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Abstrakt 
“Can I join in? Yes, but then you must be, you must be the little pirate.” 
A qualitative study of how children include and exclude one another in free 
play. 
 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn inkluderar respektive ex-
kluderar varandra i den fria leken och vilka tillträdesstrategier barn använder. 
Studien gjordes genom att analysera observationer med fokus på barns tillträ-
desstrategier. För att uppnå studiens syfte användes följande frågeställning: 
Vilka tillträdesstrategier använder barn för att komma in i leken och hur kom-
municerar barn inkludering och exkludering i lek? För att få svar på forsk-
ningsfrågan användes en kvalitativ metod. Observationerna dokumenterades 
via anteckningar och ljudinspelningar. Resultatet som framkom efter bearbet-
ning av materialet var att barnen använde sig av tillträdesstrategier, samt kom-
munikation i varierande former för att utesluta respektive inkludera varandra. 
Resultatet visar på att de barn som tar på sig ett ledarskap är också de barn som 
utgör reglerna i leken. Barnen med ledarskap tilldelade andra barn roller, ålder 
samt gjorde upp villkor för om barnet blev inkluderat eller exkluderat i leken. 
Resultatet visar också att de barn som blev delaktiga i leken med villkor gjorde 
sekundära anpassningar. Slutligen behöver förskollärarens roll och arbetsupp-
gifter ses över eftersom det framkom mer exkluderingar än inkluderingar i den 
fria leken, vilket medför att förskollärare behöver närvara i barnens fria lek.  

Nyckelord 
Exkludering, fri lek, förskola, hermeneutik, inkludering, tillträdesstrategier. 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Gunilla Rosendahl för 
all hjälp som har tagit oss vidare i rätt riktning när vi har brottats med våra 
tankar, diskussioner och argumentationer. Vi vill även rikta ett stort tack till 
de förskolor vi fick komma till och göra våra observationer på, utan dem hade 
inte arbetet varit möjligt att genomföra. Slutligen vill vi tacka våra familjer för 
det stöd vi fått genom uppsatsens gång samt oss själva för ett väl fungerande 
samarbete genom hela arbetets gång.  
 

 

  



 

 
 

ii 

Innehållsförteckning 
Abstrakt ...................................................................................................................... i 
Nyckelord .................................................................................................................... i 
Tack ............................................................................................................................. i 
1 Inledning ............................................................................................................ 1 
2 Syfte och frågeställningar ................................................................................ 2 
3 Bakgrund ........................................................................................................... 3 

3.1 Begreppsdefinitioner ................................................................................... 3 
3.1.1 Barns perspektiv .................................................................................. 3 
3.1.2 Exkludering ......................................................................................... 3 
3.1.3 Inkludering .......................................................................................... 4 
3.1.4 Delaktighet .......................................................................................... 4 
3.1.5 Inflytande ............................................................................................ 4 

3.2 Tidigare forskning ....................................................................................... 5 
3.2.1 Den fria leken ...................................................................................... 5 
3.2.2 Miljö .................................................................................................... 5 
3.2.3 Leksignaler .......................................................................................... 6 
3.2.4 Tillträdesstrategier .............................................................................. 6 

4 Metod ................................................................................................................. 9 
4.1 Metodisk ansats ........................................................................................... 9 
4.2 Val av metod ............................................................................................. 10 
4.3 Val av förskola .......................................................................................... 11 
4.4 Genomförande ........................................................................................... 11 

4.4.1 Förberedelse inför observation ......................................................... 11 
4.4.2 Observationens utformning ............................................................... 11 
4.4.3 Bearbetning av data ........................................................................... 12 
4.4.4 Metodisk analys ................................................................................ 12 

4.5 Forskningsetiska principer ....................................................................... 13 
5 Resultat och analys ......................................................................................... 15 

5.1 Vilka tillträdesstrategier använder barn? ................................................ 15 
5.1.1 Making Claim on area or object ........................................................ 15 
5.1.2 Offering of object .............................................................................. 16 
5.1.3 Reference to adult authority .............................................................. 16 
5.1.4 Suggest other activities ..................................................................... 17 
5.1.5 Reference to affiliation ..................................................................... 17 
5.1.6 Questioning participants ................................................................... 18 
5.1.7 Accepting invitation .......................................................................... 18 
5.1.8 Encirclement ..................................................................................... 18 
5.1.9 Request for acess ............................................................................... 18 
5.1.10 Disruptive entry ................................................................................ 19 

5.2 Inkludering och exkludering i lek ............................................................. 19 
5.2.1 Pirater ................................................................................................ 19 
5.2.2 Kalas ................................................................................................. 22 



 

 
 

iii 

5.2.3 Skola ................................................................................................. 24 
5.2.4 Hemvrå .............................................................................................. 25 

5.3 Analys av transkriptioner .......................................................................... 27 
5.3.1 Exkludering via verbal kommunikation ............................................ 27 
5.3.2 Inkludering och exkludering som respons till lek ............................. 28 

6 Diskussion ........................................................................................................ 30 
6.1 Resultatdiskussion ..................................................................................... 30 

6.1.1 Tillträdesstrategier som respons ....................................................... 30 
6.1.2 Exkludering som respons .................................................................. 30 
6.1.3 Förskollärares närvaro vid lek .......................................................... 31 
6.1.4 Slutsats .............................................................................................. 32 

6.2 Metoddiskussion ........................................................................................ 32 
7 Fortsatt forskning ........................................................................................... 34 
8 Referenser ........................................................................................................ 35 
Bilagor ......................................................................................................................... i 

Bilaga A ................................................................................................................... i 
Bilaga B .................................................................................................................. ii 

 
 



 

 
 

1 

1 Inledning 
 Leken har en stor betydelse för barn eftersom barn utvecklas och socialiseras 
i leken. Tellgren (2004) skriver att barn konstant försöker bli inkluderade i lek 
och i leken skapar barn nya socialiseringar. Våra tidigare erfarenheter som an-
ställda inom förskolans verksamhet visar att barn inte tillåter alla att vara in-
kluderade i lek, vilket leder till att barn blir lämnade utanför och att det inte 
alltid är synligt för förskollärarna. Oavsett barns olika behov och förutsätt-
ningar ska alla barn ges samma möjligheter och samma rättigheter. Utifrån 
våra erfarenheter har vi olika tolkningar om vad som egentligen sker vid in-
kludering och exkludering i barns lek, däremot vet vi inte hur och varför.  
 
Inför vårt kommande yrke som förskollärare anser vi att det är relevant att få 
fram en djupare förståelse för hur barn blir inkluderade och exkluderade, samt 
vilka faktorer det är som påverkar. I läroplanen för förskolan (2018) benämns 
inte begreppet inkludering, istället används ord som lek och initiativ: 

“Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och 
som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn ska ges möjlighet att delta i ge-
mensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.” (Lpfö rev.2018, 
s.8).  

Även Fn:s barnkonvention (Unicef 2011, s.6) lyfter under artikel 31: ”Barn 
har rätt till lek, vila och fritid”. Förskolan och förskollärarna ska se till att alla 
barn blir delaktiga i leken oavsett behov, förutsättningar eller svårigheter.  
 
Studien utgår från äldre barn, vi har erfarenheter av att de äldsta barnen inklu-
derar och exkluderar varandra mer och använder sig av olika tillträdesstrate-
gier och kommunikationsmedel för att integrera varandra.  
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2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn genom kommunikat-
ion gör inträde till leken och vilka tillträdesstrategier barn använder i leken, 
samt hur barn inkluderar respektive exkluderar varandra i lek. När vi skriver 
om inkludering och exkludering i lek har vi valt att avgränsa oss till området 
om den fria leken inomhus på förskolan.  
 
Frågeställningar: 

• Vilka tillträdesstrategier använder barn i lek? 
• Hur kommunicerar barn inkludering och exkludering i lek? 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel presenterar vi centrala begrepp och litteratur som är relevant för 
studiens syfte. Bakgrunden utgår ifrån tidigare forskning vilket är hämtat från 
avhandlingar, vetenskapliga artiklar och forskningsbaserad litteratur. Den 
valda litteraturen är relevant i förhållande till det område som undersöks i stu-
dien.  

3.1 Begreppsdefinitioner  
Förskollärare kan ha olika syn på olika begreppsdefinitioner, vilket gör det 
betydelsefullt att vi reder ut olika begrepps innebörder i vår studie. Följande 
begrepp vilka lyfts i studien är barns perspektiv, inkludering, exkludering, del-
aktighet, inflytande, den fria leken och miljö. Inkludering är ett begrepp som 
inte lyfts i läroplan för förskolan, däremot begreppen delaktighet och infly-
tande är återkommande. Delaktighet och inflytande är begrepp som förknippas 
med inkludering som det finns bredare forskning om, vilket gör att begreppen 
kommer att lyftas i studien. Detsamma gäller begreppen barnperspektiv och 
barns perspektiv, vilka har två helt olika innebörder.  

3.1.1  Barns perspektiv  
Barns perspektiv är barnets egna föreställningar och hur barnet själv upplever 
något, kort sagt handlar det om hur barnet ser med sina egna ögon, barnper-
spektiv är däremot hur vuxna ser och tolkar barns situation (Arnér 2009). I vår 
studie använder vi barns perspektiv genom att vi försöker undersöka och tolka 
situationer om hur barn kommunicerar vid tillträde i fri lek, vilket sker genom 
observationer och barnintervjuer. Att tolka utifrån barns perspektiv innebär att 
vi behöver bortse från våra egna tankar och värderingar i situationerna, samt 
våra föreställningar vilka annars kan färga oss eftersom våra tidigare erfaren-
heter pekar på hur barn exkluderar varandra istället för inkluderar varandra i 
lek.  

3.1.2  Exkludering  
Likväl som barn använder sig av olika strategier för att bli inkluderade i leken 
menar Tellgren (2004) att barn även använder sig av olika strategier för att 
exkludera varandra. Olika uteslutningsstrategier barn använder sig av, är att 
det barn som frågar om tillträde till leken ignoreras eller barnen i den pågående 
leken säger nej direkt till det barn som frågar. Även strategier som att påstå att 
barnet som frågar, inte har rätt ålder eller att det inte finns plats för flera barn 
att vara med i leken. Ytterligare en strategi är att barnet som frågar får tillträde 
till leken, men tilldelas en roll som försvinner snabbt ur leken, ett exempel på 
detta kan vara en hund som dör. Här blir barnet delaktig bara en kort stund och 
på så sätt avvisas barnet dolt från leken (Tellgren 2004). Vår tolkning är att 
barn använder exkludering av varandra i leken genom olika 
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uteslutningsstrategier på liknande sätt som Tellgren (2004) beskriver barns 
olika strategier att utesluta varandra.  

3.1.3  Inkludering 
Begreppet inkludering är nära kopplat till funktionsvariationer. Skogman 
(2004) använder sig av begreppet när hon pratar om hur barn med funktions-
variationer blir involverade i verksamheten eller i barngruppen. Brodin (2011) 
menar istället på att begreppet inkludering saknar en tydlig definition vilket 
gör det otydligt och osäkert i hur och när det ska användas, vilket gör att det 
tolkas olika beroende på sammanhanget. Kristian Lutz (Danielsson 2015) me-
nar istället på hur inkludering innebär att verksamheten ska anpassas till alla 
barn och inte tvärtom att barnen ska anpassa sig till verksamheten. Vi som 
blivande förskollärare använder inkludering när vi vill påvisa hur verksam-
heten ska anpassa sig utefter barnen och barngruppen, medan det kan ha en 
annan betydelse för en annan verksamhet.  
 
Melin (2013) menar på att inkludering är en synonym till begreppet delaktig-
het, även att forskare använder begreppet delaktighet när de utforskar inklude-
ring. Begreppen är nära besläktade till varandra men har inte samma betydelse. 
Förskolan är en inkluderande plats för alla barn, där de har tillträde och får 
uppleva delaktighet (Melin 2013).  

