläraren säger: ”Vem är patienten, någon måste ju vara patient.” 

- Alla tre barnen svarar: ”Ingen.”  

I denna situation belyses den vuxnes roll för barns samspel genom imitationer och 

uppmuntran av varandra, utifrån Corsaros (2018) begrepp, tolkande reproduktion, kring vad 

som påverkar barns skapande och barns dynamiska deltagande i den rådande barnkulturen. 

Detta är sett till förskolläraren i ovanstående observation, vilken tar en aktiv roll i styrandet av 

barnens fria lek. Detta får som konsekvens att barnen stannar upp i pågående lek för att 

uppmärksamma vad förskolläraren säger samt att leken får en mer vuxenstyrd prägel. Utifrån 

observationen vid kompisgungan, när Alma tar kontakt med förskolläraren, blir vikten av 

förskollärarens roll tydlig och just i detta fall handlar det om en förskollärare, som inte är 

närvarande i leken. 

 

5.3 Inkludering och förskollärarens roll för yngre barn  

I detta sista delkapitel analyseras insamlad empiri utifrån förskollärarens roll gällande 

inkludering i den fria leken för de yngre barnen. Alla fyra frågeställningarna blir synliga och 

kopplas in i denna observation. Den observerade situationen utspelar sig mellan fem barn (ett 

till tre år) och en förskollärare.  

- Förskolläraren säger: “Ska vi laga mat? Ska du sitta här, så sitter du, du, du här och 

du kan laga mat” och pekar på barnen. 

Bo börjar duka.  

- Bo säger: ”Blå eller röd?” och tittar upp.  
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- Theo säger: ”Blå.”  

- Anna säger: ”Röd.” 

Theo tar båda tallrikarna och ger den röda till Anna och behåller den blå för sig. Alla fem 

barnen har varsin leksaksglass i handen och William sträcker fram handen han håller glassen 

i till förskolläraren, som inte har någon glass.  

- Förskolläraren smakar på glassen och säger: ”Mm.” 

Theo, Bo, Anna och Göran ser detta och sträcker ut sina glassar för att förskolläraren ska 

kunna smaka, vilket förskolläraren gör med samma reaktion som första gången. 

- Förskolläraren säger till Bo: “Ta leksaksmaten där borta.” 

Bo gör detta. William börjar ta mat.  

I denna observation intar förskolläraren en mer styrande och en mer aktiv roll, eftersom 

förskolläraren vägleder barnen genom lekens uppstart och fortsatta gång. Detta kan kopplas 

ihop med Vygotskijs (1995) tankar om att vägleda barnen i deras lek och ge dem de rätta 

verktygen för att initiera lek i framtiden. Vygotskij påpekar även lekens betydelsefulla roll för 

barns utveckling i det sociala samspelet, eftersom barn prövar olika situationer utifrån de 

erfarenheter som skapas tillsammans med andra genom leken. I empirin går det även att 

placera en av Corsaros (1979) tillträdesstrategier, nämligen erbjuda en leksak, när Bo 

tillfrågar Theo och Anna om vilken tallrik de vill ha. Inkludering är genomgående i hela 

händelsen eftersom förskollärarens förhållningssätt tolkas som inkluderande. Resonemanget 

styrks här genom Farrells (2004) fyra begrepp närvaro, godkännande, deltagande och 

prestation vilka används aktivt av förskolläraren under leksituationen med barnen. Närvaro 

och deltagande blir synliga eftersom alla barnen är aktiva i hela processen. Godkännande för 

att såväl förskollärare som barn välkomnar alla i leken, och prestation eftersom förskolläraren 

bekräftar och vägleder barnen i leken, vilket ger möjligheter för inkludering. 
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5.4 Sammanfattning och slutsatser 

Studiens syfte har undersökts genom att studera hur barns inkludering och exkludering av 

varandra i den fria leken yttrar sig, samt genom hur förskollärarna agerar utifrån dessa 

begrepp för att förebygga utanförskap i förskolan. För att skapa möjligheter att undersöka 

studiens syfte har det funnits ett nära förhållningssätt till studiens fyra frågeställningar under 

hela processen.  

 

Studiens resultat visar att barn använder sig av olika tillträdesstrategier för att få tillträde till 

den pågående leken. Observationerna pekar på att de mest betydande tillträdesstrategierna är 

invänta en inbjudan, icke verbalt inträde samt föreslå annan lekaktivitet, vilka används vid 

upprepade tillfällen av barnen i studien. Även exkluderingsstrategierna är utmärkande i 

barnens pågående lek när de exempelvis önskar att skydda den pågående leken. Däremot blir 

endast ett fåtal av dessa exkluderingstrategier synliga i studien. En utökning av antalet 

observationer hade kunnat möjliggöras, om tidsramen för genomförandet av studien varit 

bredare. 

