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Abstract 
 
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka hur barn i åldrarna tre-sex år skapar, upp-
rätthåller och avbryter gemenskaper med varandra i den fria leken på förskolan. Jag har också 
tittat på det hela ur ett genusperspektiv och har tittat på om pojkar och flickor agerar på olika 
sätt när det gäller tillträden samt exkluderingar i den fria leken.  
 
Som metod har jag använt mig av observationer, jag antecknade och gjorde röstinspelningar 
för att fånga så mycket som möjligt av det barnen sade och gjorde. Jag genomförde 27 obser-
vationer både inomhus och utomhus. 
 
Resultatet visade att pojkar och flickor använder sig av många olika strategier för att få tillträ-
de till pågående lek och för att utesluta varandra under pågående lek. 
De vanligaste tillträdesstrategierna som barnen under mina observationer använde sig av var: 
att fråga om man fick delta i leken, att avbryta eller använda sig av en störande entré för att få 
tillträde till leken, att leka bredvid några andra som leker och själv leka liknande lek som dem 
samt att referera till någon vuxens auktoritet.  
 
När det kommer till uteslutningsstrategier så var de vanligaste: att etablera en kärngrupp, att 
ha en roll i leken men ändå bli utestängd, uteslutningar av kamrater inom pågående lek, att 
skydda interaktionsutrymmet och uteslutning på grund av ålder. 
 
Användandet av tillträdes- och uteslutningsstrategier ur genushänseende visade att flickorna 
oftast frågade om de fick vara med i en pågående lek eller refererade till frasen alla får vara 
med. Pojkarna använde sig mest av avbrytande och störande entré och till viss del, men inte i 
lika stor utsträckning som flickorna, av frasen alla får vara med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tillträdesstrategier, uteslutningsstrategier, genus 
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1. INLEDNING 
 
Mitt intresse för tillträdes- och uteslutningsstrategier i den fria leken väcktes under kursen 
Den lekande människan. Vi läste kurslitteratur som behandlade ämnet och jag kände att det 
var väldigt intressant. Jag genomförde en mindre undersökning under den kursen i en ett/tvåa, 
och kände redan då att jag ville forska vidare kring detta ämne när jag skulle skriva mitt exa-
mensarbete. Jag finner att det är väldigt intressant att titta på vad barn använder sig av för 
strategier när de vill vara med i en redan påbörjad lek, och hur de gör när de utesluter barn ur 
en pågående lek. Jag vill försöka få svar på varför en del barn hamnar utanför eller får en 
mindre betydande roll i leken. Jag är också väldigt nyfiken på att titta på om man kan se skill-
nad på hur pojkar och flickor förfar när det kommer till uteslutning i leken samt vilka strategi-
er de använder för att få tillträde till leken. 
  
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn i åldrarna tre-sex år skapar, upprätthåller 
och avbryter gemenskaper med varandra i den fria leken på förskolan. Jag vill också titta på 
det hela ur ett genusperspektiv och är intresserad av att ta reda på om pojkar och flickor agerar 
på olika sätt när det gäller tillträden samt exkluderingar i den fria leken. 
 
Jag har ställt mig följande frågor: 
● Vilka tillträdesstrategier använder sig barnen av för att få tillgång till leken? 
● Vilka uteslutningsstrategier använder sig barnen av för att utesluta kamrater från leken? 
● Använder pojkar och flickor sig av samma tillträdes- och uteslutningsstrategier i den fria 
leken? 
 
1.2 Metod 
 
Jag har använt mig av observationer kombinerat med röstinspelningar som metod under mina 
fältstudier ute på förskolan.  

Innan jag började mina observationer så funderade jag mycket på följande frågor: Vad ska jag 
observera? Hur ska jag registrera observationerna? Hur ska jag som observatörer förhålla 
mig? Runa Patel och Bo Davidsson, som båda två under flera år undervisat i forskningsmeto-
dik och är verksamma vid institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet, 
menar att det är bra att ta ställning till dessa frågor inför observationerna.1

Observationerna har pågått under cirka två veckors tid och jag har registrerat 26 stycken ob-
servationer, de flesta i form av anteckningar och några i kombination av anteckningar och 
röstinspelningar. Observationernas längd varierade kraftigt, en del var väldigt långa och jag 
har antecknat flera sidor medan vissa var korta och bara finns nedtecknade på ett fåtal sidor. 