3.1.4  Delaktighet  
Enligt Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) visas delaktighet genom att barn 
ges möjligheter till att bestämma i leken. Engdahl och Ärlemalm Hagsér menar 
vidare att delaktighet i leken, inkluderar begreppet makt som kan ha betydelse 
för barns delaktighet. Delaktigheten kan påverka de normativa strukturerna 
och den sociala makt som finns i leken. Makten är kopplat till de normer och 
styrningar som finns i leken, makt kan även handla om inkludering och exklu-
dering i barnens lek. Vi tolkar delaktighet utifrån barnens fria lek, där vi menar 
att förskolläraren har en betydelsefull roll att vara närvarande för att upptäcka 
den sociala strukturen.  

3.1.5  Inflytande  
Inflytande i förskolan, kan spela en betydelsefull roll för att barn ska få känna 
sig värdefulla och vara en del av gemenskapen. Arnér (2009) påpekar att för-
skollärare har brist på att tillåta barn få ett reellt inflytande i förskolans vardag. 
Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) menar att förskollärare kan säga ja istäl-
let för nej, vilket ger barn en möjlighet till att ta initiativ, det visar även på att 
förskollärarna anser barnens röst som betydelsefull. Vi tolkar att inflytande 
innebär att barn ska få en möjlighet till att påverka vardagen på förskolan. Barn 
kan påverka genom att bli hörda, uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i vissa 
beslut (Engdahl och Ärlemalm Hagsér 2015).  
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3.2 Tidigare forskning 
I tidigare forskning lyfts den fria leken, miljöns påverkan på lek, leksignaler 
barn använder samt Corsaros tillträdesstrategier. Forskningen visar på hur le-
ken påverkas av olika faktorer.  

3.2.1  Den fria leken 
Skär (2002) antyder att den fria leken handlar om ett här och nu perspektiv, 
där barnen leker obehindrat och skapar kreativitet. Den fria leken ska komma 
från ett barns egna perspektiv och handlar om att barn ska ge varandra infly-
tande. Barn ska utifrån sin egen fantasi ges möjlighet till att skapa sin lek, 
skapa regler och leka vad de vill. Barn ska inte begränsas på grund av att för-
skollärare kliver in i leken och därmed styr upp leken. Brodin (2011) instäm-
mer med Skär och menar vidare att barn lär sig mer av varandra om leken sker 
utifrån barns egna motivation och initiativ. Det innebär att den vuxna inte ska 
ha inflytande i leken, den vuxna ska istället hålla sig undan och låta leken vara 
intakt barn emellan. Samtidigt menar Skär (2002) att barn i förskolan härmar 
varandra i leken och en del barn har svårt att dela med sig av leksaker i leken, 
vilket leder till att konflikter uppstår. Vid en konflikt menar Skär vidare att 
förskolläraren behöver ingripa för lösa problemet. Melin (2013) menar istället 
på att förskolläraren inte ska bryta leken, de ska vara närvarande och medlare 
där barnen själva ska försöka lösa konflikten för att stärka sin självkänsla. 
Christensen och James (2008) instämmer och menar att vuxna ofta kliver in i 
situationer där barn själva kan lösa problem. Den fria leken blir en ledande 
faktor i ett barns utveckling när det handlar om att stärka jaget. Bruce och 
Riddersporre (2012) menar även på att leken är en frizon som inte innehåller 
några prestationskrav. Den fria leken innehåller en lekfullhet och frivillighet 
som författarna menar kan öka lustfylldhet och en kreativitet. Det är genom 
den fria leken barn känner att de kan få bestämma, de får utrymme för sig 
själva, de söker vänskap och de får roligt vilket blir deras bästa stund på för-
skolan (Skånfors, Löfdahl och Hägglund 2009). 

3.2.2  Miljö 
Hur barns fysiska miljö ser ut är en betydelsefull del för studien då barn inklu-
derar varandra i den fria leken, som anpassar sig utefter miljön. Björklid 
(2005) nämner att förskolans fysiska miljö ska stimulera till lärande och utma-
ning samt att den ska inspirera barn till lek, upptäckande och utforskande. Be-
roende på hur rumsindelningen och hur lokalerna är formade blir det avgö-
rande för hur många barn som kan vistas tillsammans vilket i sin tur kan skapa 
grupperingar i den fria leken. Sheridan, Johansson och Pramling Samuelsson 
(2009) lyfter tankar om miljön, där barnen ses som skaparna. Barn ger material 
nya användningsområden till exempel att en kloss blir en telefon, de ökar sin 
kreativitet och fantasi vilket förskollärare borde se som inflytelserikt och po-
sitivt. Samtidigt menar Tellgren (2004) att barn kan exkluderas från lek bero-
ende på hur miljön är utformad på förskolan. Tellgren menar vidare på att 
många förskollärare ser en problematik med att ha många rum, de kan inte 
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finnas tillgängliga för alla barn och ser inte alltid vad som händer. Det innebär 
i sin tur att miljön har en betydelsefull roll för barns fria lek och för hur barn 
har möjlighet till att inkludera varandra i lek.  

3.2.3  Leksignaler 
När barn leker finns det olika regler som barn upprätthåller för att leken ska 
fungera och fortskrida. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det finns tre 
sociala regler vilka är: sociala samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 
Barn behöver vara överens om vad de leker och att de leker, vilket utgör sam-
förstånd i leken. Leken behöver också utspelas på lika villkor oavsett barnens 
ålder och styrka, det vill säga en slags ömsesidighet i leken, samt behöver bar-
nen ha en förståelse för turtagande, att turas om att bestämma i leken och vad 
som ska lekas. Barn som inkluderas i leken har generellt förståelse för leksig-
naler och använder sig av reglerna för att leken ska fortskrida. Knutsdotter 
Olofsson belyser att alla barn inte har förståelsen för de sociala reglerna. När 
ett barn inte anammar de sociala reglerna, är risken stor att barnet förstör leken, 
inte medvetet, utan just eftersom barnet inte uppfattar leksignaler. Det innebär 
också att barn som kan läsa av leksignaler lättare kan ta sig in och ur lek när 
de önskar, dessa barn har en slags lekskicklighet. 
 
I leken på förskolan sker många byten av personer som kommer in och ut, och 
det finns ingen rak linje kring vilka barn som önskar leka flera eller själva. 
Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) påpekar att dessa byten av ensamlek 
och lek tillsammans, samt byten av kamrater sker främst under den fria leken 
och ännu mer när rummen på förskolan är upptagna av andra barn. Barn på 
förskolan behöver själva eller med hjälp av en vuxen, skapa mer utrymme för 
fler olika lekmöjligheter. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) 
framhäver istället vikten av att en vuxen ska vara i närheten av barnens fria lek 
för att kunna hjälpa barnen att inkludera varandra och skapa en delaktighet. 
Det innebär även att den vuxna ska hjälpa barnen med lekpositioner, möjlighet 
till att välja i leken, samt kreativitet. Löfdahl (2002) berättar i sin avhandling 
att barns kamratkultur framkommer främst i leken när fler är delaktiga. Löf-
dahl menar vidare att barns kamratkultur framhävs av vilka regler och normer 
som finns i barngruppen, utifrån barnens egna tolkningar. Åter menar Löfdahl 
att förskollärare ser barns lek som utvecklande och lärande, så länge barnen är 
glada. Bruce och Riddersporre (2012) nämner betydelsen av delaktighet men 
även av de roller som finns i lek. Löfdahl (2002) instämmer och menar vidare 
att den del vi förskollärare inte ser är när barn utesluter varandra ur leken och 
diskriminerar varandra utan förskollärarens närvaro.  

3.2.4  Tillträdesstrategier 
William Corsaro är en forskare, född 1949. Hans intresse var att undersöka 
vilka tillträdesstrategier barn använder sig av i lek vilket han kallar för peer 
culture, vilket betyder kamratkulturer på svenska. Tellgren (2004) refererar till 
Corsaros 15 tillträdesstrategier som används i analyser av lek, i sin avhandling. 
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Tellgren framhäver att barn använder sig av icke-verbal kommunikation och 
verbal kommunikation för att ta sig in i lekgrupper, vilket ligger i grund till 
Corsaros tillträdesstrategier. Texten nedan är Corsaros 15 tillträdesstrategier 
utifrån Tellgren (2004, s.79-80) tolkningar. 
 Figur nr 1 

1. Non-verbal	entry	–	Icke	–	verbal	entré	–	att	träda	in	i	ett	område	
nära	de	händelser	eller	episoder	som	pågår	utan	att	säga	något.	
Att	själv	placera	sig	inom	området	utan	att	säga	något.	

2. Producing	variant	of	ongoing	behaviour	–	Att	producera	en	vari-
ant	av	pågående	handling:	att	träda	in	i	ett	område	där	episoder	
pågår	och	(verbalt	eller	icke	verbalt)	skapa	något	som	liknar	det	
beteende	eller	den	handling	som	pågår.	

3. Disruptive	entry	–	Avbrytande,	störande	entré:	att	 träda	 in	 i	ett	
område	där	episoder	pågår	och	(verbalt	eller	icke	verbalt)	fysiskt	
av-	bryta	eller	störa	en	pågående	aktivitet.	

4. Encirclement	–	Omringande	av	område:	att	fysiskt	omringa	eller	
cirkla	kring	ett	område	där	episoder	pågår	utan	verbal	markering.	

5. Making	 claim	 on	 area	 or	 object	 –	 Att	 verbalt	 göra	 anspråk	 på	
området	eller	något	föremål:	att	träda	in	i	området	där	episoder	
pågår	och	verbalt	gör	anspråk	på	området	eller	ett	objekt.	

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

7. Questioning	participants	 –	Att	 fråga	 en	deltagare:	 att	 träda	 in	 i	
området	 där	 episoder	 pågår	 och	 fråga	 någon	 deltagare	 om	
pågående	aktivitet.	

8. Reference	to	adult	authority	–	Att	referera	till	vuxnas	auktoritet:	
att	 träda	 in	 i	området	där	episoder	pågår	och	producera	verbal	
referens	till	vuxnas	auktoritet	eller	regler	vad	gäller	tillträde	till	
lekområdet.	

9. Offering	of	object	–	Att	erbjuda	en	sak:	att	träda	in	i	området	där	
episoder	pågår	och	(verbalt	eller	icke-verbalt)	ge	bort	ett	objekt	
(en	leksak	eller	present)	till	någon	eller	några	av	deltagarna.	

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

11. Reference	to	affiliation	–	refererar	till	vänskap	eller	medlemskap:	
att	träda	in	i	området	där	episoder	pågår	och	referera	verbalt	till	
medlemskap	eller	vänskap	med	en	eller	fler	deltagare.	

12. Aid	 from	non-participant	 –	Hjälp	 från	 en	 ickedeltagare:	 verbalt	
fråga	om	stöd	eller	hjälp	att	erhålla	tillträde	från	ickedeltagare	till	
området	där	episoder	pågår.	
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13. Accepting	 invitation	 –	 accepterar	 inbjudan:	 att	 träda	 inom	
området	där	episoder	pågår	för	att	acceptera	en	inbjudan	från	en	
eller	flera	av	deltagarna.	

14. Suggest	other	activity	–	Föreslår	andra	aktiviteter:	att	träda	in	i	
området	där	episoder	pågår	och	fråga	en	eller	fler	deltagare	om	
att	vara	med	i	någon	annan	aktivitet.	

15. Reference	 to	 individual	 characteristics	 –	 Att	 referera	 till	 indi-
vidella	kännetecken:	att	träda	in	i	området	där	episoder	pågår	och	
producera	verbal	referens	till	individuella	kännetecken	av	en	eller	
fler	deltagare.	

Corsaro (2000) skriver i sin avhandling att han har arbetat som en etnograf i 
mer än 25 år och att hans undersöknings fokus låg på hur barn använder be-
greppet tolkande reproduktion och tillsätter den i vuxnas kamratkulturer. 
Corsaro upptäckte genom att vara en etnografisk forskare, att barn tog efter 
hur de vuxna betedde sig. Corsaro menar att barn skapade normer och regler 
som vuxna använde sig av, det barnen själva skapade var justeringar på det de 
lärt sig. Tellgren (2004) framhäver att utgångspunkten i Corsaros teori om lek 
var att se hur barn använder sig av det verbala och icke-verbala för att tillträda 
i lek, men även om det blev en positiv eller negativ respons i barnens försök 
till tillträde. Corsaro (2003) menar att strategierna kan användas för att kon-
trollera det sociala samspelet. Barn vill vara med andra barn men samtidigt 
finns stunder där barn vill vara ensamma och exkluderar istället andra barn. 
När barn vill leka själva menar Corsaro på att barn beskyddar lekutrymme och 
exkluderar andra barn från området eller leken. 
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4  Metod 
I det här kapitlet beskrivs den metodiska ansatsen och vilka metoder som an-
vänds för att få svar på frågeställningen, för att närma oss barnens perspektiv, 
i syfte att tolka och försöka förstå vilka tillträdesstrategier barn använder för 
att komma in i lek. Senare beskrivs och förklaras hur observationerna gick till. 