 

Situationer beträffande inkludering och exkludering i barnens fria lek på förskolan har varit 

dominerande i de genomförda observationerna. Genom flera bearbetningar och flera 

teoretiska analyser av materialet har det framkommit att barnen ständigt använder sig av såväl 

inkludering som exkludering av varandra i den fria leken för att utveckla eller beskydda den 

pågående leken. Under studiens gång har material gällande förskollärarens agerande uppvisat 

en variation gällande såväl positiv som hämmande närvaro. Den positiva närvaron ger 

exempelvis rätta verktyg för att stärka barnen i samvaron med andra i den pågående leken. 

Den hämmande närvaron, där det exempelvis saknas en närvaro eller där det finns en närvaro 

som blir styrande och avbrytande i den pågående leken, kan dock medföra att de rätta 

verktygen inte kan ges. Studiens datamaterial visar även förskollärarens användning av olika 

verktyg för att vägleda de yngre barnen i den fria leken. Samtidigt antyder observationerna att 

de äldre barnen (tre till fem år) kan vara i behov av ett visst stöd och en positiv närvaro från 

förskollärarna i den fria leken. Studiens resultat medför nya insikter gällande barns 

inkludering och exkludering i den fria leken, vilket diskuteras vidare i nästa kapitel. 

 

 

 



31 
 

6. Diskussion 

 

I detta avslutande kapitel kommer en diskussion och en problematisering av studiens resultat 

föras där studiens centrala begrepp och tidigare forskning knyts an. Vidare diskuteras vilka 

effekter studiens resultat har för den framtida förskollärarrollen, följt av en reflektion gällande 

de gjorda metodvalen. Slutligen belyses möjligheter för fortsatt forskning utifrån gjorda 

erfarenheter. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte grundar sig i att undersöka barns inkludering och exkludering i den fria leken 

samt vilken påverkan förskollärarens agerande har på barns fria lek. Resultatet indikerar att en 

pågående inkludering och exkludering sker i rådande kamratkultur under barns fria lek. 

Såsom Jonsdottirs (2007) avhandling synliggör, består den fria leken av gott samspel mellan 

barn samt av de selektiva val som barnen gör. Samma resonemang framkommer i studien, 

genom att barn väljer lekkamrater och deltar på olika sätt i samspelet i enlighet med rådande 

kamratkultur. Det uppstår dessutom en tydlighet i studien beträffande att det finns barn som 

blir tilldelade en position eller som tar en position, vilka inte är inkluderade i det rådande 

samspelet. Detta kan skapa ett utanförskap för barn vilket även Jonsdottir (2007) påvisar i sin 

avhandling. En bidragande orsak till detta, enligt Asher och Renshaw (1981), kan vara 

avsaknaden av de rätta verktygen för genomförande av ett gott socialt samspel i den 

kamratkultur som är rådande på förskolan. Även beträffande observationerna i studien, utifrån 

analysen av det insamlade materialet, kan en likvärdig slutsats presenteras. Vidare visar 

resultatet vikten av förskollärarens närvaro för att förmedla dessa verktyg till barnen i den fria 

leken. På ett liknande sätt belyser Jonsdottir (2007) förskollärarens betydelse för barns 

samhörighet, vänskapsrelationer och tillhörighet. Författarens resonemang grundar sig på 

pedagogiska skattningar, vilka genomförts av personal på förskolor gällande barns sociala 

förmågor. 

I studien uppmärksammas dessutom hur den fria leken kan påverkas, när förskolläraren 

exempelvis går in och styr eller avbryter den pågående leken samt hur förskollärarens 

agerande påverkar barns inkludering och exkludering i den fria leken. Lamer (1991) beskriver 
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att det finns en gemensam uppfattning om att den fria leken bör vara fri från yttre styrning, 

och att förskolläraren enbart bör agera vid konflikter. Men samtidigt menar Lamer att det 

krävs en mer styrande roll för att ge de rätta verktygen för en god lek. Studiens resultat 

indikerar att det finns olika sätt för förskolläraren att välja en mer styrande roll för att stärka 

barns utveckling av deras sociala förmågor. Resultatet synliggör en positivt styrande roll i 

barns fria lek på avdelningen för yngre barn, där förskolläraren bemöter varje enskilt barn 

utifrån barnets individuella behov av utveckling. Lamer (1991) belyser ett gemensamt synsätt 

gällande den förmedlande förskolläraren vilket även blir synligt i vårt samlade resultat. 

