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Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att studera barnens lek i förskolan. Genom 

observationer har vi undersökt vilka strategier barnen använder sig av när de 

vill delta i- eller skydda en pågående lek samt hur barnen förhandlar om 

lekens innehåll. Denna kvalitativa studie är inspirerad av en etnografisk studie 

där vi varit ute i förskolans verksamhet och observerat barnens fria lek. 

Studien är genomförd på en förskoleavdelning med 23 barn i åldrarna 3-5 år. 

Utifrån studiens syfte har vi formulerat olika kategorier utefter vad barnen 

uppvisade. De olika kategorierna är förhandlingar, tillträde, uteslutning och makt. 

Resultatet i studien synliggör att barn är smarta och de definierar sina egna 

regler och normer. Genom användning av olika strategier inkluderar, 

exkluderar och förhandlar de om lekens betydelse och innehåll. Barnen tar till 

hot när de blir arga eller vill förtydliga sin önskan. De omdefinierar lekens 

förutsättningar för, att det ska passa deras avsikt och ge dem makten att 

bestämma vem som ska få vara med eller inte.  

 

Nyckelord: barns lek, förhandlingar, makt, samspel, strategier, tillträde, 

uteslutningar 
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 Inledning  
Förskolan ska sträva efter att skapa en mening om grundläggande värden och 

normer. Ett begrepp som har betonats starkt som grundläggande i dagens 

förskolor är demokrati (Johansson, Lindgren & Hellman, 2013). Qvarsell (2011) 

beskriver att demokrati handlar om att ingå i en gemenskap som innebär att få 

leva och vara tillsammans med andra. Förskolan ska stödja barns kultur och 

främja deras delaktighet och inflytande samt arbeta för jämställdhet 

(Johansson, Lindgren & Hellman, 2013). Läroplanen för förskolan (Lpfö, 2016) 

lyfter fram liknande värden och den betonar vikten av att utveckla social och 

kommunikativ kompetens. Det vill säga barnen ska uppmuntras till att ta egna 

initiativ redan i ung ålder. Förmågan att samarbeta, förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar är också väsentliga för barnets utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016). De erfarenheter barnet får med sig från barndomen 

blir viktiga delar i hela barnets livshistoria (Löfdahl, 2007). Ett medvetet bruk 

av leken är därför en viktig grundstomme för att utveckla dessa nödvändiga 

kompetenser (Skolverket, 2016). Barnets tid på förskolan blir därmed 

avgörande för hur barnets syn på andra tar form. Genom att leka med 

varandra lär de sig hur det är att leva och skratta med andra och hur man kan 

hantera ilska utan att slåss. De lär sig att det är accepterat att bli ledsen utan att 

behöva skylla på någon annan, hur det är att kompromissa, känna sympati och 

medkänsla samt att leva sig in i andras situation. (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Öhman (2008) konstaterar att det ständiga relationsarbetet är intressant att 

följa eftersom det är där barnen lär sig väldigt mycket om hur man är 

tillsammans med andra. Hon beskriver att ett relationsarbete startar eller 

fortsätter så fort barnen möts, när de närmar sig varandra och söker kontakt. 

De börjar då vara tillsammans och leka med varandra, de blir vänner och 

ovänner (Öhman, 2008).  

  

En dag på förskolan är ofta indelad i olika rutiner som pedagogerna 

bestämmer över (Markström, 2007). Det finns tid till fri lek där barnen själva 

får bestämma vad de vill göra, men den tiden är ofta begränsad till några 

timmar varje dag. Trots alla rutiner har förhandlingar om rollkaraktärer ett 

stort inflytande i barnens lekhandlingar (Löfdahl, 2007). Dessa förhandlingar 

är inte alltid positiva utan kan också innehålla kunskaper som vuxna inte 

skulle kalla för ”goda” kunskaper. Det är kunskaper som handlar om sociala 

strukturer som skapas och om möjligheter att förändra sin egen eller en 

kamrats position (Löfdahl, 2007). Utifrån dessa handlingar skapas 

maktpositioner som kan utvecklas till en diskurs där kränkande kan bli en del 

av barnens sätt att kommunicera med varandra. Denna diskurs kan göra det 

svårt att få syn på uteslutningar och kränkningar som sker i leken. Löfdahl 

(2004) menar i och med detta är det viktigt för vuxna som ska arbeta med barn 

att uppmärksamma deras handlingar för att öka förståelsen om hur barn 

skapar sina egna kulturer. Öhman (2003) poängterar också att barn som ofta 

blir bortvalda av andra barn och har svårt att få tillträde till leken. Barnen lär 
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sig att de inte är önskvärda som lekkamrater. Detta kan enligt Löfdahl (2009) 

medföra att den fria leken bidrar med en negativ självbildsutveckling och att 

leken kan innehålla olust och negativa upplevelser för barnen. Det är 

därför nödvändigt att ha kännedom om lekens innehåll och studera det 

närmare (Löfdahl, 2009). Enligt friendsrapporten (2016) finns statistik från en 

genomförd studie med barn i ung ålder, som visar att hälften av de som deltog 

i studien har upplevt en handling som sårat. Enligt friends räknas alla 

handlingar där barn inte får vara med, blir utesluten, knuffad eller orättvist 

behandlad som en kränkning. Barn ska känna sig trygga och rättvist 

behandlade (Friendsrapporten, 2016).   

 

I den fria leken på dagens förskola lämnas barnen ofta ensamma och det talas 

mycket om att vuxna inte ska störa barnens lek. Vad händer egentligen när 

barnen lämnas själva? Hur behandlar de varandra? Fungerar leken lika bra 

som de pedagogerna tror att det gör, när de frågar hur det går och barnen 

svarar att det går bra. Vi finner det väsentligt att utifrån barnens perspektiv 

titta närmare på deras strategier i leken. Vi vill försöka ta reda på hur de väljer 

sina lekkamrater, vilka som blir inkluderade och får tillträde samt vilka barn 

som nonchaleras eller utesluts på andra sätt.  
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Forskningsöversikt 
Barns interaktioner bygger på ömsesidighet och intresse, men även om vem 

som har makten och vilka positioner man blir tilldelad i leken. Barnen 

förhandlar och skapar strategier för att undvika att bli utesluten, men också för 

att få tillträde till leken. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om lekens 

förutsättningar, olika stategier för att komma in i pågående lek, förhandlingar 

om lekens innehåll, hur makten påverkar möjligheterna i leken och 

uteslutningsstrategier.  

 

Lekens förutsättningar 
Cannings (2007) har genom observationer undersökt lekens diskurser för att 

utforska barnens process, vikten av sammanhang och autonomi. Hon markerar 

att leken ofta blir bortvald för att de planerade aktiviteterna kommer före, men 

betonar att barn behöver leken för att utvecklas. Varje barn får agera utifrån 

egna erfarenheter och tillsammans skapa ett rollspel som fungerar. Den sociala 

kontext de möts i gör det möjligt för barnen att delta för sig själva och för 

andra. Den enskilda individen får visa sin personlighet och utforska sig själv 

och får undermedvetet en stärkt självkänsla. Oberoende av gensvar från andra 

barn lär sig det enskilda barnet om sig själv. Barnen lär sig hantera ilska, 

glädje, fantasi och upptäckarförmåga. Cannings studie visar att barn söker 

meningsfullhet och enighet tillsammans. Väl uppnått blir samspelet kraftfullt 

och spännande för varje barn att bestämma över handlingar utifrån den 

situation som uppstår.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) har också genomfört en studie där hon observerat 

barnens lek med ett syfte att sätta ord på lekpedagogiken som metod. Studien 

har fått en betydande roll för pedagogikens utveckling och visar att barn 

behöver kunna hantera leksignalerna och de sociala lekreglerna för att 

upprätthålla en god lekkultur. Utan förståelse för leksignaler kan inte barnet 

tyda dubbelheten i de tolkningsmöjligheter som dyker upp i leken. Studien 

lyfter fram att, om barnen förstår och hanterar leksignalerna kan en pinne 

omvandlas till en pistol utan avbrott och barnen kan delta i lekar utan att det 

gör ont. Barnen besitter då kunskap om vad empati innebär och kan se på livet 

utifrån andras perspektiv, både emotionellt och intellektuellt. Varje barn ska 

kunna förhålla sig till verkligheten inom lekens ram, kunna ge uttryck för 

leken på egen hand och samtidigt kunna överföra leksignalerna. De sociala 

lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och turtagande behöver bilda en helhet 

för att lekkulturen ska fortgå. Samförstånd innebär att de barn som leker är 

medveten om vad de leker och att de leker. Ömsesidighet handlar om att alla 

individer är på en jämställd nivå oavsett förutsättningar och turtagande 

betyder att turas om att bestämma (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons (2003) studie anlägger 

betydelsen av att barnen behöver ha förståelse för andras perspektiv, hur 
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andra tänker om leken, vilka roller som utspelar sig och vilken betydelse leken 

har för att göra den meningsfull. Varje barn måste ha ett delat tankeobjekt, 

trots att varje barn bidrar med olika erfarenheter måste de alltid ha en 

gemensam föreställning om vad som ska hända i leken. Studien redogör att 

barnen måste upprätthålla en kontinuerlig kommunikation sinsemellan. 

Barnen lär tillsammans och av varandra i leken, det sker förhandlingar och 

regler definieras. Resultatet av Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons 

studie har utifrån observationer i barngrupp visat att samlek uppnås när 

interaktion, samlärande och delaktighet bildar en helhet och varje individ får 

synas och höras.  

  

Olika strategier för att komma in i pågående lek  
Barn använder olika strategier för att få tillträde och bli inkluderad i leken. 

Corsaro (1997) lyfter fram femton tillträdesstrategier som kan ses som en 

procedur för att vinna tillträde till ett pågående samspel. Dessa strategierna är 

enligt honom (1) icke-verbal entré som innebär att man placerar sig runt en 

händelse/aktivitet utan att säga något, (2) skapa en variant av pågående 

handling, (3) avbrytande - störande entré, (4) omringande av område som 

betyder att barnen rör sig fysiskt kring ett område där en episod pågår, men 

gör ingen verbal markering, (5) att verbalt göra anspråk på området eller något 

föremål, (6) att fråga om tillträde, (7) fråga någon deltagare om tillträde, (8) 

hävda sin rätt till att delta genom att hänvisa till gemensamma regler, (9) 

erbjuda en sak, (10) hälsa på en eller flera deltagare, (11) referera till vänskap 

eller medlemskap, (12) få tillträde genom att få hjälp av en annan icke 

deltagare, (13) acceptera en inbjudan, (14) föreslå annan aktivitet eller (15) 

referera till vuxnas makt. Corsaro  menar att barn lägger ner mycket tid till att 

få tillgång till andras aktiviteter. Barnens strategier är tydliga efterliknelser av 

vuxnas sätt att samverka i samhället och barnen omvandlar dessa strategier så 

att de passar just deras syfte.   

  

En forskare som studerat barns gemenskap är Ivarsson (2003), i studien lyfter 

hon fram konstruktionen av gemenskap i förskolan. Hennes undersökning 

bygger på hur barnen resonerar och även strävar efter att vara tillsammans 

med kamrater. Hon har under arbetets gång utgått från Corsaros (1997) 

strategier och menar som honom att det är processen, att skapa och ingå i en 

gemenskap som står i fokus och inte själva produkten gemenskap. Ivarsson 

(2003) menar att gemenskap inte finns utav sig själv, det skapas och återskapas 

bland barnen i interaktion med andra. Hennes studie bygger på en etnografisk 

ansats för att hon vill kunna förstå kulturella sammanhang och även sociala 

interaktioner. Ivarsson visar att inkluderingsstrategier kan förstås utifrån två 

olika principer. Den ena är makt och rang som är en vertikal dimension inom 

kamratgrupper. En dimension som utspelar sig mellan de positioner barnen 

intar. Vem som helst kan inte bestämma utan rangordningen kommer till 

uttryck i vem som bestämmer vid de förhandlings tillfällen som uppstår i 

leken. För att kunna inta den positionen krävs det att man skaffar sig 

godkännande bland de övriga deltagarna. Den andra strategin är en 

horisontell dimension gällande olika närhetsprinciper. Genom att varje barn 

väljer sina kamrater i olika turordningar markerar de vilka som är 
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betydelsefulla i deras liv. Anknytningen till andra barn blir meningsfull och 

gör att man ibland vill spendera mer tid tillsammans med någon speciellt 

utvald. Leken kan då visa vilka personer som ingår i en känsla av ett "vi" som 

konstrueras av både makt, rang och närhetsprinciper. Båda dessa strategier är 

beståndsdelar av barnens konstruktion av gemenskap och är nödvändiga att 

förstå menar Ivarsson (2003).   