4.1  Metodisk ansats 
Vi har valt att använda hermeneutiken, vilket är en metodisk ansats. Hermene-
utiken handlar om att tolka något och genom tolkningen kan något förstås och 
skapa mening. Det finns ingen objektiv verklighet, utan förståelsen av verk-
ligheten måste tolkas för att förstås (Allwood och Erikson 2017). Ödman 
(2017) belyser att all tolkning inom hermeneutiken är individuell vilket har en 
betydande faktor för resultat som framkommer.  
 
I studien använder vi hermeneutiken som ett sätt att analysera materialet, ef-
tersom vi försöker tolka, beskriva, förstå och förmedla hur barn kommunicerar 
för att få tillträde till leken och vilka tillträdesstrategier barn använder för att 
komma in i leken. Vi använder oss av våra tolkningar, förförståelse och för-
ståelse för att analysera materialet. Enligt Allwood och Erikson (2017) är för-
förståelse ett betydelsefullt begrepp inom hermeneutiken, förförståelse ger för-
utsättningar för att skapa ny förståelse, genom att vi använder vår förförståelse, 
används den kunskapen vi redan har erfarit och besitter och därigenom kan vi 
förstå något på nytt.  
 
Ytterligare ett betydelsefullt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneu-
tiska spiralen vilket innebär ett pendlande mellan en individs förförståelse och 
förståelse, samt del och helhet (Allwood och Erikson 2017). Individen använ-
der sin förförståelse i möten med nya erfarenheter, dessa nya erfarenheter och 
den nya förståelsen blir sedan till förförståelse för individen. Den nya förför-
ståelsen används i nya möten och skapar ny förståelse, varav namnet herme-
neutiska spiralen. Ödman (2017) framför att den hermeneutistiska spiralen och 
cirkeln skapar en större förståelse och kunskap genom att tolka på nytt från 
föregående fakta. Hermeneutikens syfte är att synliggöra del och helhet sam-
tidigt som den även ska framhäva att tolkningar inte är annat än tolkningar 
som baseras på ny fakta. 
 
Figur nr 2 
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4.2 Val av metod 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn genom kommunikation 
gör inträde till den fria leken och vilka tillträdesstrategier barn använder i lek, 
samt hur barn inkluderar respektive exkluderar varandra i lek. För att under-
söka studiens syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod. Denscombe 
(2018) framhäver att kvalitativ metod används för att samla på sig data i form 
av ord och bild till skillnad från den kvantitativa metoden som istället används 
för att utgöra statistiska och exakta mätningar. Den insamlade datan har skett 
genom att observera barns lek med skriftliga anteckningar och genom ljudin-
spelningar som vi sedan transkriberat. Användningen av transkriberingar 
framhäver detaljer som underlättar för att jämföra mellan olika data 
(Denscombe 2018).  
 
Vi valde att använda oss av deltagande observationer. En deltagande observat-
ion är diskret utifrån att observatören lyssnar och sitter med dem som obser-
veras menar Denscombe (2018). Denscombe menar vidare att det finns möj-
lighet att bryta in och ställa frågor men är inget som krävs, fokus ligger främst 
på vilka handlingar som sker och vad som ligger bakom handlingen. Använd-
ningen av deltagande observationer medför att vi ser vad som utspelar sig i 
den fria leken, hur barnen samspelar med varandra, hur de inkluderar respek-
tive exkluderar varandra och vilka tillträdesstrategier barnen använder. När vi 
använder deltagande observationer kommer vi närmre barnen och deras per-
spektiv. Dimenäs (2007) menar att när observationer genomförs får forskaren 
tillgång till att dela den sociala arenan som beforskas tillsammans med delta-
garna. Dimenäs menar vidare att det krävs en finkänslighet hos forskaren att 
känna in vad som är lämpligt och inte lämpligt i syfte att observationerna blir 
så framgångsrika som möjligt. Således innebär det att det ställs krav på fors-
karen att tillämpa ett förhållningssätt där interaktiv och kommunikativ närvaro 
får ta plats. Samtidigt är vi medvetna om att vi utgör en viss påverkan av vad 
som sker i leken och hur barnen väljer att integrera med varandra, eftersom vi 
är fysiskt i rummet där leken pågår.  
 
Förutom observationer och anteckningar som vi har valt räknas även intervjuer 
in i en kvalitativ metod. Efter observationerna gjorde vi ett försök till att inter-
vjua barnen men materialet gav inte något användbart för det svar vi eftersökte 
på vår forskningsfråga. Materialet var för tunt för att säkerställa kategorise-
ringar och få fram ett resultat. En nackdel med intervjuer menar Denscombe 
(2018), är att validiteten i data inte alltid är tillförlitligt, med det menar förfat-
taren att intervjuer bygger på vad individer säger snarare än vad de gör. Utifrån 
Denscombes resonemang medför det i så fall konsekvenser i studien att bar-
nens handlingar i leken inte stämmer överens med vad barnen uttrycker i in-
tervjuer, detta skulle ge en negativ påverkan på validiteten. Vidare menar 
Denscombe att det även finns risk för intervjuareffekten, vilket innebär att de 
intervjuades uttalande kan vara påverkade av forskarens identitet. Det fanns 
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fler negativa än positiva fördelar med intervjuer och valde till sist att avstå än 
att ytterligare försöka med fler intervjuer. 

4.3  Val av förskola 
I urvalsprocessen valde vi att göra observationer i en större kommun där den 
valda förskolan drivs i privat regi och i en mindre kommun där den valda för-
skolan har kommunen som huvudman. Valen baserades på förskolornas pla-
ceringar, dess placeringar gjorde det mer lättillgängligt för oss när vi skulle 
genomföra våra observationer. Vi har ingen relation till någon av dessa för-
skolor, genom att välja förskolor som vi inte har någon relation till påverkas 
vi inte på något sätt, när vi ska analysera materialet och få fram resultat. Hade 
vi istället valt att vara på förskolor där vi har arbetat eller arbetar på, finns en 
risk för att vi redan har kunskaper om barnen och hur de fungerar i olika lek-
situationer, vilket gör att våra tidigare erfarenheter hade kunnat påverka, när 
vi skulle analysera det insamlade materialet och resultatet vi hade fått fram. 
När vi gjorde vårt urval använde vi subjektivt urval. Subjektivt urval innebär 
enligt Denscombe (2018) att urvalet är handplockat utifrån studiens relevans 
samt ämnet. Vi beslutade att göra observationer i barngruppen med äldre barn 
för att få fram hur barn inkluderar respektive exkluderar varandra verbalt och 
icke-verbalt.  

4.4  Genomförande  

4.4.1 Förberedelse inför observation  
Ett par veckor innan vi skulle genomföra våra observationer tog vi kontakt 
med de förskolor som var relevanta för vår studie. Vi kontaktade respektive 
rektor för förskolorna i syfte att få godkänt att vår studie får genomföras på 
respektive förskola. När vi fått deras godkännande skickade vi ut information 
och samtyckesblankett till alla vårdnadshavare för att vi skulle få tillåtelse att 
observera deras barn. På förskolan i den mindre kommunen delades 24 sam-
tyckesblanketter ut, varav 23 godkändes av vårdnadshavarna. I den större 
kommunen delades 20 samtyckesblanketter ut, varav 18 godkändes av vård-
nadshavarna. När vi fick in samtliga samtyckesblanketter, bokade vi flera olika 
dagar och tider för våra observationer där vi anpassade oss efter hur dagen såg 
ut på förskolan. 
 

4.4.2  Observationens utformning  
När vi kom till förskolorna presenterade vi oss för barnen för att de skulle veta 
vilka vi var och vad vi gjorde där, barnen fick även ställa frågor till oss. Vi 
frågade också om tillåtelse att få anteckna och göra ljudinspelningar under bar-
nens lek. De barn vi observerade gav sitt godkännande. I den mindre kommu-
nen genomfördes fyra observationer, den ena i en hemvrå, som var 12 minuter, 
den andra i ett lekrum som var 17 minuter, den tredje i samma lekrum som var 
15 minuter och den fjärde i allrummet som var tre minuter. I den större 
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kommunen genomfördes tre observationer, den ena i en hemvrå som var 20 
minuter, den andra i ett allrum som var 8 minuter och den tredje i ett byggrum 
som var 35 minuter. Under observationerna tittade vi efter hur barn kommu-
nicerar med varandra, verbalt och icke-verbalt. Vi valde ljudinspelningar för 
att få med vad barnen säger till varandra och anteckningar för att skriva ner 
kroppsspråk, rörelser, ögonkontakt och blickar som kan vara avgörande hur 
barnen inkluderar respektive exkluderar varandra. När vi observerade barnen 
valde vi att fysiskt placera oss bredvid barnen, genom att placera oss bredvid 
barnen hade vi uppsikt över hur barnen använde kroppsspråk och olika strate-
gier för att inkludera respektive exkludera varandra. Vi gjorde anteckningar, 
samt ljudinspelningar som upptog tydligt ljud ifrån barnen, vilket underlättade 
när vi transkriberade materialet. Medvetet valde vi att inte placera oss mitt i 
leken och med barnen, eftersom vi inte ville göra någon påverkan i deras på-
gående lek. Samtidigt behövde vi ha en interaktiv och kommunikativ närvaro 
för att bilda oss uppfattningar av de leksituationer som vi studerade. Efter ob-
servationerna intervjuade vi barnen genom att ställa några frågor, frågorna 
handlade om vad barnen lekte och vilka som deltog.  

4.4.3  Bearbetning av data  
När vi hade observerat sju olika tillfällen studerade vi materialet för att se om 
det var tillräckligt med underlag eller om fler observationstillfällen behövs. 
Materialet från de sju observationstillfällen gav tillräckligt med underlag för 
att kunna kategorisera och få fram ett resultat. I fyra av observationerna hittade 
vi att barnen använde sig av tillträdesstrategier, innehållet i de fyra valda ob-
servationsberättelserna framhävde fler än tre tillträdesstrategier. När materi-
alet av intervjuerna granskades, var svaren korta och inte tillräckliga för att 
framföra ett resultat, därför valde vi att inte använda oss av intervjuerna i stu-
dien.  
 
Bearbetningen av datan började med att vi transkriberade samtliga observat-
ioner vilket var tidskrävande eftersom vi fick lyssna om, stanna upp och dis-
kutera om vi uppfattat korrekt vad barnen sa. En transkribering ska återge ex-
akt vad deltagarna säger eller vilka ljud som görs (Denscombe 2018). Varje 
observation är en del av en helhet, men när vi transkriberat alla och läst igenom 
fick vi tolka dem för att skapa en helhetsförståelse. Därefter började vi att fun-
dera på vilka kategoriseringar vi skulle använda. Vi har valt att kategorisera 
materialet genom att utgå från de transkriberade observationerna. Vidare har 
vi kategoriserat likheter och skillnader av tillträdesstrategier.  