Nämligen att när konflikter uppstår för barn i den fria leken och den positivt styrande 

förskollärarrollen saknas, kan det medföra hinder för barns positiva utveckling av sina 

samspelsroller. Vi menar således, att den positivt styrande förskollärarrollen bör 

implementeras ytterligare i den fria leken för samtliga barn på förskolan. Detta 

tillvägagångssätt kan innebära att varje barn får tillgång till de rätta verktygen för att utveckla 

sin roll i leken samt som en deltagande samhällsmedborgare. Vidare belyser Halldén (2003) 

definitionen av barns perspektiv, vilket vi relaterar till angående vikten av förskollärarens 

insikt gällande betydelsen av barns perspektiv. Detta för att möjliggöra förutsättningar för 

varje enskilt barns pågående utveckling som samhällsmedborgare. 

Fortsättningsvis förtydligar studiens resultat beträffande hur förskollärarens agerande, utifrån 

ett inkluderande förhållningssätt, kan hämma barns fria lek. Förskollärarens tolkning av vad 

en god lek är kan skapa hinder för den fria leken, samtidigt kan det även skapas möjligheter 

för inkludering och exkludering. Tullgren (2004) menar att en vanlig syn på barns fria lek är, 

att förskolläraren bedömer leken utifrån om den upplevs stereotypisk, innehållslös eller om ett 

barn enbart iakttar den. Detta bör justeras utifrån förskollärarens agerande för inkluderingen 

för samtliga barn. Samtidigt kan den negativt styrande rollen störa barns pågående lek och ge 

leken en annan fortsättning. Utifrån studiens resultat, menar vi, att en strävan efter att få en 

balans i förskollärarens agerande bör finnas, för att barnens olika rollkaraktärer ska få plats i 

den fria leken. 

Tullgren (2004) menar vidare att alla barn bör inkluderas i den fria leken. Detta för att kunna 

skapa möjligheter för barns sociala utveckling i den fria leken, vilket även Edfelt (2017) 

belyser. Däremot påpekar Buysse et al (2003) att det kan vara problematiskt med förekomsten 

av olika åsikter gällande barns kamratskapande, eftersom det finns namnkunniga inom detta 

ämnesområde som anser att barn redan skapar kamrattillhörigheter på egen hand. Detta kan 

skapa komplikationer, beroende på att en del av uppdraget för förskolläraren är att förmedla 
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de rätta verktygen till barn för att utveckla och behålla olika kamratskaper, vilket även 

påpekas i förskolans läroplan, Lpfö 18 (2018). 

6.1.1 Diskussion av resultat för den framtida yrkesrollen 

Utifrån studiens resultat anser vi att det är av vikt att vara en lyhörd och närvarande 

förskollärare i den fria leken, för att kunna bemöta samtliga barn på ett inkluderande sätt. 

Inkluderingstanken är tolkningsbar vilket även framgått under studiens gång. Detta kan skapa 

en komplexitet i mötet med andra, vilket även Farrell (2004) menar. Detta gör lyhördheten för 

varje individs åsikter mer betydelsefull, eftersom samarbetet bör inkludera alla i 

verksamheten. För att uppmärksamma och inkludera varje enskilt barn behövs ett 

reflekterande förhållningssätt gentemot den egna rollen i den fria leken. Denna reflektion bör 

göras både enskilt och tillsammans med andra yrkesverksamma, vilket även Buysse et al 

(2003) beskriver. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka barns inkludering och exkludering i den fria leken samt 

förskollärarens agerande i den pågående fria leken. Datamaterialet består av genomförda 

observationer, och dess resultat har sin grund i tolkningar och analyser av den insamlade 

empirin utifrån de teoretiska ramarna samt studiens syfte och frågeställningar. Dock finns 

alltid en möjlighet att en annan forskare får ett annat resultat. Detta utifrån den tolkande 

forskningen vilken förklaras av Alvehus (2019). Nämligen att resultatet kan bero på 

individens förmåga att observera den värld vi lever i och att kunna tillföra en något mer 

mångfacetterad insikt i denna värld. Bjørndal (2005) menar att observatören använder sina 

olika sinnen när observationen genomförs, och att många intryck tas emot samtidigt och sedan 

bearbetas. Detta kan innebära att skilda uppfattningar om samma situation kan uppstå. 

Författaren belyser vidare att genom att använda en kvalitativ metod, vilket observation är, 

ökas möjligheterna för att applicera tolkningar av det insamlade materialet. Samtidigt kan det 

innebära en bredare insamling av data vilket kan leda till att observatörens tolkningar blir 

mindre uppenbara (ibid.). Detta medför att vald metod är betydelsefull för studien, eftersom 

det resulterat i att studiens syfte och frågeställningar kunnat undersökas och besvaras. 
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I observationerna intogs en roll som enbart observatörer där medvetenheten kring risken, som 

Alvehus (2019) kallar observatörseffekten, hela tiden varit närvarande. Under 

observationstillfällena blev denna effekt mer eller mindre påtaglig, vilket ledde till en djupare 

medvetenhet och förståelse kring hur observatören, trots att observatören inte aktivt deltar, 

kan få inflytande på den observerade situationen. Hade vi som observatörer haft en närmare 

relation till barnen hade denna effekt möjligtvis blivit annorlunda, men samtidigt visade sig 

denna effekt inte vid samtliga observationer, trots att de genomförts på samma vis. Larsen 

(2018) belyser även att vad observatören observerar kan bero på vilken dag observationen 

genomförs. Detta gör att observatören ena dagen kan observera något som inte skulle ha 

observerats dagen efter. Därmed spelar slumpen in vid observation som metod och 

observationerna kan bli mer speciella än representativa (ibid.). 