  

Tellgren (2004) har även hon studerat hur barnens interaktion är organiserad i 

leken. Hon lyfter fram språkets betydande roll, både det verbala och det icke-

verbala sättet att kommunicera. I hennes studie har hon utgått från 

observationer och utifrån dessa tolkat dem på olika sätt. När hon observerat 

barnens interaktioner i leken med fokus på tillträdesstrategier har dialogisk 

och interaktionistisk ansats används. Detta för att hon ser förhandlingar som 

gemensamma handlingar mellan den som vill ha tillträde till en pågående 

interaktion och de som redan samspelar. Tellgren har i sitt arbete använt sig av 

Corsaros (1997) femton tillträdesstrategier för att titta närmare på hur barn 

skaffar sig tillträde till en redan pågående interaktion. I studien kommer hon 

fram till att barnen inte bara använder en strategi, de använder istället flera 

olika tillvägagångssätt som bygger på varandra och gör det möjligt för barnet 

att vara med. Under ett observationstillfälle får hon fram åtta strategier som ett 

barn använder sig av för att få delta i en pågående lekhandling. Författaren 

lyfter även fram att barnen ibland låter andra barn vara med, men får då 

anpassa sig efter deras villkor och får ofta rollen som är minst eftertraktad. 

Studien visar på att de tillträdesstrategier som var mest använda enligt 

Corsaro (1997) inte var de mest effektiva att använda och att vissa barn inte lärt 

sig vilka strategier som fungerar och vilka som inte fungerar. Tellgren (2004) 

menar att det inte finns några givna regler eller strategier utan det gäller att 

prova sig fram. Barnen måste alltså hela tiden hitta nya strategier som fungerar 

för stunden för att delta i en påbörjad aktivitet. I studien kunde Tellgren även 

se strategier som inte finns med i Corsaros (1997) femton strategier. Den första 

hon såg var en iakttagande strategi vilket innebär att barnen gjorde en 

överblick över den pågående aktiviteten. Den andra strategin var det 

förmildrande anspråkets strategi som betyder att barnet nöjer sig med att bara 

finnas nära den pågående aktiviteten (Tellgren, 2004).  
  

Förhandlingar om lekens innehåll  
Löfdahl (2007) har under ett flertal år genomfört videoobservationer. Hon har 

samtidigt fört anteckningar kring barns gemensamma aktiviteter i förskolan 

samt haft samtal med barn, angående deras lek och trivsel i förskolan. 

Resultatet av hennes studie visar att förhandlingar är något som ständigt sker 

på förskolan och att barnen är väl medvetna om sina förhandlings rättigheter. 

Alvestad (2010) lyfter i sin studie fram liknande som Löfdahl (2007). Han 

redogör hur barnen använder sig av förhandlings strategier i leken. Resultatet 

visar att barn förhandlar för att sträva efter en överenskommelse och enighet i 

leken. Studien fokuserar på kommunikation och kommunikationsprocesser 

mellan barn i deras förhandlingar. Genom observationer har han studerat 

barnens lek och kommit fram till att förhandlingar stärker barnens 

uppfinningsförmåga, kreativitet, entusiasm och olika 
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problemlösningsstrategier. Resultatet av hans studie visar också att 

förhandlingarna är en del av leken och att syftet med dessa är att komma 

överens om hur barnen ska samspela och hur lekens innehåll ska utformas. 

Alvestad har funnit två övergripande utgångspunkter när det kommer till 

förhandlingar. Antingen har de sitt ursprung i enighet – det vill säga, barnen 

är överens och kan samspela och dela en lek tillsammans. Deras lek präglas av 

att försöka förstå sin kamrats perspektiv och dela en fantasiutveckling.  Den 

andra utgångspunkten belyser förhandlingar i oenighet som präglas av makt 

och dominans.   

  

Hur makten påverkar möjligheterna i leken 

Makt är tidigt en del av barns etiska värld (Johansson, 2007). I förskolan 

handlar makten ofta om sociala statuspositioner, vad som ska lekas, vem som 

får vara med, vem som får vara vän med vem och hur man ska bete sig mot 

andra (Löfdahl, 2004;2007). Öhman (2008) har genom många års observationer 

och samtal med barn på förskolan fått upp ögonen för hur barnen beskriver lek 

och hur deras lek fungerar. Detta har hon tagit med sig och vill genom sina 

erfarenheter belysa vikten av vad som händer i barnens lek. Hon lyfter fram att 

makt handlar om det enskilda barnets möjlighet att skapa och utöva 

inflytande. Makten är ofta relaterad till ålder samt psykisk och fysisk styrka. 

Öhman (2003) menar att barnen på ett målmedvetet och strategiskt sätt 

konkurrerar om dessa positioner och att barnen ofta skaffar sig dessa genom 

att vara modiga eller extra påhittiga i leken. Öhman (2008) lyfter också fram att 

barn både ger och tar makten ifrån varandra, men det är inte säkert att makten 

fördelas lika. När flera barn vill bestämma i en lek blir det ofta en maktkamp 

vilket brukar resultera i att leken går över styr eller att något barn lämnar leken 

för att hen inte får bestämma. Handlar det om att ett enskilt barn ofta 

bestämmer kan det leda till protester från de andra barnen. Uttryck som liknar 

"jag hade den först" används ofta i detta sammanhang och brukar leda till 

förhandlingar. Vanliga fraser barnen uttrycker sig med, under förhandlingar är 

enligt Öhman, "vi kan turas om" eller "vi kan ha den tillsammans". Makten 

används då på ett konstruktivt sätt, dock visar sig makten också i andra syften, 

som handlar om att exkludera varandra. Hot eller utpressning är inte ovanligt 

att det förekommer, barn poängterar vid flera tillfällen i Öhmans studie att hen 

inte får var med i leken eller att hen inte får komma på kalas. Barn är dessvärre 

högst medvetna om sina positioner, om att vara det äldsta barnet, den som 

alltid får vara med eller den som är starkast. Denna medvetenhet påverkar 

barnens möjligheter att komma med och styra över leken eftersom att de har 

kunskap om vart de kan bestämma utan att hamna i konflikt. Exkludering 

behöver dock inte ses som en maktdemonstration eller en kränkande 

behandling eftersom det kan handla om att försvara och bevara den 

gemenskap som är etablerad i den pågående leken (Öhman, 2008). 

   

Johansson (2007) lyfter också fram att barnen ofta skaffar sig maktpositioner 

genom att vara snabb, stark och besitta rätt ålder. Även att ha rätt rekvisita 

eller viss kompetens som andra saknar, kan leda till rättigheten att bestämma 

lekens upplägg och vilka regler som ska gälla. Genom hennes studie om 

förskolan som mötesplats för etiska värden och normer har hon genom 
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videoobservationer och kompletterande intervjuer följt tjugo barn i åtta 

månader. Ett särskilt fokus riktades mot rättigheter, makt och omsorg. Genom 

tolkning som redskap för att kunna skapa en förståelse vill hon vinna insikt 

och få kunskaper om barns etik. Detta får hon genom att studera barnens 

handlingar och hur de behandlar varandra i förskolan. Hon vill också 

upptäcka och klargöra likheter och skillnader i barns agerande. Även 

förhållanden och relationer mellan barnen är viktiga. Resultatet av Johanssons 

studie visar att barn i samspelssituationer ofta argumenterar om vem som ska 

ha den ledande rollen. Ofta blir makten asymmetrisk vilket innebär att ett 

enskilt barn bestämmer mer som leder till att de andra barnen får lyda, ibland 

mot sin vilja, för att få fortsätta leken tillsammans. Johansson (2007) menar 

även att barn använder makt för att utmana varandras gränser för integritet 

men också för att försvara sina egna och andras rättigheter.   

 

Uteslutningsstrategier   
Jonsdottir (2007)  har genomfört en studie som handlar om att ta reda på hur 

förskolan verkar för varje individs möjlighet att skapa goda relationer. Hon har 

genomfört en sociometrisk undersökning där hon låtit pedagogerna ha ansvar 

för barnintervjuer som de sedan sammanställt i ett skattningsschema. Det vill 

säga en tabell som visar hur många barn som har svarat lika. Jonsdottir har på 

så vis kunnat sammanställa ett resultat utifrån de procentuella svar hon 

tilldelats. Hennes resultat visar att de flesta barn känner tillhörighet och 

samhörighet i förskolan. Dock framgår det också att vart nionde barn inte har 

samma känsla och att majoriteten av de barn som hamnar utanför handlar om 

ofrivillig ensamhet. Jonsdottir lyfter fram Vygotskys (1978) teori som visar att 

samarbete och samspel mellan individer stärker den sociala, emotionella och 

kognitiva utvecklingen. Jonsdottir (2007) poängterar att förskolans verksamhet 

är en social arena för barns lek, utveckling och identitetsskapande. Barnets 

tänkande och kognitiva processer utvecklas när barnet får ha en dialog och 

utföra handlingar med andra. I detta samspel och samarbete utbyter barnen 

tankar, idéer och åsikter som leder till nya tankemönster som kan bidra till 

reproduktion eller produktion och bli till nya tankar. Det är i samverkan med 

jämnåriga som barn utvecklar en god självbild och lär sig hantera de sociala 

lekreglerna.  

 

När barn deltar i sociala gemenskaper pågår sekundära och primära 

förhandlingar om positioner och deltagande samt frågan om vilka barn som 

får vara med och inte. Det handlar om inkludering och exkludering ur 

aktiviteter och lekar, där kriterier om kön eller ålder kan ha stor betydelse 

(Löfdahl, 2007). Löfdahls studie visar att barn, trots att de är medvetna om 

regler som betonar vänskap och gemenskap utvecklas en norm som lagligt 

berättigar uteslutningar. Öhman (2003) lyfter att barn ofta tolkar regler på sitt 

eget vis så att de blir lämpliga i relation till den sociala strukturen. Uteslutning 

är en komplex aspekt och den kan utgöra kränkningar som definieras av de 

upplevelser som det uteslutna barnet har. Att neka någon tillträde till leken 

eller hindra någon från att ta för sig av saker och material resulterar enligt 

Öhman (2003) i en aktiv kränkning. Att ge någon en förminskad roll eller inget 

handlingsutrymme i leken är också en aktiv kränkning, som Löfdahl (2007) 
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lyfter fram i sin studie. Det kan handla om att tilldela någon en roll som dör, 

reser bort eller får vara bebis. Exkludering kan även vara mer framträdande 

och ge sig uttryck i ord som exempelvis, ”du får inte vara med”, ”vi blir för 

många då” eller ”du är för liten för det här”. (Öhman, 2008).  Öhman (2003) 

menar också att uteslutningar kan vara relationella kränkningar. Dessa 

exkluderingar kan vara knappt märkbara handlingar som exempelvis vända 

någon ryggen eller att inte svara på tilltal.  

 

Det finns väldigt lite forskning om exkludering i ung ålder, speciellt i 

förskolan. Därför finns det relativt lite kunskap om varför barn utesluter 

varandra (Fanger, Frankel & Hazen, 2012). Fanger, Frankel och Hazens avsikt 

med sin studie är att öka kunskapen om små barns användning av 

uteslutningsstrategier i förhållande till olika sociala aspekter. De har med hjälp 

av observationer samlat in material för att undersöka i vilken utsträckning 

barn använder en mer planerad strategi respektive subtil och mild strategi som 

inte är av orsaken att kränka. Resultatet visar fyra olika strategier som barnen 

oftast använder sig av (1) Subtil uteslutning: Innebär en indirekt uteslutning. 