4.4.4 Metodisk analys 
I analysen har vi valt att utgå ifrån den hermeneutiska ansatsen eftersom resul-
tatet kommer att bygga på våra tolkningar av det insamlade materialet, vilket 
vi kopplar till Corsaros tillträdesstrategier. När vi analyserade materialet och 
gjorde valet av kategoriseringar tittade vi på olika delar av helheten i det in-
samlade materialet. Först gjorde vi inventeringar av observationerna och 
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därefter tolkade vi materialet. Vi plockade olika delar ur sitt sammanhang, vil-
ket medförde att vi tolkade och fick ny förståelse för hur barnen inkluderade 
respektive exkluderade varandra i den fria leken. När vi hade fått ny förståelse 
började nya tankegångar att komma upp såsom att vissa citat kunde tolkas på 
olika sätt som handlade både om inkludering och exkludering. Det här gjorde 
oss nyfikna på att sätta ihop delarna till en helhet och börja studera innehållet 
som en helhet. Vi har således tagit hjälp av den hermeneutiska cirkeln genom 
att plocka delar av helhet och tvärtom. Vi försökte sedan tolka och förstå tran-
skriptionerna, vilket i sin tur gav oss ytterligare ny förståelse och kunskap om 
hur barn inkluderar respektive exkluderar varandra i den fria leken. 
 
Vi har i studien systematiskt ifrågasatt och prövat våra tolkningar för att skapa 
ny förståelse och finna svar på forskningsfrågan. Vi kan konstatera att vi har 
bestridit flera av våra tankegångar för att tolka, skapa nya förförståelser och 
förståelse för att finna det mest rimligaste tolkningar och kunna presentera re-
sultatet. Systematiskt ifrågasätta, tolka, göra nya prövningar och därigenom få 
ny förförståelse och ytterligare förståelse, samt söka svar i öppna processer 
och från helhet till del och delar till helhet kännetecknar den hermeneutistiska 
ansatsen enligt Ödman (2017). 

4.5 Forskningsetiska principer 
Vi har i studien utgått ifrån Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska princi-
per informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-
dekravet i samband med våra intervjuer och observationer.  
 
Det första huvudkravet är informationskravet, vilket innebar att vi informerade 
om syftet med forskningen till de respondenterna som deltog. Respondenterna 
är de barn som deltog i intervjuerna och observationerna i den fria leken. Ef-
tersom barnen är minderåriga krävdes att vi informerade och fick godkännande 
av vårdnadshavare. Vi informerade barn och vårdnadshavare om att deltagan-
det är frivilligt och hur observationerna och intervjuerna gick till. 
 
Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, vilket innebar att vi informerade 
barn om att det själva fick bestämma över sitt deltagande och när som avbryta 
sitt deltagande, samt informerades vårdnadshavare att de hade rätt att be-
stämma över sitt barns deltagande och när som avbryta barnets deltagande. 
 
Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet. Det innebar att vi informe-
rade och garanterade förskollärare, barn och vårdnadshavare konfidentialitet, 
vilket innebar att inga personuppgifter lämnas ut och inga obehöriga tar del av 
uppgifterna. Vi gav full anonymitet genom att fingera namn, personuppgifter, 
förskola och område. 
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Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. Vi informerade förskollä-
rarna och vårdnadshavarna om att materialet endast används i vetenskapligt 
syfte. All information utfördes både muntligt och skriftligt.  

 

 

 

Fiktiva namn på barn Observationsgrupp 
Malte, Tuva, Julia, Valle och Sigrid Observation 1 
Tindra, Emma och Lovisa Observation 2 
Emma, Samuel, Albin och Hedda Observation 3 
Sara, Mohammed, Chandra och Danny Observation 4 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs först en beskrivning av tillträdesstrategierna, sen besk-
rivs de utvalda observerade situationerna, därefter redogörs vår tolkning av 
dem. Tolkningarna av observationerna svarar på frågeställningen: Vilka till-
trädesstrategier använder barn i lek och hur kommunicerar barn inkludering 
och exkludering i lek? Det i sin tur baseras på den metodiska ansatsen herme-
neutiken. Tillträdesstrategierna vi beskriver kommer ifrån Corsaros tillträdes-
strategier (se figur 1). För att visa på likheter och skillnader har vi sammanfat-
tat tolkningarna i analysen. Vi har delat upp observationerna med olika rubri-
ker baserade på innehåll av den lek som framgår. 

5.1 Vilka tillträdesstrategier använder barn? 
Observationerna visar att barn använder sig av verbala tillträdesstrategier. Uti-
från Corsaros tillträdesstrategier användes making claim on area or object, of-
fering of object, reference to adult authority, suggest other activities, reference 
to affiliation, questioning participants, accepting invitation, encirclement och 
request for access. 

5.1.1 Making Claim on area or object 
Corsaros strategi making claim on area or object, handlar om att att göra an-
språk på ett område eller föremål (Tellgren 2004). Strategin visas i alla fyra 
observationer. 
 
Exempel 1- Pirater 
Vem verbalt icke-verbalt 
Julia Säger “Kan du hämta en grej? Malte! 

Malte! Kan du hämta? Ge mig två svarta, 
dom här två längre upp” 

 

Malte Säger med svag röst “Två svarta” Leker med två pirater 
Julia Säger med hög röst “Men ge mig två 

svarta!” 

 

Malte Säger “Du bestämmer inte över mig” Tittar på Julia 
 
Exempel 2- Kalas 
Vem verbalt icke-verbalt 
Lovisa Säger “Jag vill blåsa!” 

 

Emma Säger “Nej! Bara den som fyller år får 
blåsa” 

Visar stopp med han-
den 

 
Exempel 3- Skola 
Vem verbalt icke-verbalt 
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Okänd 
 

Barnet går fram och 
ställer sig framför bar-
nen som leker och tit-
tar på deras lek 

Hedda Säger “Sluta, gå bort” Fortsätter sedan vi-
dare i leken 

 
Exempel 4 - Hemvrån 
Vem verbalt icke-verbalt 

Chandra Säger “Här ni inte vara, bara jag och 
Sara” 

 

Sara Säger ”För vi är flickor” 
 

Mohammed 
 

Går nämre Sara och 
Chandras lek 

Chandra Säger “Neje, du inte vara där. Gå!” 
 

 

5.1.2 Offering of object 
Corsaros strategi offering of object handlar om att ge bort ett objekt till någon 
eller några av deltagarna (Tellgren 2004) och framkom i två av observation-
erna. 
 
Exempel 1-Pirater 

Vem verbalt icke-verbalt 
Julia Frågar “Vill du ha den piraten? Du kan få den 

piraten” 
Ger pirat till Sigrid 

Sigrid Säger “Ja och så kan min pirat vara där, Ju-
lia?” 

 

 
Exempel 2- Kalas 

Vem  verbalt  icke-verbalt 

Emma Säger “Nu ska vi äta tårta” Klappar med händerna 
och ger en tårtbit till 
Tindra 

 

5.1.3 Reference to adult authority 
Corsaros strategi reference to adult authority handlar om att referera till vux-
nas auktoritet (Tellgren 2004) och framkom i två observationer. 
 
Exempel 1-Pirater 
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Vem verbal icke-verbal 
Tuva Frågar: “Får jag vara med?” Kommer fram till de 

andra barnen 
Julia Säger “Ja men då får du vara, du får 

vara den lilla piraten” 

 

 
Exempel 2-Kalas 
Vem verbalt Icke-verbalt 
Emma Säger “Ja, och då är jag mamma, och 

då bakar jag en jättestor tårta. Lovisa 
du är lillasyster, lillasyster får baka 
med” 

Pekar på sig själv 

Emma Säger “Lillasyster kom du ska vispa, 
vispa här lillasyster, du är bara 3 år, vi 
låtsas att du är tre år.”. 

Tittar på Lovisa 

Tindra “Ja, lillasyster är bara 3 år, hon är li-
ten” 

Tittar på Emma 

5.1.4 Suggest other activities  
Corsaros strategi suggest other activities handlar om att föreslå andra aktivite-
ter (Tellgren 2004) och används i två observationer.  
 
Exempel 1- Pirater 
Vem verbalt icke-verbalt 
Valle Säger “Kom vi går, vi går här, vi frå-

gar om vi får ta med in dit” 
Pekar på ett lekrum som 
går att stänga 

Barnen 
 

Hämtar förskollärare 
Förskol-
läraren 

Säger” nej och förklarar att skeppet 
har vi inte i det rummet, där inne är 
köket och doktor sakerna, ni leker 
här.” 

 

 
Exempel 2-Kalas 

Vem verbalt icke-verbalt 
Lovisa 

 
Låtsats blåsa mot ljusen 
igen 

Emma Säger “Nej, sluta då Lovisa! Då får du 
inte vara här!” 

 

 

5.1.5 Reference to affiliation 
Corsaros strategi reference to affiliation handlar om att referera till vänskaps-
ord (Tellgren 2004) och visas i en observation 
 
Exempel- Skola 
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Vem  verbalt icke-verbalt 
Albin 

 
Går iväg med en 
bok 

Hedda Säger: “Neeej, kom tillbaka kompis, du får inte 
gå med den!”. 

 

5.1.6 Questioning participants 
Corsaros strategi questioning participants handlar om att fråga andra om del-
tagande (Tellgren 2004) och visas i en observation. 
 
Exempel- Hemvrå 
Vem verbalt icke-verbalt 
Sara Frågar “Kom med oss, vem vill vara med oss?” 

 

5.1.7 Accepting invitation 
Corsaros strategi accepting invitation handlar om att acceptera inbjudan till 
aktivitet (Tellgren 2004) och visas i en observation. 
 
Exempel- Hemvrå 
Vem verbalt icke-verbalt 
Sara Frågar “Kom med oss, vem vill vara 

med oss?” 

 

Mohammed och 
Danny 

Säger “Jag vill”. 
 

5.1.8 Encirclement 
Corsaros strategi encirclement handlar om att cirkla omkring ett område där 
aktiviteter pågår (Tellgren 2004) och visas i en observation. 
 
Exempel-Hemvrå 
Vem verbalt icke-verbalt 
Mohammed 

 
Närmar sig Sara och 
Chandra i deras lek och 
ställer sig vid bordet 

Chandra Säger “Neje, du inte vara där. 
Gå!”. 

 

5.1.9 Request for acess  
Corsaros strategi request for access handlar om att fråga om tillträde (Tellgren 
2004) och visas i en observation. 
 
Exempel-Pirater 
Vem verbalt icke-verbalt 
Tuva Frågar: “Får jag vara med?” Kommer fram till de andra barnen 
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5.1.10 Disruptive entry 
Corsaros strategi disruptive entry handlar om att avbryta eller störa en på-
gående aktivitet (Tellgren 2004) och visas i en observation. 
 
Exempel- Skola 
Vem verbalt icke-verbalt 
Hedda Sjunger en sång 

 

Okänd Viskar i Heddas öra 
 

Hedda Säger “Neee, jag är inte kär i Albin” 
 

Okänd Viskar igen i Heddas öra 
 

Hedda säger: “Nej, jag är inte kär i Albin, sluta re-
tas!”.  

 

Okänd 
 

Tittar ner och ritar 
igen 

 

5.1.10.1 Sammanfattning: 
Utifrån Corsaros tillträdesstrategier användes making claim on area or object 
i alla fyra observationer, sedan framkom offering of object, reference to adult 
authority och suggest other activities i två av fyra observationer. Resterande 
strategier vi tolkar är reference to affiliation, questioning participants, accept-
ing invitation, encirclement och request for access, vilka framkom i enstaka 
situationer.  

5.2 Inkludering och exkludering i lek 

5.2.1 Pirater 
Fem barn leker i ett stort lekrum på avdelningen Smedjan. Rummet består av 
en lång bänk placerad hela vägen längs fönstren med tillhörande stolar, där 
kan barnen välja om de vill sitta eller stå när de leker. Det finns även ett runt 
bord placerat mitt i rummet med tillhörande stolar, samt en rund stor samlings-
matta. I rummet finns det flera olika miljöer med tillhörande material. Rum-
mets utformning med de olika miljöerna gör att rummet blir uppdelat och bi-
drar både till att barnen kan leka på flera olika ställen i ett och samma rum, 
samtidigt som barnen kan alternera mellan de olika miljöerna och lekarna som 
pågår. En miljö innehåller lego, fartyg och små tillhörande figurer, en annan 
miljö är klossar och kaplastavar, ytterligare en miljö innehåller en stor hem-
mabyggd kub. Fem barn: Malte, Tuva, Julia, Valle och Sigrid leker i miljön 
som kallas för lego och fartyg. De leker en lek med skepp, pirater, skatter och 
skurkar.  
 