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

I en framtida studie, kan intervjuer av förskollärare ge möjligheter till ytterligare fördjupad 

kunskap i förståelsen av komplexiteten gällande förskollärarens agerande i den fria leken 

utifrån inkluderingsarbetet i förskolan. Dessutom borde den tidsbestämda perioden för 

genomförandet av studien förlängas. Detta för att möjligtvis ge förutsättningar för en ny 

synvinkel samt mer kunskap om barns lekmönster och lekroller. Ytterligare ett intressant 

perspektiv att studera är barns egna åsikter kring inkludering och exkludering i den fria leken. 

Denna studie synliggör att barn ständigt använder sig av olika strategier för att inkludera och 

exkludera sig själva eller andra i sin fria lek, samt att den fria leken ständigt påverkas av detta. 

Genom att exempelvis finna ett etiskt korrekt sätt att genomföra barnintervjuer skulle detta 

kunna belysas ytterligare på ett nytt vis, genom att barns reflektioner av sina och andras 

inkluderingstankar synliggörs. 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
  

LÄRANDE OCH SAMHÄLLE 

BARNDOM-UTBILDNING-SAMHÄLLE 

 

Datum: 2021-09-06 

 

 

Samtycke till barns medverkan i studentprojekt 

Hej! Vi heter Emma Björnrup och Maria Persson Alonso och vi läser för tillfället vår sjunde och sista 

termin på förskollärarutbildningen på Malmö Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete och 

har fått godkännande av (förskolans namn) att genomföra observationer för denna studie. Studien vi 

genomför handlar om samspelet mellan barn i den fria leken och pedagogers förhållningssätt till detta. 

Vi kommer att genomföra en småskalig etnografisk studie där vi kommer att observera barnens 

utomhuslek genom rollen som ickedeltagande observatör.  

Vi kommer inte att samla in några personuppgifter under observationen förutom eventuellt barnets 

ålder. Vi kommer att dokumentera händelseförlopp genom att fältanteckna med papper och penna utan 

att det på något sätt går att identifiera det enskilda barnet. Vi kommer alltså inte filma, fotografera eller 

göra ljudupptagningar. Barnen kommer att involveras i studien då vi för anteckningar över deras 

dialoger och samspelet mellan varandra i den fria leken. De som kommer att ta del av materialet som 

samlas in är, förutom Maria och Emma, vår handledare Elaine Kotte samt vår framtida examinator. 

Vi vill påtala att allt insamlat material lagras på Malmö Universitets server under arbetet med 

examensarbetet, samt att samtyckesblanketterna förvaras oåtkomligt på Malmö universitet och 

kommer att raderas ett halvår efter att examensarbetet är godkänt och klart. Vi hänvisar här med till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som vi kommer att arbeta efter: God forskningssed (vr.se)  

Följande principer arbetar vi utifrån: 

- Medverkan baseras på samtycke och detta samtycke kan när som helst återkallas. Varje 

deltagare har alltså rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa konse-

kvenser.  

- De deltagande barnen kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

- Deltagarna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna är 

examinerad. 

På förskollärarutbildningen vid Malmö universitet skriver 

studenterna ett examensarbete på sjunde terminen. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie, utifrån 

en fråga som kommit att engagera studenterna under 

utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in 

vid förskolor, i form av t.ex. intervjuer och observationer. 

Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng, och utförs 

under totalt 10 veckor. När examensarbetet blivit godkänt 

publiceras det i Malmö universitets databas DIVA 

(http://mau.diva-portal.org/smash/search.jsf?language=s 

v&dswid=4868) 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
http://mau.diva-portal.org/smash/search.jsf?language=sv&dswid=4868
http://mau.diva-portal.org/smash/search.jsf?language=sv&dswid=4868
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Samtycke 

 

Härmed samtyckes till att nedanstående barn får medverka i ovan beskrivna studentprojekt, 

samt bekräftas att vi som vårdnadshavare har tagit del av informationen om Malmö 

universitets behandling av personuppgifter. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. 

 

Förskola: …………………………………………………. 

 

Dagens datum: …………………………………………… 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Namn, vårdnadshavare 1   Namn, vårdnadshavare 2 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 