Studien redovisar ett barn som har muffins i ugnen. Ett annat barn frågar om 

hen får smaka och får till svar att de inte är klara än. Efter ett tag frågar barnet 

igen, men får då till svar att bakelserna är till kattungarna. Barnet uppmanas 

till att vänta men får till sist inte ens vara med.  (2) Renodlad uteslutning: En 

direkt uteslutningsstrategi. "Får jag vara med och leka? Nej." En metod där 

barnet rakt ut svarar på tilltal och avvisar förfrågan om tillträde.  (3) 

Ignorerande uteslutning: Studien hänvisar till en situation där ett barn försöker 

få kontakt med två andra barn. Ett av barnen vänder sig om mot det talande 

barnet, men vänder sig snabbt tillbaka utan att svara och går iväg med sin 

kompis. (4) Planerad uteslutning: En grupp med barn betonar verbalt, högt och 

tydligt att "låt oss inte leka med henne" trots att barnet som blir utesluten inte 

visat indikation på att ens vara med i leken.  

 

Öhmans studie (2008) visar dock att bli avvisad är något som innefattar det 

relationella lärandet och betonar att alla barn kommer erfara det. Barnets 

förutsättningar om att hitta konstruktiva lösningar styr sedan hur avvisandet 

ger uttryck. Barn som hamnar utanför kan ha en stark integritet och tar ett 

aktivt val att vara ensam (Öhman, 2008; Jonsdottir, 2007). Mer ofta handlar det 

dessvärre om att barnen inte förstår lekkoderna eller blir bortvalda av de andra 

barnen. Barnen som blir ignorerade hamnar till slut i en ond cirkel där de inte 

lär sig samspel eller att förbättra sin lekpotential. Genom att bli utesluten 

försämras även självkänslan som gör att barnet blir mindre motståndskraftigt 

och mer sårbart i dess utveckling (Öhman, 2008).   
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Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att studera 23 barns 

förhandlingar,  tillträdes- och uteslutningsstrategier i den fria leken på en 

förskola. 

 

Frågeställningar 

 Hur skaffar de sig tillträde till en redan etablerad lek? 

 Hur blir barnen exkluderade i den fria leken på förskolan?  
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Metod 
Kommande avsnitt redogör för studiens metod, urval och genomförande. Här 

presenteras bearbetning av vårt material, etiska åtaganden samt tillförlitlighet, 

giltighet och generaliserbarhet. Avslutningsvis framställs en metoddiskussion. 

  

Val av forskningsmetod  
Vi har valt att utföra observationer med hjälp av videofilmning på en förskola. 

Vår studie är inspirerad av en etnografisk studie vilket Eidevald (2015) menar 

att man använder för att komma närmare människors villkor och kunna 

kartlägga mönster. Roos (2014) menar att en etnografisk studie handlar om att 

ta reda på mer om barns praktik genom att placera sig hos barnen och bortse 

från förutfattade meningar. Med hjälp av etnografin skapas möjligheter om att 

kunna fråga barnen om det är något i deras lek som vi inte förstår. En 

etnografiskt inspirerad studie kräver en medvetenhet hos forskarna som 

betyder att vara ärlig i att försöka förstå och möta barnens sätt att 

kommunicera. Det handlar om att ständigt ifrågasätta synen och hörseln och 

observera igen.  

 

Genom att försöka förstå barnens strategier i leken har vi valt att närma oss 

barnens lek ur deras perspektiv. Utgångspunkten för studien grundar sig i en 

kvalitativ metod för att öka vår förståelse för hur barn skaffar sig tillträde till 

leken. Eftersom det inte är möjligt att läsa barnens tankar utan bara se vad de 

visar för oss, som gester, mimik och verbal kommunikation så handlar det om 

att försöka tolka det som visar sig centralt, i detta fall barns strategier. (Öhman, 

2007). För att få syn på detta kommer strukturerade och ostrukturerade 

videoobservationer samt anteckningar studera barnens fria lek i förskolan 

användas.    

 

Vi har valt att genomföra observationer för att de medför en stor fördel jämfört 

med intervjuer och enkäter just för att man får kunskapen hämtad direkt från 

sitt sammanhang (Stukàt, 2011). Komplikationer som vårt minne kan göra att 

viktig information tappas, därför gav videoinspelningen oss tillgång till ett 

stort arsenal av material (Bjørndal, 2005). Varje filmsekvens kunde studeras om 

och om igen vilket gjorde det möjligt för oss att analysera kroppsspråk, gester, 

blickar, nya mönster och identifiera kategorier. Det gick även med hjälp av 

inspelningarna att upptäcka det komplexa samspelet mellan verbal och icke-

verbal kommunikation (Stukát, 2011; Bjørndal, 2005).   

 

Vår observationsmetod kan beskrivas som ostrukturerad och delvis 

strukturerad. Detta med anledning av att gå in i verksamheten med ett 

utforskande och öppet sinne och filma alla leksituationer utan att fokusera på 

något specifikt. Samtidigt som studien på ett sätt blev strukturerat genom, att 

ett syfte fanns med i bakhuvudet vid observationerna. Däremot fanns inga 

fasta kategorier klara innan vi började observera vilket gjorde att 
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forskningsmetoden lutade mer åt det ostrukturerade hållet (Bjørndal, 2005). 

Fältanteckningar togs för att kunna komma ihåg tankar som dök upp samt för 

att komplettera ljudupptagningen, eftersom det som Eidevald (2015) och 

Bjørndal (2005) påpekar kan vara en bullrig miljö runt omkring som gör att 

ljudet kan bli svårt att tyda utan anteckningar.   

 

Nackdelen med inspelningarna är att insamlingen av empiri är tidskrävande 

och som Stukát (2011) lyfter fram kan upplevas begränsande eftersom att det 

är det yttre beteendet som studeras och inte tankar hos informanterna. Det är 

svårt att utarbeta en bra observationsteknik på en gång. Stukàt betonar att det 

krävs många försök, misslyckanden och omarbetningar för att få till den rätta 

metoden som fungerar för den tänkta observationen. Bjørndal (2005) 

framhäver problematiken med att använda sig av en videokamera, för många 

symboliserar den en kritisk känsla, vilket kan göra att både barn och vuxna 

påverkas negativt. Vi finner det ändå som en relevant metod för vår studie 

eftersom att det är barnens handlingssätt vi vill se närmare på och inte deras 

tankar.  

 
Urval och genomförande  
Eftersom denna kvalitativa studie syftar till att ta del av barns lek i förskolan  

har ett urval av tänkbara miljöer och informanter till studien genomförts. Då 

vårt syfte inte handlar om att jämföra, utan att förstå barnens relationer så har 

vi valt att fokusera på att observera på en förskola. Detta anser Eriksson 

Zetterquist & Ahrne (2015) som en bra strategi då det ger möjligheten att få en 

bättre inblick i verksamheten. Kommunens hemsida och dess presentation av 

förskolorna användes för att finna en passande studiemiljö. Urvalet av 

förskolor som skulle kontaktas grundades sig i att vi ville göra observationerna 

på en för oss okänd förskola. Detta för att på bästa sätt komma in i 

verksamheten utan förutfattade meningar och utan kunskap om barnens 

relationer. Även åldersgruppen på informanterna var ett medvetet val för att 

på ett tydligare sätt förstå barnens verbala och kroppsliga språk. Via hemsidan 

valdes fem förskolor ut, för att ta kontakt med deras chef genom att skicka ut 

ett mail (se bilaga 1).   

 

I mailet som förskolecheferna tog emot presenterades syftet med studien och 

en önskan om att få genomföra observationer på deras förskola. Några dagar 

senare kontaktades förskolecheferna via telefon för att bekräfta mottagandet av 

vårt mail och höra om de ville ställe upp i vår studie. Ytterligare några dagar 

senare blev vi uppringda av en chef som skickade oss vidare till en av hennes 

förskolor. Genom ett telefonsamtal med ansvarig pedagog på den förskolan 

bestämdes dag och tid. Förskolan ligger i en medelstor kommun i Sverige och 

barnen på avdelningen är mellan tre och fem år.   

 

I samband med kontakten till förskolan skickades ett informationsbrev (se 

bilaga 2) ut till förskolan som vårdnadshavarna fick sig tilldelat på ett 

föräldramöte, som förskolan skulle ha samma vecka. I brevet presenterades 

studien som skulle ske på deras barns avdelning och alla föräldrar 

uppmanades att fylla i om deras barn fick medverka eller inte. Detta 
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resulterade i att alla 23 barn på avdelningen fick delta i vår studie.  Möjligheten 

att studera alla barn på avdelningen för att hitta mönster och kunna få fram ett 

mer tillförlitligt resultat blev nu möjligt. Alla barn på avdelningen är nämligen 

av intresse eftersom en slumpvis vald grupp ger säkrare resultat än en grupp 

som valts ut av andra hävdar Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015). 

Författarna menar att en utvald grupp kan vara manipulerad i det syfte att få 

verksamheten att se bättre ut (ibid).    

 

Våra videoobservationer genomfördes under fem förmiddagar och en 

eftermiddag och varje besök varade cirka två timmar per tillfälle. Under 

observationerna användes varsin ipad, då barnen är vana vid en sådan 

eftersom att det är ett vanligt verktyg i dagens förskola. Ipaden gjorde det 

möjligt för oss att kunna observera fler leksituationer samtidigt. Tidigt 

uppmärksammades däremot att ipaden tog stort utrymme  vilket gjorde att 

barnen påverkades negativt. Samtidigt som filmningen skedde komplettering 

med ett litet anteckningsblock för att kontinuerligt kunna anteckna iakttagelser 

och barnens uttryck. Det som kan ha missats i det inspelade materialet blev då 

möjligt att fånga upp.  Efter upptäckten att ipads tog mycket plats och att det 

blev svårt att hinna anteckna allt som hände valdes mobiltelefonerna som 

inspelningsmetod. Mobiltelefonen gjorde det lättare att observera och gömma 

för barnen, då de inte påverkades lika mycket som med ipads.  

 

Vid studiens början blev vi utplacerade av pedagogerna vilket gjorde det svårt 

att observera barnens fria lek. Då vi blev medvetna om detta togs ett beslut om 

att komma tidigare på morgonen för att kunna studera oplanerade 

leksituationer innan barnen haft en morgonsamling med val av aktivitet. 

Verksamhetens utformning av miljön skapade möjligheten att studera barnens 

lek inne i de rum där den fria leken pågick. Rummen var relativt stora med 

fyra väggar och en dörromfattning. Genom att vara så passiva som möjligt och 

inte delta i barnens pågående lek observerades barnen från något av rummens 

hörn.  

 

Analys och bearbetning av observationerna  
Bearbetningen av datan skedde kontinuerligt under arbetets gång vilket även 

Bryman (2011)  rekommenderar. Mängden av datamaterial hinner då inte bli 

så stort och allt material behöver inte analyseras på samma gång. Under de 

dagar som spenderats ute på fältet har både korta och långa sekvenser fångats, 

allt från trettio sekunder till trettiofem minuter. Sammanlagt samlades 165 

minuter film och fem A4 sidor med anteckningar ihop. Fjorton minuters film 

kasserades direkt då de blev suddiga och hade dåligt ljud. De filmade 

sekvenserna bearbetades efter varje observationstillfälle genom en granskning. 