Malte, Tuva, Julia, Valle och Sigrid leker en lek med pirater, skatter, skurkar 
och samtidigt bygger de ett skepp. Julia säger till Malte: “Jag vill säga någon-
ting till dig”. Malte tittar inte på Julia och han svarar inte heller. Malte håller 
i två små figurer liknande pirater. Julia tittar på Malte och säger en gång till: 
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“Jag vill säga någonting till dig”. Sedan säger Julia: “Kan du hämta en grej? 
Malte! Malte! Kan du hämta? Ge mig två svarta, dom här två längre upp”. 
Malte ställer sina två pirater på däcket på skeppet och sedan tittar Malte på 
Julia och säger med svag röst: “Två svarta”, nästan lite frågande när han tittar 
på Julia. Julia svarar med hög röst: “Men ge mig två svarta!”. Malte tittar på 
Julia och säger med bestämd röst: ”Du bestämmer inte över mig!”. Julia tittar 
på Malte och knuffar samtidigt lite på skeppet, så att Maltes pirater åker ner 
för skeppet, sedan säger Julia med bestämd röst: “Ok, två svarta!”. Malte ser 
arg ut och höjer rösten tillbaka och säger: “Nej!”. Då tittar Sigrid på Julia och 
frågar: “Vill du ha många svarta?”. Julia tittar på Sigrid och ler och säger: 
“Två svarta, kan vi sätta här uppe på skeppet.”, Julia pekar samtidigt högst 
upp på skeppet för att visa vart de två svarta legoklossarna ska sitta. Sigrid 
svarar Julia och säger: “Men, men då kan vi ta två svarta där, och och några 
svarta där”. Samtidigt pekar Sigrid på sidan av skeppet och sedan säger Si-
grid: “Och en där”. Julia svarar Sigrid och säger: “Ja, och där uppe”. Valle 
tittar både på vart Sigrid och Julia sätter de olika legoklossarna och Valle sä-
ger: “Men jag vet, jag vet, sätter där på den sidan då kan han gå ut där”. Valle 
pekar på en legokloss och visar att det är hans pirat som kan gå ut där. Le-
goklossarna som barnen har byggt ihop har blivit som en bro, där piraterna kan 
gå ut på. Julia tittar vart Valle pekar och sedan säger Julia: “Ja, då kan din gå 
ut där och min min pirat gå ut där”. Valle säger: “Ja, och då går min pirat ut 
där”. Valle, Julia och Sigrid kommunicerar med varandra och bygger med 
skeppet. Efter en stund tittar Malte på Julia och säger: “Din pirat är ful Julia, 
din är dum din pirat!”. Julia tittar på Malte och ser arg ut och med stigande 
röst säger Julia: “Malte du är dum, det är du dum är dum, dum och dum! Och 
min pirat är inte visst dum och inte ful!”. Julia tittar på Valle och säger: “ Valle 
min pirat är ju inte dum, Valle?”. Sedan vänder Julia blicken mot Malte och 
säger: “Och du Malte har ingen riktig pirat inte en riktig som min, ingen riktig 
som Valle”. När Julia har sagt det vänder hon ryggen lite snett mot Malte. 
Malte säger med hög röst: “Du är dum”, och så sparkar Malte mot Julia. Malte 
försöker få ögonkontakt med Julia och vänder sig med kroppen snett framför 
Julia, men Julia vrider ryggen ytterligare emot Malte. Sigrid tittar på Julia och 
säger: “Malte får inte vara med, han är bara dum mot dig Julia”. Malte tittar 
och sedan går han. Julia tittar på Sigrid och ler lite samtidigt och säger: “Vill 
du ha den piraten? Du kan få den piraten”. Julia ger en pirat till Sigrid. Sigrid 
ler tillbaka till Julia och både säger och är lite undrande och frågar: “Ja och så 
kan min pirat var där, Julia?”. Julia svarar “Ja och Valles där”. Julia pekar 
vart Valles pirat ska sitta, Valles pirat får en plats bredvid Julias pirat. En an-
nan flicka som heter Tuva kommer fram till de andra barnen och frågar: “Får 
jag vara med?”. Julia tittar upp och möter Tuvas blick och säger: “Ja, men då 
får du vara, du får vara den lilla piraten. Jag och Valle har dom stora, och 
och du Sigrid med. Det finns inget stor pirat mer, du får vara en liten”. Valle 
tittar också på Tuva och säger: “En liten är också bra, Tuva”. Samtidigt som 
Valle vänder upp sig med hela kroppen mot Tuva och på så sätt bjuder in Tuva 
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i leken. Tuva ler mot Valle och säger: “Ja min pirat ska vara här, den är bra 
för den är liten”. Valle ler mot Tuva och säger: “Ja, den är liten men den kan 
smyga jättebra och gömma sig när skurkarna kommer, för den är liten, liten 
och snabb”. Tuva skrattar och säger: “Ja min är jättesnabb, jättesnabb som 
min storebror”. Julia tittar på Tuva och sedan på Valle och så skrattar Julia 
med och säger sedan med bestämd röst: “Men nu nu kommer skurkarna, dom 
tar våra skatter. Göm skatten”. Valle säger: “Göm skatten här, vi gömmer den 
här, göm den”. Malte kommer tillbaka och små sjunger: “Pirater är dumma, 
dumma, dumma din med Valle”. Julia blir arg och blänger på Malte och säger: 
“Du är dum Malte!”. Valle tittar på Julia och dom andra barnen och säger: 
”Kom vi går, vi går här, vi frågar om vi får ta med in dit”. Valle pekar på ett 
lekrum som går att stänga. Barnen hämtar en förskollärare som säger nej och 
förklarar att skeppet har vi inte i det rummet, där inne är köket och doktor 
sakerna, ni leker här. Lekens magi är bruten och barnen har svårt att fortskrida 
leken, kort strax efter lämnar barnen leken. 

5.2.1.1 Tolkning 
I leken som sker i lekrummet tolkar vi miljön tillåtande, det finns flera olika 
hörn med aktiviteter och uppdelningar av stationer. Vi tolkar att det fanns en 
mångfald av material vilket vi tolkar att både materialet och miljön är utformat 
på ett sådant sätt att bidra till variationer för barns lek och skapande av lek, 
samt gjorde rummet mer intrycksfullt. I den pågående leken tolkar vi att bar-
nen använder sig av ett flertal olika tillträdesstrategier, vilket i observationen 
börjar med när Julia ber kamraterna hämta legoklossar. Julia ropar ett flertal 
gånger om att hon vill ha två svarta legoklossar, vi tolkar att hon höjde rösten 
för varje gång kamraterna inte svarade och hon fortsatte fråga efter två svarta 
legoklossar. Vi tolkar att Julia ville ha legoklossarna för att göra anspråk på 
dem, därav blev hon irriterad när hon inte fick några. Göra anspråk på ett om-
råde eller objekt kallas för making claim on area or object. Malte säger till 
Julia att hon inte bestämmer över honom, då hon höjer rösten för att få le-
goklossarna. Vi tolkar att Malte känner sig undanskuffad när Julia ber om klos-
sarna flera gånger. Vi tolkar att Julia använder sig av reference to adult autho-
rity, vilket innebär att hon refererar till vuxnas auktoritet eller bestämmer reg-
ler i leken. Det Julia gör är att hon tolkas använda sig av vuxnas auktoritet när 
hon ber om att få saker och sedan höjer rösten när hon inte får dem. Hon tar 
en ledarposition i gruppen, vilket vi tolkar gör de andra exkluderande. När 
barnen senare leker med piraterna frågar Julia Sigrid om hon vill ha en pirat. 
Sigrid tar emot piraten. Julia använder sig här av offering of object, vilket in-
nebär att man ger bort ett objekt eller föremål till någon eller några av delta-
garna.  
 
Senare kommer Tuva fram till kamraternas lek och frågar om hon får vara 
med. Det innebär att hon använder sig av request for access som innebär att 
man tillträder i ett område där en lek pågår och man frågar om att få vara del-
aktig. Tuva får delta men Julia bestämde direkt att Tuva får delta om hon är en 
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liten pirat. Vi tolkar att Julia använder sig av reference to adult authority. Vi 
tolkar det som att Julia sätter lekregler för Tuva när hon blir delaktig i leken. 
Efter lekens gång blir barnen irriterade på Malte som går runt och sjunger att 
pirater är dumma. Valle föreslår då att barnen ska bryta och gå in i ett annat 
rum, vilket vi tolkar är som suggest other activity. Begreppet innebär att en 
eller flera går in och deltar i en annan aktivitet. Vi tolkar situationen att när 
Valle frågar om de ska ta leken till det andra rummet blir som att föreslå en 
annan aktivitet då de behöver bryta leken för att samtidigt komma vidare i  
leken.  

5.2.2 Kalas  
Tre barn leker i en hemvrå på avdelning Smedjan. Rummet består av ett lek-
sakskök, ett bord med fyra stolar och en bokhylla med dekorationer och lek-
saker i. De tre barnen Tindra, Emma och Lovisa leker kalas i köket.  
 
Emma, Tindra och Lovisa sitter på stolarna vid bordet och leker. Emma tittar 
på Tindra och säger: “Idag fyller du år Tindra. Du fyller 6 år. Då måste vi ha 
kalas för dig”. Tindra tittar tillbaka på Emma och säger: “Ja och då ska jag få 
tårta, en stor tårta, en tårta med godis på”. Emma pekar på sig själv och säger: 
“Ja, och då är jag mamma, och då bakar jag en jättestor tårta. Lovisa, du är 
lillasyster, lillasyster får med baka”. Lovisa låter glad på rösten och säger: 
“Ja, jag får baka med, vi bakar en stor med godis massa godis på”. Alla tre 
kamrater skrattar samtidigt när de fortsätter prata om tårtan med godis på. 
Emma räknar tyst på sina fingrar och säger till kamraterna: “Och då ska vi ha 
ljus, vi ska ha 6 stycken ljus, för du fyller 6 år och då ska det vara 6 ljus”. 
Tindra höjer rösten och säger: “Ja! En stor tårta med 6 ljus på!”. Nu går bar-
nen runt i hemvrån och plockar fram olika saker, häller med olika mått och 
vispar, precis som de håller på med att baka. Emma tittar på Lovisa och säger: 
“Lillasyster kom du ska vispa, vispa här lillasyster, du är bara 3 år, vi låtsas 
att du är tre år.”. Tindra tittar på Emma och säger: “Ja, lillasyster är bara 3 
år, hon är liten”. Lovisa låter lite ledsam och pratar blandat bebisspråk när 
hon säger: “Jag är inte liten! Jag är 3 år. Ja kan vipa, vipa”. Samtidigt små-
sjunger Lovisa och vispar i en skål. Emma går till bokhyllan och säger till 
kompisarna: “Vi hämtar kronan med, vi har alltid krona och så får du välja 
sång som vi ska sjunga för dig när du fyller år”. Tindra svarar då att de inte 
får ha kronan och nickar fram och tillbaka med huvudet: “Det är bara när 
någon fyller år på riktigt vi får ha kronan”. Emma pustar och säger: “Strunta 

Tillträdesstrategier Antal gånger använda 
Making claim on area or object 1 
Reference to adult authority 2 
Offering of object 1 
Request for acess 1 
Suggest other activity 1 
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i kronan, du får välja sång”. Tindra sitter och ser tänkande ut, hon svarar se-
dan: “Happy birthday, happy birthday på engelska.”. Lovisa tittar ner och sä-
ger att hon inte kan sången, hon låter ledsen i rösten. Emma tar över och för-
klarar att hon kan den: “Jo jag kan den, jag sjunger happy birthday. Men då 
får du sitta här, du här och då får du den”. Emma tar samtidigt och dukar med 
tallrik, sked och kopp till de tre kamraterna och ställer tårtan på bordet. Emma 
sjunger: “Happy birthday too too yu, happy birthday too too yu. Nu får du 
blåsa alla ljusen”. Lovisa säger snabbt: “Jag vill blåsa!”. Emma visar stopp 
med handen och säger: “Nej! Bara den som fyller år får blåsa!”. Lovisa låtsats 
blåsa mot ljusen. Emma blir sur och säger: “Nej, sluta då Lovisa! Bara den 
som fyller år får blåsa! Du får blåsa Tuva.”. Lovisa låtsats att blåsa igen mot 
ljusen. Emma säger då till Lovisa: “Nej, sluta då Lovisa! Då får du inte vara 
här!”. Tindra blåser samtidigt och gör blåsljud med munnen. Emma klappar 
händerna och säger: “Nu ska vi äta tårta”, och ger samtidigt en tårtbit till 
Tindra. Lovisa tittar på tårtan och svarar: “Ja, nu ska vi äta tårta, tårta och 
massa godis”. Tindra skapar en melodi med rösten och säger: “Massa godis, 
godis godistårta” 