Efter granskning av alla sekvenser går vi igenom varje film var för sig och ser 

dem flera gånger. Detta för att som Ahrne och Svensson (2011) menar, en del 

mönster och skeenden blir inte synliga från första början utan måste upprepas 

flera gånger för att skapa så kallade ögonöppnare. Samtliga anteckningar som 

samlats ihop under dagarna sparades vilket gjorde att vi tillsammans kunde gå 

igenom det insamlade materialet. Därefter började transkriberingen som 

skedde i ett Word dokument där tidkoder skrevs upp för att, fånga in det mest 
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intressanta som barnen hade sagt och gjort utifrån vårt syfte. Därefter studeras 

de valda filmerna och anteckningarna en sista gång för att skriva ut hela 

sekvenser med mer noggrannhet och fler detaljer. Ett dokumentet skrevs ut för 

att kunna dela in observationerna i olika mönster som blev till kategorier. 

Kategorierna som kändes mest relevanta utifrån vårt syfte valdes ut och 

sparades. Kategorierna som valdes ut var: 

 

  Förhandlingar  

 Tillträde  

 Uteslutning   

 Makt   

Materialet reduceras sedan utan att, enligt oss ta bort de mest väsentliga 

delarna utav barnens handlingar och repliker. Vi har för varje kategori försökt 

lyfta fram likheter men även skillnader mellan de olika situationer som 

utspelade sig under våra observationstillfällen. Därefter skapades våra 

tolkningar som lyfts fram i diskussionsdelen kopplad till forskning och 

litteratur. Corsaros (1997) och Fanger, Frankel och Hazens (2012) strategier har 

varit viktiga utgångspunkter för våra tolkningar tillsammans med andra 

forskares strategier som presenteras i bakgrunden och berör vårt område om 

barns sociala relationer 

 
Etiska överväganden 

En viktig del i studien handlar om de etiska åtaganden som råder vid 

bemötandet av barnen, vårdnadshavarna och andra vuxna som arbetar på 

förskolan. Studien handlar utifrån vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Vilket innebär att informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har tagits i beaktande inför studien. 

Informationskravet har givit deltagarna information om studiens syfte och om 

sin rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vid förskolans föräldramöte 

blev vårdnadshavarna tilldelade ett informationsbrev som förskolechefen 

mottagit från oss via tidigare mailkontakt. Samtyckeskravet togs i beaktande när 

vårdnadshavarna fyllde i samtycke för deras barn eftersom att de är under 15 

år. Varje barn ska även kunna avbryta sin medverkan oavsett sådana uppgifter 

och av den anledningen tillfrågades barnen om tillåtelse att filma vid varje 

observationstillfälle. Konfidentialitetskravet innebär att varken individer eller 

platser ska kunna identifieras. Därför har fiktiva namn används och platsen 

har avidentifieras. Efter att studien är genomförd kasseras alla uppgifter och 

gör att hänsyn till nyttjandekravet visas i och med att ingen datamaterial 

kommer att kunna användas för kommersiellt bruk.  

 

Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet  
När det handlar om studiens kvalité så utgör reliabilitet, validitet och 

generaliseringsbarhet viktiga aspekter menar Stukát (2011). Reliabilitet 

beskriver tillförlitligheten och Bryman (2011) belyser att det handlar om att 

resultatet ska kunna bli likadant om man skulle utföra studien igen eller om 

det är slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar som påverkar. Eftersom 
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denna studie handlar om barnens beteende på just den förskola som vi besökt 

är det högst troligt att resultatet inte skulle bli likadant vid en annan förskola 

med andra barn. Det är mycket som påverkar hur barnen beter sig i olika 

situationer. Stora faktorer som påverkar barnen är exempelvis, hur miljön 

lockar till barns lek, vilket förhållningssätt pedagogerna har, barngruppens 

sammansättning och vilka tidigare erfarenheter och värderingar som barnen 

bär med sig hemifrån. Vår roll är också en aspekt som påverkar hur tillförlitligt 

materialet vi samlar in blir. Beroende på hur vi agerar mot barnen och hur vi 

väljer att synas och höras påverkas barnens beteende och vad de väljer att visa 

för oss. Dessutom får inte den fria leken glömmas bort att ta i beaktning. Vad 

är egentligen den fria leken? Det är ett diffust begrepp men för oss innebär det 

att studera de oplanerade aktiviteterna. Genom att ifrågasätta pedagogernas 

utplacering valde vi att anlända tidigare på morgonen för att kunna se den fria 

leken.  

 

Roos (2014) lyfter fram att en etnografisk studie sträcker sig över en längre tid 

och av den anledningen valdes endast en inspiration av en etnografisk studie. 

Detta gör att även tiden spelar in på tillförlitligheten. Om studien skulle ske 

under en längre tid hade barnens lek kunnat studeras mer i olika situationer 

vilket skulle ge ett bredare perspektiv och även öka studiens reliabilitet. Dock 

har vi vid analysen försökt uppnå en så sanningsenlig bild som möjligt och 

tänkt på att samla in tillräckligt med data för att kunna dra slutsatser som gör 

det mer trovärdigt.  Roos menar att en noggrann struktur behövs för att inte 

lägga in egna värderingar som gör att man inte får svar på sitt syfte. 

Observationerna genomfördes under två timmar/gång på sex dagar, då 

samlades en hel del material in som vi sedan gick igenom noga för att 

verkligen se att det var relevant för vår studie. Av dessa observationer valdes 

20 sekvenser ut som var relevanta för studien och där utav kände vi att det 

 inte behövdes mer material att arbeta med. Om det däremot visat sig att 

materialet som samlats in var otillräckligt hade vi tänkt återkomma till 

förskolan för fler observationer.  

 

För att uppnå validitet som enligt Bryman (2011) besvarar studiens giltighet 

måste vi hela tiden återgå till syftet med studien (Roos, 2014). För att uppnå 

validitet menar Ross (2014) att det  behövs en lämplig metod, lämpliga frågor 

och lämpliga ord eller andra lämpliga sätt för att försöka förstå vårt syfte. Dock 

kan vi inte fastställa resultatets giltighet i denna studie då våra egna tolkningar 

ligger till grund för analysen och det kan finnas aspekter vi tar för givet. Som 

Bryman (2011) lyfter fram  hör validiteten vanligtvis inte hemma i de 

kvalitativa studierna, då det istället handlar om generell mätning. 

 

Då vår studie bygger på barns beteende just på den förskola som besöktes kan 

inte en generalisering garanteras då vi bara riktat in oss på en grupp barn. 

Resultatet hade som Stukát (2011) lyfter fram kunnat se annorlunda ut om vi 

riktat in oss på en större grupp. Syftet var att få en djupare kunskap om hur 

barn kan behandla varandra och kunna se mönster och återkommande 

beteenden valde vi att inrikta oss på en mindre observationsgrupp. Detta för 
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att få en ökad förståelse över vad som sker i leken när barnen får välja själva 

och en vuxen inte alltid är närvarande.   

 
Metoddiskussion  
Efter vår genomförda undersökning har vi kommit fram till att det var 

betydligt svårare att använda videoobservationer än vid första antagandet. 

Trots att man går in i verksamheten med en inställning att inte påverka så 

berördes barnen av vår närvaro. Det är svårt att säga hur stor inverkan vi hade 

på barnens lek, dock agerade barnen enligt oss relativt suspekt vid 

videoinspelning. Barnen tittade mycket på oss när de sa eller gjorde något som 

de förväntade sig att få en reaktion på. Barnen slappnade dock av efter några 

dagars iakttagelse, när de insett att vi inte skulle kommentera vad de sa eller 

gjorde. Ipaden tog däremot allt för stor uppmärksamhet av vissa barn, därför 

fick vi under vår tid på plats ändra vår strategi och observera med penna och 

papper. Detta var betydligt lättare att smälta in med. Det var däremot inte det 

lättaste att få ner vartenda ord på papper och av den anledningen valdes 

anteckningar med nyckelord. Med hjälp av nyckelord kändes resultatet 

dessvärre inte fullkomligt tillförlitligt och därför valdes videoinspelning med 

mobiltelefoner som metod. 

 

En märkbar svårighet var att pedagogerna placerade ut oss i början, där de 

tyckte det var mest relevant utifrån deras planerade aktiviteter. Det gjorde att 

vi ibland hamnade på ställen där det var svårt att fånga betydelsefulla 

ögonblick. Eftersom vårt syfte handlade om den fria leken var det svårt att 

exempelvis studera vattenlek då det ofta inte innehåller någon lek utan mest 

experimenterande. Detta märktes av relativt snabbt och vårt sätt att studera 

ändrades till att komma tidigare på morgonen för att få tillgång till barns fria 

lek innan de hade blivit utplacerade i mindre grupper.   

 

Trots de svårigheter som varit stannade vi kvar på förskolan med anledning av 

det positiva bemötandet från både förskolechef och pedagoger. Pedagogerna 

delade snabbt ut vårt informationsbrev och bara kort därefter hade alla 23 barn 

på avdelningen fått godkännande av sina vårdnadshavare. Av erfarenhet vet 

vi att det kan vara svårt att få godkännande från så många på så kort tid. Det 

var till vår fördel att vara på en okänd förskola, förutom att barnen la 

uppmärksamhet på våra ipads i början så var barnen inte intresserade av oss, 

varken att få in oss i leken eller frågor oss om saker. Ytterligare en fördel har 

varit att vara två stycken i denna studie vilket har givit ett bredare resultat. 

Möjligheten att dela upp oss för att observera olika leksituationer hade inte 

funnits annars. Det har även fungerat bra då vi kunnat komplettera varandra 

och se saker ur olika perspektiv.   

 

Vår analys av datamaterialet gav flera intressanta situationer och det fanns 

tydliga återkommande mönster bland barnen. Dessa mönster gjorde att det var 

lätt att få fram kategorier som passade vår studie. Något som upplevdes svårt 

var att helt och hållet se det ur barnens synvinkel. Trots att barnens tankar inte 

reflekteras över bedömer vi att vår studie utgår från ett barns perspektiv 
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eftersom, att vi kontinuerligt har ifrågasatt barnens känslor och upplevelser. 

Vid analysen av det filmade materialet upptäcktes nya handlingar efter varje 

granskning vilket var spännande, eftersom det gick att tyda vad som var 

meningsfullt för barnen. Detta gjorde att förståelse om hur verkligheten i 

barnens lek kan se ut.  
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 Resultat  
I kommande avsnitt redogörs analysen av det insamlade datamaterialet. 

Resultatet består av fyra huvudsakliga teman: förhandlingar, tillträde, 

uteslutningar och makt som har valts att omformuleras till passande rubriker 

utifrån observationernas innehåll. Med hänsyn till konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011) ger vi barnen fiktiva namn och eftersom att resultatet 

inte ska bedömas utifrån ett genusperspektiv valde vi könsneutrala namn.     

 

Förhandlingar inom lekens värld       
Under vår tid på förskolan har vi sett att förhandlingar är en stor del av 

barnens lek. Förhandlingar används av barnen för att skapa en 

överenskommelse om lekens innehåll och hur leken börjar. Vi kommer i 

kommande observationer återberätta olika typer av förhandlingar som 

betraktats bland barnen ute i verksamheten.    

 

Pokemon 
En dag när vi har varit på förskolan en längre stund ser vi att barnen ibland 

har svårt att veta vad de ska leka och hur leken ska gå till. I observationen 

nedan arbetar barnen fram en överenskommelse om ett gemensamt lektema. 

Tre barn vid namn, Nikita, Jessie och Sandy är tillsammans i rummet som 

kallas för ”lägenheten”. Barnen leker en familjelek där förhandlingar om 

rollfördelningen verkar stå still. De är inte helt överens om lekreglerna eller 

vem som ska vara vad men eftersom barnen stannar kvar och samtalar vill de 

fortsätta leka med varandra.   

 

Nikita: Jag vet en sak vi kan leka, Pokémons     

Sandy: Nääää      

Nikita: Joo, du och jag kan vara Pokémon... (går inte att höra)     

Sandy: Ja men då är jag Pokémonpappa      

Nikita: Okej 

Den här sekvensen visar att barnen fortfarande inte är helt överens om vad de 

ska leka, dock vill de fortfarande leka tillsammans. Det uppstår en kort 

förhandling där Sandy först inte vill leka det som föreslås men ändrar sig 

snabbt när hen får vara pappa. Detta visar att barnen förhandlar och kommer 

överens om vad leken ska handla om. Efter denna överenskommelse fortsätter 

rollfördelningen mellan Jessie och Nikita. 