5.2.2.1 Tolkning 
I leken som sker i hemvrån tolkar vi miljön som exkluderande, vi tolkar att det 
inte ger utrymme till andra lekar för den lilla storleken av rummet, samt för 
det lilla materialet som finns där inne. I den pågående leken framhävs tydligt 
att barnen använder sig av olika tillträdesstrategier. Barnen leker att Tindra 
fyller år och ska firas med kalas, det gör att hon enligt de andra barnen behöver 
ha en tårta med sex ljus på. Vi tolkar att Emma skapar regler i leken, vilket vi 
kopplar till reference to adult authority. Begreppet innebär att deltagarna i le-
ken refererar till vuxnas auktoritet eller regler som gäller i lekområdet. Lovisa 
som är med i hemvrån vill vara delaktig i leken, Emma säger då till henne att 
hon får vara lillasyster och att hon enbart är tre år. Exemplet tydliggör vår 
tolkning av att Emma skapar regler som gäller i leken, då hon inte frågar Lo-
visa vad hon vill vara utan enbart delar ut en roll hon anser passar in. Senare i 
observationsberättelsen visar Emma återigen tydligt användandet av reference 
to adult authority, vilket sker när Lovisa säger att hon inte kan sången “happy 
birthday”. Emma säger till henne att hon visst kan den och dukar samtidigt 
som hon bestämmer vart barnen ska sitta.  
 
Senare i leken ska Tindra blåsa ut ljusen på tårtan, Lovisa säger att hon vill 
blåsa, men Emma säger nej och berättar att enbart den som fyller år får blåsa. 
Emma använder sig här av making claim on area or object, vilket innebär att 
man gör anspråk på ett område eller objekt. Vi tolkar att Emma gör anspråk på 
objektet tårtan då hon enbart säger att Tindra får blåsa. Emma blir därefter 
även sur för att Lovisa försöker blåsa ut ljusen fast enbart Tindra får det. Vi 
tolkar att Lovisa vill blåsa ut ljusen och försöker få tillåtelse, men Emma säger 
emot henne hela tiden och senare säger Emma att Lovisa inte får vara där om 
hon blåser. Vi tolkar situationen som att Emma använder sig av suggest other 
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activity, vilket innebär att man föreslår andra aktiviteter. Exemplet ovan visar 
även att Emma skapar regler till leken.  
 
Innan leken avslutas ska barnen äta tårtan, Emma ger en tårtbit till Tindra vil-
ket innebär att hon använder sig av offering of object. Begreppet innebär att 
man ger bort ett objekt till någon eller några av deltagarna i leken. 

 

5.2.3 Skola 
Fyra barn leker på avdelningen Stjärnan. De leker i ett stort rum som vi be-
nämner allrummet. Rummet har mycket saker som pyssel, färger, lego, spel, 
pussel med mera. I rummet finns tre bord med sex stolar till varje. Fyra barn, 
Emma, Samuel, Hedda och Albin leker skola och har lektion.  
 
Samuel tar en penna från Albin, Albin säger då till Samuel: “Men, jag måste 
ha den där!”. Barnen i leken sitter och skriver och Albin tar därefter och går 
iväg med en bok. Hedda vänder sig om och ropar efter Albin: “Neeej, kom 
tillbaka kompis, du får inte gå med den!”. Albin kommer tillbaka med boken 
och sätter sig igen vid bordet. Hedda säger till Albin: “Kalle, nej nej jag me-
nar”. Albin säger snabbt: “Vincent” i en lite sur betoning för att Hedda sa fel 
namn. Hedda säger direkt efter och rättar sig själv: “Neje, Vincent”. Albin 
svarar då: “Ja”. Hedda säger sedan: “Kattis”. Albin svarar igen: “Jaa”. Bar-
nen sitter och fortsätter skriva tills Hedda plötsligt säger: “Jag känner en elak 
pojke, pojken hete ehm..”. Hedda tar en kort paus och viskar sedan till Albin. 
Hon fortsätter och säger: “Karl, Daniel och de tog sönder mitt skrivbord, han 
hamrade…. jättehårt”. Sedan säger Emma som sitter till höger om Hedda: 
“Och vet du, de gjorde sönder Mollys kartong!”. Hedda höjer sin röst: “Jaa, 
och Mohammed och…”, Emma bryter och säger: “Ismael gjorde de!”. Hedda 
tittar på Emma och säger: “Låste in”. Emma och Hedda höjer rösten och säger 
samtidigt: “Talia”, sen fortsätter Hedda: “I toaletten”. Ett annat barn kommer 
fram och ställer sig framför barnen som leker och tittar på vad dem gör. Hedda 
ser det och säger: “Sluta, gå bort!”, hon fortsätter sedan i leken: “Kolla nu 
Albin, jag kommer göra ett jättecoolt projekt till imorgon” förklarar Hedda. 
Albin ser förvånad ut och säger: “Till imorgon?”, “Ja, till imorgon” svarar 
Hedda vidare. Hedda och Albin sitter och ritar en liten stund. Hedda frågar 
sedan Albin om hon ska ta den lila pennan eller den blå som ligger på bordet 
framför dem. Albin pekar på den lila. Hedda säger: “A där, tack så mycket. 
Albin, kan du vakta mina saker så ingen tar dem?”. Albin svarar inte utan 
säger istället: “Så, nu har jag skrivit mitt namn”. Hedda tittar på Albin, tar 

Tillträdesstrategier Antal gånger använda 
Reference to adult authorithy 2 
Making claim on area or object 1 
Suggest other activity 1 
Offering of object 1 
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fram ett papper och säger: “Albin, vi måste skriva in till musikvideon imorgon! 
Vad ska vi skriva för låt?”. Hon får inget svar och petar på Albin och säger: 
“Du kompis, vad ska vi skriva in för låt?”. Albin svarar: “En pengalåt”. 
Hedda säger sedan: “Då få vi har fyra sånger”. Hedda börjar sjunga en visa 
och kort därefter viskar ett annat barn i Heddas öra. Hedda skriker ut: “Neee, 
jag är inte kär i Albin”. Barnet bredvid viskar igen Heddas öra. Hedda höjer 
rösten mer och säger: “Nej, jag är inte kär i Albin, sluta retas!”. Barnet som 
viskade i Heddas öra tittar ner blygt och sätter sig och ritar igen. Hedda säger 
en sista gång: “Sluta retas, jag är inte kär i Albin eller Elis!”. 

5.2.3.1 Tolkning 
I leken som sker i allrummet tolkar vi miljön som intrycksfull då det finns 
mycket material att använda sig av. I den pågående leken får vi fram att barnen 
använder sig av få tillträdesstrategier, med mer inkludering än exkludering. 
När Hedda och Albin leker skola ropar de till varandra med vänskapsord som 
kompis. Vi tolkar det till reference to affiliation vilket innebär att man refere-
rar till vänskap med en eller flera deltagare för att få dem delaktiga i leken. Vi 
tolkar att Hedda och Albin hade en lek från start, men när Albin gick iväg med 
en bok och Hedda ropade på honom, framgår vår tanke om att i Heddas per-
spektiv gick Albin iväg från leken. 
 
Leken befinner sig i allrummet på förskolan, och sker vid ett bord med sex 
stolar, vilket hindrar att andra barn utanför leken får möjlighet att vara där. Vi 
tolkar händelsen som att barnen använder sig av making claim on area or 
object vilket innebär att de gör anspråk på ett område eller ett objekt, i detta 
fallet bordet med stolar. Under observationen kom även ett annat barn fram till 
leken och ser vad dem gör, Hedda ber barnet gå iväg, vilket vi tolkar som 
exkluderande. Vi tolkar det som att Hedda upplevde barnet göra en disruptive 
entry, vilket innebär att ett barn kommer in och bryter eller stör en aktivitet. 
Ett annat barn kommer in i leken och viskar till Hedda att Hedda är kär i Albin 
och Elis. Hedda säger emot och ber barnet sluta. Situationen tolkar vi som 
disruptive entry genom att barnet inte är delaktig i leken under observerings-
tillfället, men även för att vi tolkar Heddas känslor som att hon blev irriterad 
på grund av att det andra barnet avbröt leken, när barnet viskade. 
Tillträdesstrategier  Antal gånger använda 
Reference to affiliation 1 
Making claim on area or object 1 
Disruptive entry 2 

 

5.2.4 Hemvrå 
Fyra barn leker i ett litet rum på avdelningen Stjärnan. Rummet kallas för hem-
vrå och tillåter enbart att fem barn får befinna sig på plats. Rummet har mycket 
möbler till det lilla utrymme som finns, det är en liten kiosk, en myshörna med 
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bokhylla, ett bord med fyra stolar samt ett leksakskök. Barnen som leker i 
rummet heter Sara, Mohammed, Chandra och Danny. 
 
Sara och Chandra leker under det lilla bordet som finns. Mohammed och 
Danny kliver in i rummet och Sara säger då till kamraterna: ”Du kan vara med 
oss, bara du kommer inte titta, okej!”. Direkt efter tittar Chandra på Moham-
med och Danny och säger: ”Ingen får titta på oss”. Sara och Chandra fortsätter 
att leka under bordet tills Sara titta upp och säger sedan: ”Om de får vara med 
oss han kan”. Danny frågar Sara om bara Mohammed får vara med, men Sara 
svarar sedan: ”Nej, du kan vara med oss, okej?”. Mohammed går fram till det 
lilla bordet Sara och Chandra leker under. Mohammed råkar samtidigt riva ner 
en duk som ligger på bordet vilket verkar uppröra Chandra då hon höjer rösten 
och säger: ”Mohammed, vad har du gjort? Du förstör!”. Chandra rättar till 
hur duken ska vara och förklarar för Mohammed: ”Du vet inte, titta Moham-
med, så de ska vara”. Chandra försöker få Mohammed till att hålla i duken 
medan hon lägger på den, men håller enligt Chandra fel. Chandra säger: 
”Hålla där, neje, där du hålla”. Sara ropar sedan på kamraterna och säger: 
”Kom kom”. Danny säger: “Okej, kommer” och går mot Sara. Mohammed ser 
ut att fortsätta rätta till duken som ligger på det lilla bordet. Chandra säger: 
“Inte där, så ja” och fortsätter: “Men Mohammed, inte så!”. Chandra och Sara 
ställer sig på bordet och ser ner på pojkarna som är i rummet. En förskollärare 
kommer in till rummet och säger till barnen med en arg röst: “Ni får inte stå 
på spisen och borden, det kan hända en olycka, gå ner nu!”. Förskolläraren 
stängde sedan dörren till rummet och går iväg. Barnen står kvar på borden. 
Mohammed fortsätter med duken. Chandra blir arg i rösten och säger: “Neeej, 
sluta Mohammed!”. Mohammed ser ut att lägga tillbaka duken och städa upp. 
Efter en stund säger Sara: “Kom med oss, vem vill vara med oss?”. Både Mo-
hammed och Danny säger samtidigt: “Jag vill!”. Sara nickar på huvudet. 
Chandra säger istället till Mohammed och Danny: “Här får ni inte vara, bara 
jag och Sara”. Sara svarar snabbt efteråt: “För vi är flickor”. Det går en stund 
i leken och Mohammed fortsätter närma sig Sara och Chandra i deras lek och 
ställer sig vid bordet. Chandra säger till Mohammed: “Neje, du inte vara där. 
Gå!”. Mohammed säger emot och förklarar att han vill vara där. Chandra fort-
sätter få bort honom: “Neeej, gå nu! Det är vår koja, inte er”. Mohammed blir 
ledsen och börjar gråta, han ropar på förskolläraren men ingen kommer in i 
rummet. Chandra säger till Mohammed: “Vi gör koja, inte du! Vi gör koja nu”. 
Sara och Chandra pratar med varandra i leken på ett annat språk än svenska 
som Danny och Mohammed inte förstår. Detta pågår en stund i leken. Sara 
säger plötsligt till Mohammed: “Mohammed, när jag eller Chandra säger till 
dig någonting, du kommer lyssna okej?”. Mohammed nickar och säger: “Jag 
vill göra så”.  

5.2.4.1 Tolkning 
I leken som sker i hemvrån tolkar vi miljön som inkluderande. Det finns 
material och föremål för barnen att leka med där de har möjlighet att leka själva 
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och tillsammans. I den pågående leken använder barnen sig av olika tillträdes-
strategier som syns. Det sker både inkluderingar och ekluderingar i den lek 
som utspelar sig. För att inkludera frågar Sara och Chandra vilka som vill leka 
med dem, de använde sig av questioning participants. Det innebär att delta-
garna i den pågående leken, erbjuder andra barn att delta, genom att fråga ver-
balt eller icke-verbalt om de vill vara med i leken. Mohammed och Danny 
valde att besvara frågan med att de vill delta vilket tyder på att de använde sig 
av accepting invitation, det innebär att de godkänner inbjudan till leken.  
 
Det som sker främst i leken är att Sara och Chandra försöker bestämma över 
främst Mohammed i leken. Mohammed är väldigt närgången och vi tolkar att 
han försöker komma in i leken men han vet inte hur. Då Mohammed går i och 
runt om leken tolkar vi att han använder sig av encirclement. Begreppet inne-
bär att man omringar ett område eller cirklar kring ett område där något sker, 
utan att man markerar det. Vi tolkar att Mohammed försöker göra sig inklude-
rad, vi tolkar vidare att Chandra exkluderar Mohammeds försök till att ta sig 
in i leken, och att Sara följer Chandra. Chandra tolkas bestämma över vilka 
som får vara vart i rummet och är tydlig med hur hon vill att leken ska fortgå. 
Making claim on area or object tolkas Chandra använda. Chandra gör anspråk 
på bordet som blir hennes objekt. Hon visar både verbalt och icke-verbalt på 
att det enbart är hon och Sara som får befinna sig vid bordet och lägga om 
duken. Chandra gör sin markering genom att säga att enbart flickor får vistas 
där hon och Sara är. Sara hänger på Chandra i det hon säger. Vi tolkar att Sara 
följer Chandra i leken, utifrån det tolkar vi att Chandra har ett ledarskap i le-
ken.  
Tillträdesstrategier Antal gånger använda 
Questioning participants 1 
Accepting invitation 1 
Encirclement 1 
Making claim on area or object 1 

 

5.3 Analys av transkriptioner 
I samtliga observationer finner vi ett mönster. I varje observationstillfälle an-
vänder barnen som har fri lek, rikligt med verbal kommunikation, medan bar-
nen som vill delta i leken men är utanför är mer icke-verbala. I alla situationer 
framhävs begreppen inkludering, exkludering, barns perspektiv och delaktig-
het, men med andra ord. 

5.3.1 Exkludering via verbal kommunikation 
I alla fyra observationer vi genomfört och tolkat får vi fram att barnen använ-
der sig av ett flertal olika tillträdesstrategier som kommer ifrån Corsaro (se 
figur 1). Utifrån våra observationer framkommer det att barnen inkluderar och 
exkluderar varandra, vilket i alla fyra observationer sker verbalt. I endast en 
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observation, piraterna, har vi sett ett icke verbalt sätt att exkludera vilket sker 
via kroppsspråket.  
 
Vi tolkar att de största exkluderingarna var när barnen enligt vår tolkning, 
skapade regler som de satte upp när ett nytt barn kom in i leken. Löfdahl (2002) 
framhäver att barn använder sig av en tolkande reproduktion, vilket framhävs 
när de stöter på vuxnas agerande. Det innebär att barn återskapar vuxnas bete-
ende och försöker göra som den vuxne, men mer överdrivet. Löfdahl menar 
vidare att tolkande reproduktion är ett begrepp barn omvandlar och tolkar i 
leken, vilket innebär att de testar maktutövning och förbjuda saker för 
varandra. Löfdahl förtydligar att barn återskapar situationer de upplevt. Exem-
pelvis har barn upplevt när vuxna använder regler för att bestämma över barn, 
barn återskapar scenariot i leken men på ett mer överdrivet sätt. Vilket gör att 
barnets agerande kan ta sig i uttryck att förbjuda saker för ett annat barn.  

5.3.2 Inkludering och exkludering som respons till lek 
När barn söker tillträde till lek framkommer responser från andra barn i form 
av antingen inkludering eller exkludering av barnet som söker tillträde till lek. 
De exkluderingar och inkluderingar som framkom utifrån observationerna 
skedde på olika sätt. I en av observationerna tilldelas ett barn en lägre ålder på 
3 år, än övriga barn i leken. Utifrån barnets perspektiv tolkar vi att Lovisa som 
får vara 3 år inte deltar på lika villkor som övriga kamrater, vilket synliggörs 
när Lovisa säger att hon inte kan den valda sången “Happy birthday”, men de 
övriga kamraterna står på sig att det ska vara den sången. Vi tolkar vidare uti-
från Lovisas perspektiv att leken kan upplevas tråkig, vilket kan riskera att 
barnet självmant försvinner ut ur leken.  
 
Utifrån Emmas och Tindras perspektiv, det vill säga barnens perspektiv, tolkar 
vi att de bara vill förhålla sig till leken som att leken är på riktigt och utifrån 
det använder barnen sig av regler i leken. Tellgren (2004) belyser att leken 
utifrån sociala sammanhang kan skapa meningsskiljaktighet för barnen, ef-
tersom ett barn använder sig av hur något utspelar sig i verkligheten, medan 
ett annat barn använder sig av fantasin och inte tar med reglerna in i leken 
utifrån verkligheten. Däremot om vi tolkar situationen utifrån ett barnperspek-
tiv, det vill säga hur vuxna tolkar något, kan situationen tolkas på följande sätt 
att Emma och Tindra använder sig av en uteslutnings strategi för att exkludera 
Lovisa. Tellgren lyfter och menar att barnet som får tillträde till leken tilldelas 
en roll som försvinner snabbt ur leken, barnet blir delaktig bara en kortare 
stund och avvisas på så sätt dolt från leken. Löfdahl (2002) menar att barn 
använder sin ålder för att få tillgång till lek eller rum på förskolan, de utesluter 
de som är yngre och tar åldern som makt.  
 
Kopplat till ovanstående stycke, fann vi en tydlig ledarposition i tre av fyra 
observationer. De barn som inte är ledare i leken gör sekundära anpassningar, 
vilket innebär att de anpassar sig utefter andra barn och lyder det som sägs för 
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att få delta. Därav framkommer exkludering som social uteslutning och igno-
rans av barn (Löfdahl 2002).  
 
Av de fyra observationerna, skilde sig situationen piraterna åt, när ett barn 
blev exkluderat. I observationen ber Julia Malte om hjälp med att hämta klos-
sar, Malte ger inte någon respons tillbaka. Julia höjer rösten åt Malte och han 
säger: “du bestämmer inte över mig”. Julia börjar knuffa på Maltes skepp, vil-
ket gör att Malte säger: “Din pirat är ful Julia, din är dum din pirat!”, Julia 
svarar tillbaka: “Malte du är dum, det är du dum är dum, dum och dum! Och 
min pirat är inte visst dum och inte ful!”. Vi tolkar utifrån Julias perspektiv att 
hon och övriga barn vill skydda sin lek och få leken till att fortskrida. Skåne-
fors, Löfdahl och Hägglund (2009) benämner att exkludering kan ske omed-
vetet genom att man skyddar sitt lekutrymme. Andra kan tolka det som en 
medveten exkludering till att inte få delta i lek medan det handlar om att hålla 
sin lek intakt. Tellgren (2004) instämmer, och menar vidare på att skyddande 
av sitt interaktionsutrymme kan framställa konflikter genom att barn ska kunna 
förhandla. Vi tolkar utifrån Maltes perspektiv att han vill fortsätta sin lek med 
piraterna. Malte vill inte bli avbruten i sin lek och svarar därför inte på Julias 
tilltal. När Julia sedan höjer rösten till Malte säger han emot Julia för att tyd-
liggöra att han vill fortsätta med sin lek. Vidare tolkar vi utifrån Maltes per-
spektiv att han vill försöka ta sig in i leken igen, när han cirkulerar runt barnens 
lek. Däremot om vi istället tolkar utifrån ett barnperspektiv och inte barnens 
perspektiv kan situationen tolkas på följande sätt. Maltes agerande när han sä-
ger emot Julia visar på sekundär anpassning. Löfdahl (2002) menar att sekun-
där anpassning innebär att ett barn säger emot kamraterna och skapar motstånd 
genom att gå emot reglerna och normerna i leken. Utifrån Julias och de övriga 
barnens perspektiv som deltar i leken, tolkar vi att de sänder ut leksignaler till 
Malte för att få leken till att fortskrida, vilket synliggörs när Julia ber Malte att 
hämta saker som de kan bygga vidare med. Däremot utifrån Maltes perspektiv 
tolkar vi att leksignalerna från de andra barnen inte är tydliga då han tolkas 
vilja fortgå i sin lek. Det gör att leken tillsammans med de andra barnen inte 
kan fortskrida, vilket kan vara en anledning till exkludering. Utifrån Julia och 
de andra barnens perspektiv tolkar vi att de avvisar Malte ifrån leken, när 
Malte sjunger om fula pirater. Barnen avvisar Malte genom att de vill flytta 
sin lek till ett annat rum. Löfdahl (2002) menar att barn använder sig av en 
social struktur i leken där de följer reglerna som finns i leken, samtidigt som 
det finns en osynlig styrning som kan ske av ett eller fler barn.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel kommer vi diskutera det resultat vi fått fram kopplat till tidigare 
forskningsresultat. Diskussionen kopplas samman till den valda metodiska an-
satsen hermeneutiken och vårt syfte. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt 
forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Vårt syfte var att bidra med kunskap om hur barn genom kommunikation gör 
inträde till lek, vilka tillträdesstrategier barn använder i lek samt hur barn in-
kluderar respektive exkluderar varandra i lek, studien ger oss svar på forsk-
ningsfrågan. Vi upplever att vi fått större förståelse för hur barn inkluderar 
eller exkluderar varandra i lek, samt för hur barn använder sig av tillträdesstra-
tegier för att komma in i lek. Detta tydliggjordes för oss genom observation-
erna samt resultatet.  

6.1.1 Tillträdesstrategier som respons 
Observationerna visar att barn försöker få tillträde till leken med hjälp av till-
trädesstrategierna. Vi tolkar att några av barnen blev delaktiga genom att an-
passa sig och ta den roll de blev tillsagda, vi tolkar också att de barn som inte 
ville ta den rollen de blev erbjudna, fick använda sig av ytterligare försök för 
att få tillträde till leken. Vi har tidigare inte uppmärksammat hur barn kämpar 
för att ta sig in i leken och hur de använder sig av olika tillträdesstrategier för 
att bli inkluderade. Resultatet vi fick fram var att making claim on area or 
object är den tillträdesstrategi som förekom flest gånger i observationerna. 
Tellgren (2004) menar på att Corsaros undersökningar istället visade på att 
80% av barnens tillträdesförsök var non-verbal entry, vilket går emot det re-
sultat vi fått fram. 
 
Utifrån observationerna tolkar vi att barn fick tillträde och blev inkluderade 
med eller utan villkor i leken beroende på situationen. När vi tolkar utifrån 
barns perspektiv menar vi att delaktighet med villkor kan tolkas positiv för 
barnet, eftersom att få delta under vissa premisser ändå är att få vara inkluderad 
i leken och inte att riskera att bli exkluderad. Vår tanke är att fri lek är positivt, 
då barn får samspela och skapa gemenskap. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2008) framhäver betydelsen av fri lek, vilket ger barnen 
möjligheter till att samspela, socialisera sig samt att barn tränar sin självkon-
troll.  