 

Nikita: Då är jag lilla Machop      

Jessie: Jag är lilla Pikasho     

Nikita: Pikachu?     
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Jessie: Jag är lilla Pokata       

Nikita: Ehm, han finns inte      

Jessie: Jag menar bara på låtsas     

Situation visar att Nikita hämtar leken från sina tidigare erfarenheter och är väl 

insatt i vad det innebär att leka pokemon. Genom att Nikita förtydligar Jessies 

uttryck och inte accepterar en påhittad karaktär utan att ifrågasätta Jessie, 

tydliggörs Nikitas tidigare erfarenheter. När hen däremot visar medvetenhet 

om att Pokata är en fiktiv figur accepterar Nikita detta och leken kan fortgå. 

Barnen har tillsammans förhandlat och kommit överens om lekens innehåll 

och kan därifrån börja leken. 

Zoo 

En annan sekvens som också handlar om förhandlingar är när Kim, Charlie 

och Michele leker i ”byggrummet”. Rummet är indelat i tre små rum med hjälp 

av en bokhylla och en bänk. Ett av de små rummen kallas ”byggen”, där 

barnen spenderar mest tid. I detta utrymme finns en stor matta och backar 

med byggmaterial. När vi en morgon kommer in i rummet har barnen placerat 

sig i detta utrymme och Kim har börjat bygga med klossar på kanten av den 

stora mattan. Hen bygger något som liknar en "mur" medan Charlie och 

Michele sitter i mitten av mattan och börjar placera ut djur. Charlie kliver 

sedan upp och lägger en kloss på "muren". I detta moment skapas 

förhandlingar om vad bygget ska handla om och att deras olika ambitioner 

skapar missuppfattningar om lekens innehåll och uppbyggnad.  

 

Kim: Nej, det här är en bilgata, att du inte förstår det.      

Charlie: Det såg inte ut som det.      

Charlie: Men det här är ju ett zoo, visst var det här ett zoo? (pekar på "muren")     

Michele: Ja.     

Charlie: Ingen vill väl köra in på ett zoo?     

Kim: Det är en bilgata.     

Charlie: Nä, det här är ett zoo, man ska inte köra in på ett zoo      

Kim: Nä, det är en bilgata som man kan köra bort till zoo.     

Charlie svarar inte men vänder sig mot Michele och skakar på huvudet.      

Michele: Nä, det här är ett zoo. (klappar på mattan)     

Charlie: Man ska inte köra in på ett zoo, man ska inte parkera på ett zoo. Man ska 

bara stå en liten stund och titta in och titta på djuren sen köra iväg.     

Michele: Ja, men man måste ju åka in någonstans och sen gå in.     

Charlie: Aa, sen ska man köra iväg.     

Barnen är oense om vad som är byggt. Charlie kopplar leken till sin erfarenhet 

om att ha besökt ett zoo i verkligheten. Charlies ansiktsuttryck förmedlar en 

känsla av att hen är förvirrad, hen utstrålar nämligen en tomhet och stirrar 
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med ögonen efter att hen förklarat att man inte kan köra bil på ett zoo. Charlie 

och Kim har skilda åsikter om vad som är vad. Charlie tror att träklossarna är 

något annat medan Kim är fast bestämd om att det är en bilgata. Barnen 

kommer inte överens förrän Michele påpekar att det faktiskt behövs en väg för 

att komma in på området. Charlie är dock noga med att avsluta med att man 

senare ska köra iväg. Situationen resulterar i att Michele som var den mest 

passiva i det verbala blev den starkaste och avgörande rösten för lösningen på 

deras problem. Detta gjorde att barnen kom fram till ett gemensamt innehåll 

och kunde fortsätta leken utan missförstånd. 

Tandläkaren 

När vi en höstmorgon i oktober anländer till förskolan är barnen i full rörelse. 

Love och Jessie leker tillsammans i ”lägenheten” där det finns en bokhylla som 

delar av rummet i två delar. I delen längst in finns en leksaksspis och ett bord 

med två stolar och i den yttre delen står en säng. Barnen har börjat bygga en 

koja av stolarna som står längst in i rummet och förflyttar leken till sängen när 

vi börjar observera.  

 

Love: Nu låtsades vi att vi skulle åka till tandläkaren     

Jessie: Ja för jag hade tappat en tand     

Love: Ja vi åkte till tandläkaren för du var 14 år     

Jessie: Du tappade tanden i bilen     

Jessie: Vi låtsas att den är radiostyrd (pekar på sängen som är deras bil)     

Jessie: Så körde du till tandläkaren     

Love: Nu är vi framme....     

Love: Nu är jag tandläkaren      

Jessie: Men jag hade redan tappat tanden (hoppar upp på sängen)     

Jessie: Titta på mig!!!     

Jessie: Jag har ramlat ner från en jättehög klippa (hoppat ner från sängen och låtsas 

ramla ner på golvet)     

Love: Jag med (klättrar också upp på sängen och låtsas ramla ner)     

Jessie: Den var jättehög     

Jessie: Då dog jag     

Jessie: Men nu levde jag och blev en bläckfisk     

Love: Jag blev också en bläckfisk som var snäll     

Jessie: Errr Errr Err (springer ut i korridoren och låter)     

Love: Nu blev jag en fisk istället     

Denna sekvens visar en situation där förhandlingar för leken vidare och 

fungerar väl. Barnen visar att de förstår de sociala lekreglerna och 

förhandlingarna går smidigt utan att stöta på konflikter. Det råder en harmoni 
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i leken som gör att barnen kan sätta sig in i den andras perspektiv. De får leken 

att fortgå även fast de byter karaktärer i leken.      

 

De utvalda observationer som har beskrivits ovan visar på olika typer av 

förhandlingar. Sekvensen ”Pokemon” handlade om hur förhandlingar till ett 

nytt lektema och vilka rollkaraktärer som skulle finnas, kan se ut. Medan 

observationen ”Zoo” visar barnens olika uppfattningar om lekens 

uppbyggnad och att det kan vara svårt att ge upp sin vision man har angående 

vad man gör och varför. Genom att Charlie, Kim och Michele uttrycker sina 

idéer och tankar lyckas de komma fram till att dem kan slå ihop sina olika 

visioner och tillsammans finna en balans i leken. Observationen ”Tandläkaren” 

visar när barnen får medhåll om sina idéer och tankar. Vilket gör det tydligt att 

de kan sätta sig in i varandras tankesätt och följa med på resan genom olika 

karaktärer. 

  

Strategier för att komma in i en pågående lek    
Vi har under våra observationstillfällen sett att barnen använder sig av olika 

strategier för att få tillträde till en redan pågående lek. Dessa strategier kan se 

väldigt olika ut och i kommande stycke vill vi visa några av de 

tillträdesstrategier som barnen på förskolan använde sig av för att få vara med 

och leka.     

Svarta lådan 

En morgon när vi är på förskolan har fem barn placerat sig inne i vad förskolan 

kallar för "lillbyggen". Nikita och Love sitter vid ett bord och bygger med "plus 

plus" medan Billie, Alex och Pim har plockat fram klossar och djur som de 

sitter och bygger med. De sitter på en matta inne i rummet när Billie uttrycker 

att hen vill börja leka istället för att bara bygga.      

 

Billie: Alex kan inte vi leka?    

Alex: Ja det kan vi    

Pim: Titta vad fint jag byggt     

Billie: Ja    

Billie: Vill du också vara med och leka?    

Pim: Kan jag väl    

Alex: Pim kanske inte vill gå dit    

Alex: Akta den svarta lådan (knuffar bort Pim från lådan)    

Pim: När min mamma kommer då kommer jag berätta två saker för henne. Först att du 

bara säger att vi inte är kompisar och sedan att ni bara är dumma mot mig    

Alex: Nä     

Pim: Då går jag ifrån er (reser sig och går bort till bordet där Nikita och Love 

sitter)    

Pim: Får jag vara med er?    
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Love: Men vi leker inte vi bygger    

Nikita: Ne vi vill inte leka med dig nu    

Pim: Meh (blir ledsen och trampar ut ur rummet)    

Billie får igång en lek genom att fråga Alex om de ska börja leka. Pim visar upp 

sitt bygge för att få uppmärksamhet och komma in i leken. Billie bjuder då in 

Pim. Alex accepterar dock inte denna inbjudan och knuffar bort Pim. 

Händelsen skapar irritation mellan barnen och gör att Pim ger upp leken med 

Billie och Alex. Hen går då vidare till Nikita och Love och frågar om att få vara 

med. Tillträdet nekas dock av de andra barnen och det slutar med att Pim blir 

ledsen och går ut ur rummet när hen inte får vara med någon av grupperna. 

Björnarna 

En annan sekvens som utspelar sig i det stora ”byggrummet” är Nikita och 

Jessies lek med leksaksdjuren från en av backarna som är placerad i rummet. 

Under deras pågående lek kommer det fler barn som vill ansluta.     

 

Jessie: Nomm nom vad gott (går runt i rummet med en leksaksbjörn och sätter 

sig sedan på mattan och låtsas äta)    

Nikita: Ska vi bygga ett bo till björnarna?    

Jessie: Nä vi går runt (börjar gå runt i rummet)    

Jessie: Grhaaa     

Nikita: Åååå så gott (låtsas att björnen äter från mattan som ligger på golvet)    

Robin kommer in och sätter sig tätt intill Nikita och observerar    

Nikita: Jag är mamma till barnet (pratar med Robin som sitter bredvid)    

Nikita: Vem vill du vara? Mamma eller pappa?    

Robin: Mamma    

Nikita: Mamma hjälp! (tar sin björn och börjar ropa efter att Robins djur ska 

komma)    

Mika kommer nu in i rummet    

Mika: Får jag vara med?    

Jessie: Ja ta ett av dem djuren (pekar på djurlådan som ligger på golvet)    

Nu har även Sandy hört vad som pågår inne i byggrummet. Hen går runt och 

observerar inne i rummet innan hen går fram och tar ett djur från lådan på 

golvet.    

Sandy: Här finns mer djur (tar upp lådan från golvet och sträcker fram den till 

de andra)    

Denna sekvens börjar med att Jessie och Nikita har startat en lek med björnar 

som går runt i rummet och äter. Robin kommer in i rummet och sätter sig 

precis bredvid Nikita. Nikita bjuder in till lek genom att fråga om Robin vill 

vara mamma eller pappa. Kort därefter kommer även Mika in och vill vara 



  

 

22 
 

med i den pågående leken. Mika frågar om hen får vara med vilket accepteras 

och Jessie ber Mika ta ett djur från lådan. Sedan kommer Sandy in i 

byggrummet. Hen rör sig fysiskt runt i rummet utan att säga något. Sandy 

plockar sedan upp en låda med djur och säger "här finns det fler djur" och 

sträcker dem till de barn som redan är med i leken vilket gör att hen kommer 

in i leken.  

 

Båda observationerna, “Svarta lådan” och “Björnarna” visar hur barnen frågar 

om att få vara med i en pågående lek. Observationen ”Svarta lådan” visar att 

Pim blir avvisad två gånger och blir ledsen.  I observationen ”Björnarna” ser vi 

däremot hur barnen en efter en blir inbjuden och hur frågan om att få vara 

med accepteras. Barnen frågar på samma sätt men resultatet  blir inte 

detsamma.  

 

Barns strategier för att bevara lekkulturen    
Något vi vid upprepade tillfällen observerade under vår tid på förskolan var 

att strategier som barnen väljer för att skydda sin lek mer ofta än sällan 

resulterar i att något barn blir exkluderad ur leken. I detta avsnitt kommer vi 

framföra några utvalda observationer som synliggör det mest.    