6.1.2 Exkludering som respons 
Utifrån våra observationer fick vi fram mer exkludering än inkludering i bar-
nens fria lek. Barnen gav således respons av handlingar som medförde mer 
exkluderingar till sina kamrater än respons av inkluderingar vid 
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tillträdesförsök till och i leken. Det framkom i vårt resultat att barnen använde 
sig av olika uteslutningsstrategier och nya metoder framkom beroende på vad 
situationen krävde för att exkludera varandra. Tellgren (2014) menar på att 
uteslutningsstrategier är svårare att se i leken till skillnad från tillträdesstrate-
gier, då uteslutningarna är olika för varje aktivitet och nyproducerade för stun-
den. Utifrån resultatet framkom uteslutningsstrategier genom verbala och 
icke-verbala handlingar. Verbala handlingar innefattar barns verbala kommu-
nikation till varandra, icke- verbala handlingar innefattar att barnen använde 
sig av att använda kroppsspråket, blickar och rörelser för att utesluta varandra. 
Utifrån resultatet tolkar vi barnens perspektiv som att de upplevde exkludering 
från sina kamrater. Som blivande förskollärare tolkar vi att barn kan ha svårt 
att se framför sig hur nya roller i en pågående lek kan skapas eller ta plats och 
därigenom kan barn oftare svara nej än ja till det barn som frågar. 

6.1.3 Förskollärares närvaro vid lek 
Vår studie som har undersökt inkludering och exkludering i barnens fria lek, 
visar på att förskollärare behöver vara närvarande vid inträde av leken. Vi me-
nar att förskollärare behöver närvara för att se hur barn använder olika strate-
gier för att inkludera men också exkludera varandra, när ett barn vill ha till-
träde till leken. Utifrån barns perspektiv tolkar vi det som en trygghet när för-
skolläraren är närvarande, samt att barn då kan få hjälp att ta sig in i leken. 
Löfdahl (2002) framhäver att leken för andra inte alltid är på skoj. Lek inne-
håller uteslutningar, makt, ledsamhet och olika positioner som barn tar sig an 
omedvetet. Löfdahl menar vidare att barn beter sig annorlunda i lek om en 
förskollärare närvarar till skillnad om de är själva. De är mer inkluderande när 
en förskollärare närvarar, medan många barn utesluter varandra mer när de 
leker själva. Även Riddersporre och Persson (2014) belyser att barn leker an-
norlunda när en förskollärare inte närvarar, författarna menar vidare att barn 
testar sin makt, styrka, slughet och språkliga förmågan i leken. Barns exklu-
derande av varandra ändrar strategi utifrån vad situationen kräver, detta har för 
oss tydliggjort att det finns fler antal strategier av exkludering som förskollä-
rare behöver vara observanta på, än vad det finns tillträdesstrategier, vilket gör 
det betydelsefullt att förskollärare är närvarande.  
 
Vår studie bidrar med hur förskollärare kan identifiera och upptäcka vilka till-
trädesstrategier barn använder för att bli inkluderade i leken, samt en medve-
tenhet om att barn ändrar strategier utifrån vilken situation barn befinner sig i 
för att exkludera varandra. Vi menar även på att studien utifrån ett förskollä-
rare perspektiv bidrar med hur betydelsefullt det är att närvara både vid försök 
till tillträde av lek och under den fria leken. Skär (2002) framhäver att förskol-
läraren ska närvara vid lek för att ingripa, men att de inte ska styra upp leken. 
Melin (2013), Christensen och James (2008) menar istället på att barn själva 
ska hålla leken intakt och fri från vuxna, vilket vi menar talar emot resultatet i 
studien. Vi menar också att förskollärare behöver diskutera igenom vad den 
fria leken står för. Fri lek utifrån att barn lämnas fritt utan närvarande 
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förskollärare eller fri lek med närvarande förskollärare, vilka kan identifiera 
strategier och verka för goda kamratkulturer i förskolan. Löfdahl (2002) menar 
på att barn i många fall, är själva i sina aktiviteter, men inte för att förskollärare 
inte vill vara delaktiga, utan för att de har flera andra uppgifter att göra. Löf-
dahl förklarar vidare att förskollärare inte har möjligheten att delta i barns lek 
då de har fler arbetsuppgifter som anses viktigare än barnens lek. Vidare menar 
Löfdahl att ur ett barns perspektiv behövs inte en förskollärare i leken, men ur 
ett barnperspektiv behövs en förskollärare i leken eftersom det sker mer ute-
slutningar i barngruppen när en förskollärare inte är närvarande, vilket påver-
kar negativt. 

6.1.4 Slutsats 
Slutsatsen av studien visar att barn exkluderar varandra i större utsträckning 
än de inkluderar varandra. Det slutgiltiga resultatet av studien visar på att det 
behövs fler närvarande förskollärare när barn försöker få tillträde till lek och 
under lekens gång, vilket medför att förskollärarens uppgifter behöver ses över 
och att fler förskollärare rekryteras till förskoleverksamheten. 
 
Vi har genom vår förförståelse skapat oss nya tolkningar om hur barnen inklu-
derar och exkluderar varandra, med hjälp av observationerna. Våra tolkningar 
är inte sann fakta, utan vad vi anser. Vår förståelse har ständigt förändrats, (se 
figur 2) vilket leder till att vi under processen har skapat nya tolkningar samt 
funderingar. Vi har ett flertal gånger läst igenom materialet och för varje gång 
vi har läst materialet har vi funnit nya vinklar att se utifrån. Linnér och Lundin 
(2011) menar att en forskare behöver lägga tid på att läsa igenom materialet 
för att förstå sin empiri och se utifrån olika perspektiv. 
 
En av våra förförståelser är hur vi har sett på barns exkludering av varandra. 
Tidigare har vi tolkat att barn har exkluderat varandra på grund av att barnen 
har varit egocentriska eller använt makt mot andra barn. Under arbetets gång 
har vi analyserat, tolkat och skaffat oss ny kunskap, där vi har fått förståelse 
för att barn i många fall exkluderar varandra på grund av att de vill skydda sin 
pågående lek. Vilket Corsaro (2003) menar att skydda lekutrymmet innebär 
att barnen vill behålla sin lek intakt, utan att bli störda. Det handlar således inte 
om att barn exkluderar varandra av maktutövande eller att vara egocentriska. 

6.2 Metoddiskussion  
Vi kontaktade två förskolor, där vi inte har någon tidigare relation med varken 
barn eller förskollärare, genom att vi inte hade relation till någon på förskolan, 
förenklades det att göra observationer där vi kunde vara objektiva och samti-
digt skapa oss en egen tolkning. Hade vi istället valt förskolor som vi arbetar 
på, finns en risk för att vi agerat subjektivt, eftersom vi redan har förkunskaper 
om barnens olika förmågor, erfarenheter och agerande i leken. 
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Vi hade, om svaren varit aktuella och underlaget varit tillräckligt för en analys, 
tagit med barnintervjuerna för att närma oss barns perspektiv. Denscombe 
(2018) menar att man har en möjlighet att få en tydligare insikt i vad som pågår 
och hur barnen tänker om man använder sig av intervju som metod. När det 
insamlade materialet av barnintervjuerna var för tunt kommer resultatet inte 
heller öka trovärdigheten i det vi undersöker.  
 
Om vi hade haft möjlighet, hade vi gjort fler observationer med samma barn 
och försökt få in fler intervjuer med barnen, genom att göra fler observationer 
med samma barn, i olika leksituationer hade vi eventuellt kunnat få fram hur 
barnen agerar vid inträde till lek, samt om de sker förändringar. Denscombe 
(2018) framför att människor kan känna sig osäkra och ändra sitt beteende om 
man blir observerad, vilket kallas för observatörseffekten, genom att vi var 
delaktiga i miljön kan det ha skett en påverkan på leken.  
 
Svårigheter vi har stött på när det gäller genomförandet av observationerna, är 
att vi heller hade gjort videoinspelningar än ljudupptagningar, men utifrån 
GDPR ansåg rektorerna på de respektive förskolorna att det inte var godkänt. 
Hade vi fått använda videoinspelningar hade vi kunnat gå tillbaka och se bar-
nens icke-verbala respektive verbala språk och kompletterat det med anteck-
ningarna som vi gjorde. I studien fick vi fram till skillnad från, Tellgren (2004) 
att det mest var verbala tillträdesstrategier som framkom, medan Tellgren 
framhäver att Corsaros undersökningar visade istället på icke-verbala tillträ-
desstrategier. Vi tolkar att resultatet blev annorlunda med tanke på antalet ob-
servationer vi genomfört. Corsaro (2000) gjorde etnografiska studier vilket in-
nebär att han under en längre period följde barnen och fick in mer forskning.  
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7  Fortsatt forskning 
Studiens område om hur barn inkluderar respektive exkluderar varandra i fri 
lek, ser vi går att göra fortsatt forskning på. Vi undrar om hur forskningens 
resultat hade blivit genom att använda barnintervjuer för att nå in mer till ett 
barns perspektiv och få fram deras tankar om inkludering respektive exklude-
ring i leken. Hade deras tolkningar varit annorlunda, till skillnad från våra? Vi 
anser även att om tiden hade funnits, vore det intressant att följa barngruppen 
en längre tid för att se hur barns kommunikation och tillträdesstrategier för-
ändras och utspelar sig över tid.  
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Bilagor 
Bilaga A 
 
Samtyckesblankett för att delta i ”Hur barn inkluderar varandra i den fria 
leken”. Anhållan om samtycke för att ert barn får delta i studien om hur barn 
inkluderar varandra i den fria leken. 
 
Till vårdnadshavare för __________________________________________ 
 
Hej!  
 
Våra namn är Rose-Marie Karlsson och Emelie Nilsson. Vi utbildar oss till 
förskollärare via Linnéuniversitetet. Den nuvarande kursen heter självständigt 
arbete i förskollärarprogrammet och vi skriver nu vårt examensarbete. Syftet 
med studien är att bidra med kunskap om hur barn genom kommunikation gör 
inträde till leken och vilka tillträdesstrategier barn använder i leken, samt hur 
barn inkluderar respektive exkluderar varandra i lek. När vi skriver om inklu-
dering och exkludering i lek har vi valt att avgränsa oss till området om den 
fria leken inomhus på förskolan.  
 
Vi kommer att observera barn i lek samt ställa intervjufrågor efter observat-
ionerna till de barn som deltagit. Vi kommer spela in intervjuerna och obser-
vationerna med röstinspelning och anteckna vad barnen säger och gör för att 
kunna göra en analys.  
 
Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller. Ert samtycke är 
frivilligt och det material vi samlar in kommer endast användas till vårt exa-
mensarbete. Deltagarnas namn och förskolans namn kommer att vara fiktiva.  
 
Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att barnets 
namn, ljudinspelningar samt observationsanteckningar behandlas inom ramen 
för uppsatsen som beskrivs ovan. Du kan nar som helst dra tillbaka ditt sam-
tycke genom att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan. Dina personupp-
gifter kommer därefter inte längre att bevaras eller behandlas vidare utan an-
nan laglig grund.  
 
Rose-Marie Karlsson  Emelie Nilsson 
E-post: rk222cs@student.lnu.se  E-post: en222qj@student.lnu.se 
 
Handledarens namn: Gunilla Rosendahl  
Handledarens e-postadress: gunilla.rosendahl@lnu.se  
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OSS TILLHANDA SENAST 14/2 

Bilaga B 
 
Här med godkänner jag att mitt barn deltar i denna studie. Detta kommer ske 
genom ljudinspelning samt anteckningar. Nedanför kryssar ni i ert 
godkännande för ljudinspelning och anteckningar.  
 

______________________________________________ 

Barnets namn  
 

______________________________________________ 

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas underskrift  
 

_____________________________________________  

Ort och Datum  
 
 
Sätt ett kryss i rutan om ditt barn får:  
 

 
Mitt barn får delta i ljudinspelningar  
 
 

 
Mitt barn får delta i anteckningar 
 
 

 
Mitt barn får ej delta i ljudinspelningar  
 

 
Mitt barn får ej delta i anteckningar  
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