Hunden 

Vid ett tillfälle sitter Alex, Billie och Charlie på golvet i hallen och leker med 

hundar och hästar intill ett dockhus. Det sker inga förhandlingar eller 

konflikter och samspelet mellan barnen ser enhetligt ut. Desto längre tid leken 

pågår hamnar Charlie dessvärre allt mer utanför och ignoreras av Alex och 

Billie. Detta resulterar i att Charlie tar en hund och river ner alla tygbitar som 

ligger som ett tak över dockhuset. 

 

Alex: Sluta Charlie, vi vill inte leka sånna där lekar!!      

Charlie: Nu blir hunden arg för att någon kom in, roff,roff,roff,roff.    

Alex: Nu flög mamman  (tar nu sin häst och flyger iväg)    

Charlie: Roff,roff,roff, ska jag äta upp dig??  ( följer nu efter Alex med sin hund) 

Alex: Nej, Hundar kan inte flyga!   

Alex: vi vill inte leka med dig. 

Leken som såg ut att vara enhetlig visade sig inte stämma. Charlie attackerade 

taket på dockhuset vilket gjorde att Alex sa ifrån. Charlie försöker att komma 

in i leken en gång till men blir återigen avvisad när Alex tar sin häst och flyger 

upp i luften. Charlie byter karaktär och blir till en hund som flyger efter Alexs 

häst. Alex påpekar då istället att hundar inte kan flyga och Charlie tar avstånd. 

Byggjobbare 

En annan situation där barnen försöker skydda sin lek är när vi en morgon 

kommer in på förskolan och två barn, Noor och Mika håller på med en lek där 

de jobbar som "byggjobbare". De lägger nytt golv av färgade A3 ark mitt i en 
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dörröppning på deras avdelning och upplyser de andra barnen om att de inte 

får gå på deras nylagda golv.      

 

Mika: Ingen får gå här    

Noor: Bara byggjobbare.... och Michele, för hen har hjälpt oss att hämta    

Ett annat barn sträcker fram ett pappersark som de andra barnen använt sig av 

för att göra golvet     

Charlie: Här     

Noor: Nä men.. bara Michele      

Charlie: Jag vill hjälpa     

Noor: Men du har ingen mumietröja, man måste ha en mumietröja för att vara med    

I den här situationen har barnen redan från början bestämt vilka som får vara 

med i leken eftersom att de informerar om vilka som får delta. Mika och Noor 

säger först att ingen får gå där de har byggt och ändrar sig sedan om att 

Michele får vara med. När Charlie vill vara med refererar Noor till vad 

Michele har på sig. Det går att se att Michele är den enda som har en 

“mumietröja” på sig. Detta försvar gör att Charlie nekas tillträde och blir 

exkluderad från de andra barnens pågående lek. 

Pang pang 

En liknande situation som den ovan inträffade under en förmiddag när två 

barn har byggt en koja i "byggrummet" som de vill fortsätta med efter att de 

ätit frukt. Pim kommer in i rummet efter att hen har ätit sin frukt och ber om 

att få vara med. Hen får då i uppdrag att vakta kojan tills de andra är tillbaka. 

Samtidigt som hen vaktar kommer Nikita fram och börjar panga på Pim med 

en pinne. Pim besvarar leken genom att själv ta en pinne och börja panga på 

Nikita. Barnen förtydligar med det verbala språket att de skjuter på varandra 

och att det medför skador. Det sker förhandlingar om hur många pistoler de 

får ha och de fortsätter att panga på varandra. Kim ansluter och börja panga på 

både Nikita och Kim.     

 

Nikita: Man får inte skjuta på någon med en låtsaspistol     

Nikita: Jag har läst Bamse och där stod det att man inte får låtsas skjuta med en 

pistol    

Kim: Får man inte låtsas?     

Nikita: Man får inte skjuta på en människa, då får man sikta åt andra hållet och fråga 

om man vill     

Nikita och Pim hanterar lekreglerna och har roligt. De förstår att det som pågår 

är på låtsas. Dock ändras reglerna när ett annat barn ansluter, då får man helt 

plötsligt inte längre skjuta på varandra. Kim avvisas på så vis från leken 

genom att Nikita refererar till tidigare erfarenheter om att ha läst Bamse. 
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Du får inte vara här 

En morgon efter frukost leker Nikita, Sandy och Jessie i ”lägenheten”. Det är 

en pappa och två barn som lagar mat när leken avbryts av att Pim kommer in i 

rummet och går mot fönstret.  

 

Nikita: Vi är tre här     

Sandy: Jaaa, man får bara vara tre, inte fyra     

Sandy: Du får inte va här, det är tre    

Pim: HALLÅ! Jag tittar bara i fönstret!     

Nikita och Sandy försvarar sitt interaktionsutrymme med att hänvisa om hur 

många de får vara i rummet. Barnen påpekar att det redan är tre och inte får 

vara fler. Pim blir avvisad och de andra ger sig inte förrän hen är ute ur 

rummet. Trots att Pim bara ville kolla i fönstret fanns det inte plats för en till 

enligt de barn som redan var i "lägenheten".     

 

Alla observationer i detta stycke innehåller ett skyddande av leken. Det 

framgår i samtliga att barnen först har en regel som gäller tills ett annat barn 

försöker ansluta. Då omdefinieras reglerna och barnet som försöker komma in 

i leken blir avvisad med något som var godkänt tidigare. 

 
Barns som kritiseras och ignoreras  
Vid flera olika observationstillfällen kan vi se att barnen ofta blev 

nonchalerade när de försökte få uppmärksamhet och komma in i leken. I 

kommande avsnitt återberättas några tillfällen där barnen främst tar till hot 

och åsidosättning.   

Hästen 

När vi en dag börjar observera sitter Nikita, Mika och Robin på golvet i 

”lillbyggen” och bygger med lego. Nikita och Mika konverserar och 

interagerar. Robin som sitter på samma ställe fast lite utanför, försöker komma 

in i leken med hjälp av en verbal fråga.   

 

Robin: Är den här hästen konstig?     

Ingen svarar     

Robin: Jag har en häst     

Ingen svarar     

Robin: Vad ska du göra?     

Nikita: Plan.    

Michele försöker komma in i leken men blir ignorerad av Nikita och Mika. När 

hen väl får svar är det ett väldigt kort sådant. Det går att höra på Nikitas röst 

att hen inte bryr sig om att uppnå en interaktion eftersom hen låter oberörd 

och uttråkad, det går att se att barnet himlar med ögonen.      
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Bara min kompis 

Vid ett senare observationstillfälle har något hänt mellan Nikita och Mika som 

gör att Robin har blivit den mest centrala personen i leken. Barnen är kvar i 

”lillbyggen” men Mika och Nikita kommer nu inte riktigt överens. Nikita 

försöker komma in i Mika och Robins lek, men det blir inte som Nikita vill.      

 

Mika: Robin är min kompis     

Robin: Jag är bara hans kompis     

Nikita: Då kommer jag ringa min pappa, han är starkare än barn     

Mika: Då kommer jag ringa min pappa     

Nikita: Då ringer jag "Rune", som kan bryta armen på dig     

Mika: Då ringer jag min farfar     

Nikita: Jag kommer bara bjuda "Kim" på mitt kalas    

Nikita: Vem vill ha de här båtarna?     

Mika, Robin: Inte jag     

Nikita: Då får ingen av er komma på mitt kalas    

Flera hot växlades mellan barnen innan Nikita försökte lösa problemet. Nikita 

lyfter upp båtarna som ett förslag till att byta riktning, från problemet. Hen blir 

dock avvisad, vilket resulterar i frustration som gör att Nikita avslutar med ett 

hot och går ut ur rummet. Under resten av förmiddagen ser vi att Nikita 

undviker Mika och Robin, hen är istället med andra barn. Varken Mika eller 

Robin försöker återta kontakten med Nikita.  

Brandbilar 

Ett annat barn som blir nonchalerat i leken är Pim. Tre barn befinner sig i 

förskolans våtrum där de får använda sig av vatten och är tillåten att göra i 

princip vad de vill. Med det menar vi att de får hälla vatten på golvet, tvätta 

väggarna och spruta vatten på varandra. Två av barnen har påbörjat en lek om 

att de är brandbilar när vi kommer in i rummet och Pim försöker få kontakt.     

 

Pim: Vem vill laga mat? Vem vill börja laga mat?     

Ingen svarar     

Charlie: Titta! Jag kan spruta vatten med munnen     

Pim: Sluta, SLUTA! Då går jag härifrån, då blir ni själva.    

Charlie kastar vatten    

Pim: SLUTA!     

Charlie: Vi vill vara själva, du får inte vara med     

Pim försöker starta en gemensam lek men blir ignorerad. Pim tycker inte om 

deras idé och tar till ett hot för att barnen ska avsluta leken. Barnen bryr sig 

dock inte och fortsätter med deras lek.  
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Bullar 

En liknande situation som ovan kan vi se när Jessie, Sandy och Nikita leker en 

familjelek i "lägenheten". Barnen lagar mat och efterrätt som de ska ha med på 

en picknick. Jessie som är pappa dukar fram efterrätterna på en filt som ligger 

på golvet. Sandy försöker ta för sig av efterrätterna men blir gång på gång 

nekad eftersom att de ska äta efterrätten efter maten. Sandy och Nikita går ut 

ur rummet i samband med att Jessie uttrycker:     

 

Jessie: Då får ni aldrig nå bullar     

 

Sandy och Nikita fortsätter dock ut ur rummet, trots Jessies hot om att de inte 

kommer få någonting alls av efterrätten om de går iväg.  

Duken 

Vid ett senare tillfälle under dagen ser vi att Jessie och Love leker i 

”lägenheten”. De har ställt upp flera stolar i mitten av rummet och lagt filtar 

på golvet. Närmare hörnet står det ett bord som Jessie dekorerar med ett tyg 

som hen sprungit ut ur rummet för att hämta, så att det ser ut som en duk.     

 

Love: Sluta, det blir fult (kastar ner tyget på golvet)     

Jessie: Näää     

Love: Sluta, jag vill inte vara din kompis om du tänker ha det där     

Love försöker bestämma genom att hota Jessie. Jessie går med på villkoren 

som Love ställer och lägger bort duken. 

 

Samtliga observationer i detta avsnitt visar att barn tar till hot mot sina 

lekkamrater för att få sin vilja igenom. Det förekom ofta att barnen som hotade 

blev exkluderade från leken, förutom i observationen “Duken”. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att studera och analysera hur barn leker med 

varandra. Vi har fokuserat på vilka strategier de använder sig av för att få 

tillträde in i leken, samt hur de gör för att skydda och bevara den lek som 

pågår. Nedan kommer en diskussion där vi tolkat och försökt förstå det mest 

centrala och intressanta utifrån vårt syfte med koppling till tidigare forskning.   

Barns sociala utveckling 

Grunden för varje barns beteende utvecklas tidigt i deras liv och det är därför 

viktigt att barnet kan hantera leken för att kunna växa till empatiska 

samhällsmedborgare. Barn som kan leka lär sig att samarbeta, turas om och 

visa respekt för andras villkor. Egenskaper om andras perspektiv och de 

sociala lekreglerna är viktiga delar i barnens uppväxt eftersom att de 

erfarenheter barnen bär med sig från barndomen formar deras personlighet. 

Leken bidrar också till att barnen får använda alla sina sinnen och lär sig hur 

det är att uttrycka sig på olika sätt. De lär sig att det är accepterat att visa sina 

känslor så som att vara arg, glad eller ledsen och hur det är att handskas med 

dessa känslor (Löfdahl, 2007; Knutsdotter Olofsson, 2003). Beskrivningen om 

att barnen växer upp till goda medborgare är inget vi har svart på vitt, dock 

visar vårt resultat att barnen på förskolan uttrycker olika känslor och hanterar 

olika egenskaper i sina lekar. De uttrycker glädje när de får vara med och 

ledsamhet och besvikelse när de inte får vara med. När någon blir besviken 

eller ledsen kan man höra uppgivenhet i rösten och om något barn blir arg 

hörs det tydligt när barnet höjer rösten. Det går också att tyda när barnen 

upplever något som meningsfullt och känner glädje, då syns nämligen ofta ett 

leende och fantasin flödar. Barnen som står på sig och kämpar för att bevara 

den lek de är inne i utstrålar självsäkerhet. Osäkerhet kan vi tyda när barnen 

inte vet hur de ska komma in i leken och en frustration när det inte blir som de 

tänkt eller när någon inte lyssnar. Oberoende av hur barnen bemöts i dessa 

situationer hävdar Canning (2007) att barnen utvecklar en förståelse om sig 

själva. Barnen lär sig att bemöta sina komplexa känslor och hur de ska gå 

vidare för att lösa eventuella problem som uppstår i leken. Löfdahl (2007) och 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar också att, oavsett om barnen är medvetna 

eller inte så lär de sig i vilken kontext varje känsla hör hemma och vad den 

betyder. Samspelet mellan barnen gör att de lär känna varandra och den 

situation de befinner sig i.  

 

Vid flera av våra observationstillfällen har lekens orättvisa upptäckts och för 

vissa barn verkar inte de sociala lekreglerna finnas medan det för andra 

fungerar felfritt. Genom att inte hantera lekreglerna kan det lätt skapas 

missförstånd om ett barn exempelvis vill omvandla en pinne till en pistol, om 

barnen däremot kan hantera lekreglerna utvecklar de sin fantasi och 

problemlösningsförmåga (Canning, 2007). Utifrån vår studie kan vi inte med 

säkerhet säga att barnen har utvecklat och bearbetat sina känslor och problem i 
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leken eftersom studien pågått under så pass kort tid. Det vi däremot har 

kunnat tyda är att barnen hela tiden uttrycker känslor även om de inte är 

medvetna om det. 

 

Förhandlingar i barns lek  
Alvestad (2010) hävdar att förhandlingar handlar om hur barnen formar leken. 

Under vår tid på förskolan har vi kunnat se att förhandlingar är en stor del av 

barnens lek och att de används för att skapa en överenskommelse om lekens 

innehåll och hur leken börjar. Observationen "Pokemon" är en situation som 

visar att barnen kommunicerar och förhandlar om innehåll och rollkaraktärer. 

Det går att tyda att de till en början inte är överens om vad de ska leka. Trots 

att dialogen är kort pågår förhandlingar när Sandy till en början inte vill leka 

det som föreslås. Nikita har enligt vår tolkning hämtat leken från tidigare 

erfarenheter och är väl insatt i vad Pokemon handlar om. Anledningen att vi 

tolkar på detta sätt är för att hen förtydligar Jessies benämning av en 

Pokemon. Observationen "Zoo" liknar förhandlingarna ovan. Däremot är 

barnen relativt oense om vad de har byggt genom hela 

kommunikationsprocessen fram tills att Michele bekräftar både Charlies och 

Kims argument.  

Både "Pokemon" och "Zoo" visar att kommunikationsprocessen som Alvestad 

(2010) hänvisar till är av stor vikt för att komma fram till en gemensam 

lekkultur. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser också 

vikten av en kontinuerlig kommunikation med varandra för att kunna 

upprätthålla förståelsen av vad leken handlar om. Trots att det kan råda 

oenighet i en förhandling är det processen att komma överens som är det 

viktiga. Genom att barnen för dialoger delar de med sig av sina tankar och lär 

av varandra (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Observationen 

"Tandläkaren" visar också att kommunikationsprocessen är viktig för hur 

leken utvecklas. Barnens uppfinningsförmåga, kreativitet och entusiasm 

utvecklas i förhandlingsprocessen och skapar möjligheter att ta leken vidare 

till andra platser. Love och Jessie går från att vara tandläkare, att vara död och 

återuppstå som fiskar. Detta visar att barnens förhandlingar leder till ett 

samspel där de är överens och utformar innehållet tillsammans. Situationen 

visar att barnen skapat en enighet i leken där de tillsammans skapar ett rollspel 

som fungerar. Canning (2007) lyfter upp samspelet som en möjlighet för 

barnen att få agera utifrån sina erfarenheter och gör det möjligt för barnen att 

få visa sin personlighet och utforska sig själv vilket ökar barnets 

självkänsla. Jonsdottir (2007) påpekar också, att barnen utvecklar en god 

självbild och lär sig hantera de sociala lekreglerna när de samarbetar och 

utbyter tankar, ideér och åsikter med varandra.  

Barns tillträdesstrategier 

För att få tillträde till en redan etablerad lek på förskolan har vi observerat att 

barnen använder sig av olika strategier. Corsaro (1997) lyfter fram femton 

tillträdesstrategier som kan ses som en procedur för att vinna tillträde till ett 

pågående samspel. Alla Corsaros strategier kunde inte observeras, men de 
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strategier som iakttogs var (1) icke-verbal entré, (2) avbrytande och störande 

entré, (3) omringa ett område utan att verbalt gör anspråk, (4) fråga någon 

annan deltagare om tillträde,(5) erbjuda en sak, (6) acceptera en inbjudan och 

till sist (7) föreslå annan aktivitet. Genom dessa iakttagelser kunde vi se att 

barnen ofta bytte strategier för att få vara med i leken. Vid flera tillfällen kunde 

samma strategier visas, exempelvis kunde vi se att “fråga om tillträde”, 

förekom i både observationen ”Svarta lådan”och observationen ”Björnarna”. 

Däremot blev resultatet av att fråga om tillträde inte densamma i båda dessa 

observationer. I svarta lådan blir Pim utknuffad i första leken och i när hen då 

istället söker sig tillträde till en annan lek blir hen nekad tillträde. I björnarna 

blir däremot alla som söker tillträde accepterad.     

 

Barnen på förskolan hade ingen speciell metod de använde sig av vid försök 

till tillträde, det var snarare som att de bildat sig en uppfattning om att de 

behövde byta metod i förhållande till vilken kompis de ville leka med. Detta 

kan tydas då Pim i observationen ”Svarta lådan” använder en strategi där hon 

verbalt gör anspråk på ett föremål, i detta fall visar hen upp sitt bygge och 

söker respons från  Billie och Alex. I slutet av denna sekvens visas däremot att  

hon lämnar Billies och Alexs lek för att söka sig tillträde till Love och Nikitas 

lek och använder då en annan strategi i form av att fråga om tillträde. Vilket 

kan liknas till det som Tellgren (2004) poängterar, att det inte finns några givna 

regler om vilken strategi som fungerar bäst. Hon konstaterar att det gäller att 

pröva sig fram för att ta reda på den mest effektiva strategin för att få tillträde, 

vilket vi även kunde se att andra barn gjorde.  

 

Tillträde är något som Corsaro (1997) menar att barn lägger oerhört mycket tid 

på och enligt honom använder barnen ofta vuxnas normer för att kunna skapa 

sina egna versioner att samverka. Detta kunde vi märka att barnen på ett smart 

och kreativt sätt använde sig av. Med hjälp av olika tillträdesstrategier som 

exempelvis att referera till vad de pedagoger eller föräldrar sagt eller gjort i 

tidigare situationer. Vid flera tillfällen uttryckte barnen "min pappa säger att 

jag får det", "får jag inte de kommer jag berätta" eller "fröken har sagt att...". 

Detta gjorde att auktoritet från vuxna ofta fungerade och gav barnen som 

använde denna strategi övertaget.  

 

Barn omdefinierar regler efter förutsättningar  
Leken ska handla om att alla ska få utrymme och en chans att vara delaktig i 

det som händer. Det handlar om en social kontext där barnen söker 

meningsfullhet och en möjlighet att agera utifrån egna erfarenheter och 

tillsammans skapa ett samspel (Canning, 2007).  Tidigare  har vi nämnt att 

barn är smarta och detta är något vi har observerat. Barnen definierar egna 

regler och normer som gör att barnens handlingar berättigas oavsett om de 

exkluderar någon annan. (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003; 

Öhman, 2003). Studiens resultat visar att barnen vid mer än ett tillfälle 

omdefinierar förutsättningarna för leken under lekens gång. Ett exempel är i 

observation ”Byggjobbarna” när barnen kommer på att det bara är de med 

”mumietröja” som får vara med. När Noor bara några sekunder tidigare 
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påpekade att alla barn som hjälpt till fick vara med i leken. Vi tolkar att 

situationen sänder ut missvisande signaler till barnet som ville ansluta i leken. 

Det barnet trodde att hen också kunde hjälpa till för att få vara med i leken, 

men blev istället bemött med en av Fanger, Frankel och Hazens (2012) 

strategier som gjorde att hen gick därifrån. Den strategi Noor använde sig av 

 var en subtil uteslutning (1), när hen istället för att säga nej hänvisade till 

Micheles kläder.  

 

När barn utesluter genom att omdefiniera reglerna tolkar vi det som att barnen 

valde kompisar utifrån vilka som betydde mest för dem, vilket Ivarsson (2003) 

belyser är en horisontell dimension gällande olika närhetsprinciper för att 

skapa ett karakteristiskt "vi". Barnen som använde sig av olika närhetspriner 

exkluderade ofta någon annan eftersom det till stor del handlade om att 

skydda den lek som redan var etablerad. Observationen ”Pang pang” är ett 

exempel där det syns tydligt när Kim ansluter. Kim började panga på både 

Nikita och Pim när lekreglerna plötsligt ändras till att ingen får skjuta. Vi 

tolkar det som att Nikita och Pim ville bevara den lek som pågått och att de 

med hjälp av närhetsprincipen ville skydda det "vi" som de hade byggt upp 

tillsammans. Öhman (2003) lyfter fram att uteslutning är en komplex aspekt då 

den kan utgöra kränkningar som bara kan definieras av det uteslutande 

barnet. Dock tycker vi oss ha kunnat se under vilka omständigheter som 

barnen har blivit uteslutna på förskolan. Barnen använder sig av olika 

utslutningsstrategier för att både skydda sig från att förlora sin lekkamrat men 

också för att bevara den interaktion som pågår. En situation där barnen 

 skyddar leken och det visar sig att någon blir exkluderad är i observation 

”Hunden”. Där tolkas Alex och Billie vilja skydda sin lek genom att nonchalera 

Charlie. Charlie tröttnar enligt oss, på att inte få synas tillräckligt och använder 

då Corsaros (1997) störande strategi. Hen river ner alla tygbitar som Alex och 

Billie har lagt dit och blir då avvisad av Alex genom att verbalt påpeka att de 

inte leker på det sättet. Charlie tar till något som vi uppfattar som hotelse, 

däremot använder sig Alex av erfarenheter för att hela bryta samspelet med 

Charlie och det resulterar i att hen går iväg. 

 

Fanger, Frankel och Hazen (2012) belyser att barn använder olika strategier när 

de utesluter andra barn. Dessa strategier var, (1) Subtil uteslutning, (2) 

renodlad uteslutning, (3) ignorerad uteslutning och (4) planerad uteslutning. 

Tre av dessa strategier syns enligt oss i observation ”Du får inte vara här” där 

Nikita och Sandy försvarar sitt interaktionsutrymme genom att referera till hur 

många som pedagogerna tidigare nämnt får vara inne i rummet. Trots att Pim 

bara vill titta igenom fönstret så är Niktia och Sandy fast beslutsam om att Pim 

inte får vara där. Vi tolkar det som Fanger, Frankel och Hazens (2012)  

renodlade uteslutningstrategi men också som en planerad uteslutning 

eftersom Pim blir direkt avvisad från rummet utan att ha visat indikation på 

att vara med i deras lek. Detta kan tolkas som att barnen som redan befinner 

sig inne i rummet svarar utan att vilja kränka, men gör det ändå. Vi upplever 

det som en kränkning eftersom att Nikita och Sandy höjer rösten och inte ger 

sig förrän hen går ut ur rummet. Det var möjligtvis inte deras avsikt att låta 

nedvärderande men som observatörer får vi den känslan när Pim använder 
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tunga steg och ser hens ansiktsuttryck. Öhman (2008) hävdar att en 

framträdande exkudering handlar om en uteslutning som tydligt hörs och 

nedvärderar. Vi upplever att Nikita och Sandys uttryck ”Du får inte vara här” 

ger Pim en negativ upplevelse som gör att hen lämnar rummet. Detta är också 

något som styrker vår upplevelse eftersom att de verkligen trycker på orden 

att hen inte får vara i rummet.   

 

Barn som hotar exkluderas 
Alvestad (2010) lyfter fram att barn kan besitta olika maktpositioner. Löfdahl 

(2004;2007) menar att makten ofta handlar om vem som har högst status i 

leken. Barnet med högst status får bestämma vem som får vara med och hur 

man ska bete sig. Ett intressant exempel är observationen "Min kompis" när 

Robin och Mika kommer på att de endast är kompisar med varandra och 

exkluderar Nikita. Händelsen eskalerar i kraftfulla hot innan Nikita försökte 

lösa problemet. Vi tror att Nikita föreslår att titta på båtarna som vi tolkar som 

Corsaros (1997) strategi "en ny variant av den pågående handlingen", med 

anledning av att hen vill avsluta konflikten som pågår. Nikitas försök 

resulterar dock i avvisning och leder till frustration. Nikita avslutar då med 

vad vi tolkar som ett hot innan hen går ut ur rummet. Vi kan inte tydligt återge 

vad som har hänt mellan barnen, men det går att tolka att Nikita blev sårad 

utifrån att hen tog kontakt med andra barn under resten av förmiddagen. I den 

här sekvensen används två av Fanger, Frankel och Hazens (2012) strategier. En 

direkt uteslutningsstrategi (2) synliggörs när Mika och Robin svarar "Inte jag" 

eftersom att barnen bekräftar att de hört Nikita genom att svara på frågan fast 

att de svarar att de inte vill. Samtidigt betraktar vi en ignorerande strategi (3) 

eftersom att barnen inte ger Nikita någon fysisk uppmärksamhet och sitter 

med ryggen mot Nikita.  

Hot var något som uppmärksammades som en återkommande strategi hos 

barnen. Vi tolkar det som att barnen använder sig av hot för att de inte vill 

tappa sina kamrater och försöker med ett hot att ta över maktpositionen och få 

sin vilja igenom. Observationen "Bullar" visar en situation där tre barn 

gestaltar en familjelek i "lägenheten". Barnen lagar mat och efterrätt som de ska 

ha med på en picknick. Jessie som är pappa i leken dukar fram efterrätterna på 

en filt som hen lägger på golvet. Sandy försöker ta av efterrätterna men blir 

gång på gång nekad eftersom att de ska ätas efter maten. Öhman (2008) 

poängterar att det kan bildas en maktkamp när ett barn inte får någon chans 

att uttrycka sin åsikt och kan av den anledning välja att lämna leken för att den 

blir ointressant. Vi tolkar situationen som att Sandy och Nikita tröttnar på att 

leken står still och inte går vidare. Barnen verkar anse att momentet inte är 

tillfredsställande eftersom att det bara är Jessie som bestämmer. När Sandy och 

Nikita går ut ur rummet försöker Jessie ta makten genom att bestämma men 

det fungerar inte  i det här fallet. 

Av anledning att situationen utvecklades på sättet ovan tolkar vi observation 

"Duken" som en medveten men enfaldig handling av Jessie. Jessie hämtar och 

lägger en duk på bordet som finns i "lägenheten". Love uttrycker då att det 
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blev fult och att Jessie måste ta bort den för att få fortsätta vara kompis med 

Love. Hotet gör att Love tilldelades den övergripande makten och får 

övertaget. Vi tolkar det som att Jessie var medveten om att hen återigen kan 

tappa en lek och rädslan om att förlora en till lekkamrat gör att hen anpassar 

sig efter Loves önskan och situationen blir asymmetrisk. Begreppet innebär att 

det barn som blir förminskat helt enkelt får acceptera det som händer och bara 

följa med för att leken ska fortsätta (Johansson, 2007).  

Något vi reagerade på när vi studerade barnen i förskolan var att hög status 

inte var kopplad till barnens ålder. Öhman (2008) lyfter fram att det annars är 

vanligt att makten är kopplad till de äldsta barnen och att de yngre mest bara 

får acceptera sin position. Det har vi även upplevt som förekommande bland 

förskolorna vi har erfarenheter ifrån. På förskolan vi studerade handlade 

makten istället om det som Johansson (2007) beskriver, att ha rätt rekvisita 

eller det som Öhman (2008) framhäver, att vara extra påhittig eller modig. En 

enformig lek blir sällan meningsfull för alla barn, detta kunde vi se i 

observationen "Duken" där Nikita och Sandy valde att lämna för att det blev 

ointressant. Det var även som Ivarsson (2003) betonar i sin studie, att makten 

handlar om att inta en position som blir accepterad av de andra deltagarna. 

Ofta kunde vi se vilka eller vilken som hade makten och vilka som fick 

acceptera sin roll. Vi kan i vår studie se att barnen bland annat använder en hel 

del hot för att skapa en uppdelning av makten mellan varandra.   

Avslutande reflektion 
I helhet har vi under studiens gång sett att barnens lek i förskolan handlar om 

förhandlingar för att kunna hitta harmoni och glädje i leken. Barn är kreativa 

och smarta och använder sig av olika strategier för att få tillträde till en redan 

etablerad lek eller för att förhandla fram en lösning. Barnen använder också 

strategier för att både medvetet och omedvetet utesluta barn som de inte vill 

ha med i leken 

 

Vi har upplevt att det vid vissa tillfällen varit svårt att inta barnens perspektiv 

och förstå syftet med deras olika handlingar. Ibland kan det se ut som att det 

handlar om barns okunskap om hur man ska bete sig i vissa sammanhang. Ett 

exempel som enligt oss var svår att sätta sig in i och tolka var observationen 

"Zoo". Kims vägran om att förhandla och hens beslutsamhet om att inte 

förändra sin syn på leken får oss att ifrågasätta Kims förmåga att hantera 

lekreglerna. Vilket Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter som en viktig aspekt 

eftersom reglerna i leken bygger på att kunna sätta sig in i någon annans 

lekvärld och på så sätt kunna förhandla och komma fram till gemensamma 

beslut som för leken vidare. Det vi kan konstatera är att leken är oförutsägbar 

eftersom barnen använder sig av en rad olika strategier för att bjuda in och 

inkludera andra, men också för att utesluta varandra. Vad som helst kan hända 

i leken och utan uppsyn av vuxna finner vi en risk att många barn inte 

utvecklar sin lekförmåga samt omärkbart blir illa behandlade av 

sina kamrater.  
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Avslutningsvis har vi funnit att barns strategier är väldigt komplicerade 

då det tar tid att upptäcka återkommande uteslutningar eftersom 

barnen är smarta nog att ändra sina strategier från gång till gång. Vi kan 

inte garantera tillförlitligheten i vår studie då vi endast genomfört 

observationer under en kort tid och bara på en förskola. Vi hoppas att vi 

har bidragit med tankeväckande kunskap om att det är viktigt att 

studera barnens strategier i leken och inte bara lämna dem ensam. 

Barnens sätt att behandla varandra i lekens värld är något vi anser är 

viktigt att lyfta fram i rampljuset för att kunna förbättra det pedagogiska 

arbetet. Ett medvetet förhållningssätt medför att barnen kan utvecklas 

till goda samhällsmedborgare vilket också är ett av målen i förskolans 

läroplan (Lpfö, 2016). Förhoppningsvis utvecklar då barnen sunda 

värderingar och lär sig visa respekt och hänsyn mot sina 

medmänniskor.    
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Vidare forskning 
Något vi fann intressant i vår studie var att barnen bytte strategier när de 

försökte komma in i- eller bevara leken. Vid flera tillfällen kunde vi se 

återkommande strategier, dock var det oftast av olika barn. Inget barn hade på 

något sätt en speciell metod de använde sig av, det var snarare som att de 

bildat sig en uppfattning om att de behövde byta metod i förhållande till 

vilken kompis de lekte med. Detta är endast en tolkning och det var inget vi la 

extra energi på att undersöka, dock skulle det vara intressant att studera 

närmare. Om det visar sig att barnen använder sig av olika strategier för att de 

vet om att alla inte accepterar ett likadant sätt eller om det bara är en slump att 

de handlar olika. 

 

Vårt fokus var inte att studera pedagogens roll, men ändå märkte vi att det inte 

är förrän det blir märkbara konflikter som pedagogerna lägger sig i barnens 

lek. De dömer efter hur leken ser ut när de kommer in och frågar inte barnen 

innan vad som har hänt eller vilka som är med. De kan komma in i ett rum 

utan att ursäkta sig och högt börja prata så att barnens lek avbryts. Vi 

observerade också att pedagogerna vid vissa tillfällen pratade över huvudet på 

barnen, vi kunde tydligt se att barnen hörde vad de sa eftersom barnen vred på 

sig och sedan härmar vad de vuxna sagt. Denna iakttagelse har för oss väckt 

frågor om hur pedagogerna påverkar barnens vardag och skulle därför vara 

intressant att studera vidare. 

 

Slutligen skulle det vara spännande att genomföra intervjuer med barn 

samtidigt som man observerar för att synliggöra barns tankar om att få vara 

med i leken. Hur det känns att bli ignorerad och om det förekommer 

uteslutning på förskolan enligt barnen själva. 
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BILAGA 1: Mail till förskolechefen 

 

 

Hej!  

 

Vi är två förskollärarstudenter som för närvarande läser vår sista termin på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Detta innebär att vi precis påbörjat vårt 

examensarbete och skulle därför vilja besöka din förskola för att genomföra en 

studie, i form av observationer på barns relationer i förskolan.  

 

Syftet med vår studie är att öka vår förståelse för hur barns olika relationer ser 

ut i förskolan och vi vill med hjälp av videofilm observera detta. Vi arbetar 

konfidentiellt och hanterar all empiri anonymt så att ingen utomstående 

kommer att kunna identifiera någon eller något, dvs. varken enskild individ 

eller plats.  

 

Vår målsättning är att genomföra observationerna under tisdag, onsdag och 

torsdag v. 42 och 45. Tid för varje besök är beräknad till max 2 timmar.  

Hör gärna av dig om det finns möjlighet att genomföra detta på din förskola. 

Vi ringer i slutet av veckan för att förhoppningsvis bekräfta er medverkan i vår 

studie.  

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss via mejl eller telefon.  

 

Antonia  

Mobil: 07xxxxxxxx  

E-post: anol1219@xxxx 

 

Johanna  

Mobil: 07xxxxxxxx  

E-post: joro1302@xxxx  

 

Mvh. Antonia och Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 2: Till vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare 

 

Barnets namn _____________________________________ 

 
Hej!  

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som nu läser 

vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att 

titta närmare på barns relationer i leken. För att ta reda på detta kommer vi 

observera barns lek på förskolan med hjälp av en ipad/filmning av barns lek. 

Observationerna kommer äga rum vid några tillfällen under v.40 och v. 42  

 

Allt material kommer att hanteras konfidentiellt. Vilket innebär att varje 

individ är anonym och kommer inte kunna identifieras av utomstående. Vi 

kommer inte heller gå ut med vilken förskola barnen går på. Medverkan är 

viktig för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Deltagandet är 

frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. Filmerna från 

observationerna är vårt personliga ansvar och kommer bara användas till vårt 

examensarbete och kommer efter utbildningens slut att raderas helt. 

 

Med vänliga hälsningar Antonia och Johanna  

 

Tillåter ni att ert barn finns med på observationerna/filmerna? Ringa in svaret 

 

 Ja                                            

 

  Nej                

 

 

Datum och underskrift ________________________________________ 

 

Har ni frågor vänligen kontakta: 

 

Antonia tel: 07x-xxxxxxx 

 

Johanna tel: 07x-xxxxxxx                 

 

 