 Innan jag började 
mina observationer så skrev jag ett informationsbrev till föräldrarna till de barn som jag skulle 
observera, där jag bad om tillstånd att få observera, göra röstinspelningar, filma och fotografe-
ra deras barn. Jag har genomfört mina observationer på två avdelningar på förskolan, och jag 
har både observerat inomhus och utomhus. 

                                                 
1Patel & Davidsson (2003)  s. 90 
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Jag har ständigt gått runt med mitt anteckningsblock inomhus och utomhus, och jag har med-
vetet sökt upp situationer av lek där det minsta antalet av barn var tre personer. 
 
Mina observationer kan benämnas som strukturerade, Patel och Davidson menar att man an-
vänder sig av strukturerad observation när man vet vilka situationer samt beteenden som ska 
ingå i observationen.2 Utifrån detta så kan man konstruera observationsscheman. Både i bo-
ken Forskningsmetodikens grunder och i Det värderande ögat tar Patel & Davidsson och 
Cato R.P Bjørndal, som är verksam vid Tromsö universitet, upp observationsschemats bety-
delse när man observerar.3

 

 Jag har flitigt använt mig av dessa scheman under mina observa-
tioner. De har fungerat som ett bra stöd och sparat mig mycket tid. Några små justeringar av 
schemana har gjorts under observationernas gång. 

Som observatör så har jag förhållit mig passiv. Jag har varit en för barnen känd person som 
har intagit en icke deltagande roll under observationerna. Under de olika observationstillfälle-
na så märkte jag att jag inte kunde börja observera på en gång, utan jag fick lov att vänta en 
stund. Det var som Patel och Davidson framhåller, att barnens beteende förändrades till en 
början.4

 

 Jag avvaktade då en liten stund tills jag märkte att barnens beteenden återgick till det 
vanliga, och då kunde jag påbörja mina observationer. 

Jag har även, som jag nämnde ovan, gjort röstinspelningar under mina observationer. I boken 
Det värderande ögat så tar författaren upp ljudinspelningens fördelar.5 Bjørndal framhåller att 
om man vill ha kvar så mycket information som möjligt om det pedagogiska skeendena så är 
det av stor fördel att man gör ljudinspelningar.6 Bjørndal menar att ljudinspelningar fyller två 
huvudskaliga fördelar. Den främsta är att man, som han utrycker det, ”konserverar observa-
tioner” av ett pedagogiskt ögonblick som annars skulle gå förlorat och aldrig bli registrerat. 
Vårt begränsade minne påverkar inte inspelningen och situationen finns kvar för att studera 
vidare om och om igen. Den andra fördelen med ljudinspelningar som Bjørndal tar upp är den 
”stora rikedom av detaljer” som blir bevarad under ljudinspelningar. Varje gång man lyssnar 
på ljudinspelningarna så kan man få syn på någonting nytt och intressant. Man kan också ob-
servera en och samma situation flera gånger och fokusera på olika saker varje gång man lyss-
nar på inspelningarna.7

 
 

1.3 Etiska överväganden 
 
Innan mina observationer så författade jag ett informationsbrev, och var noga med att brevet 
skulle uppfylla de krav som finns skrivna i kurshandboken till examensarbetet.8

 

 I brevet in-
formerades föräldrarna och barnen om min undersökning. Jag bad i brevet om tillstånd att få 
observera, fotografera, filma och att få göra röstinspelningar på barnen.  

Jag har enbart använt mig av fingerade namn på barn och pedagoger. Jag har varit noga med 
att inte nämna förskolans namn och plats i mitt arbete. När jag gör en liten presentation av 
området kring förskolan så ger jag bara en övergripande beskrivning av det för att man ska få 
en uppfattning om hur det ser ut.  
                                                 
2 Patel & Davidsson (2003) s. 90 
3 Patel & Davidson (2003) s. 90; Bjørndal. (2002) s. 51; Observationsschema se bilaga ett. 
4 Patel & Davidsson (2003) s. 96 
5Bjørndal (2002) s. 72 
6 Bjørndal (2002) s. 72 
7 Bjørndal (2002) s. 72 (kursivt i originalet) 
8 Högskolan Dalarna (Information och anvisningar) S. 15-16 
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Jag kommer enbart att använda det material jag samlat in i syfte att skriva mitt examensarbe-
te. 
1.4 Tidigare forskning inom ämnet barns kamrat-
gruppsinteraktion 
 
Gunvor Løkken är professor i förskolepedagogik vid Högskolan för förskolelärarutbildning i 
Trondheim. Hon har skrivit boken Toddlar kultur – Om ett- och tvååringars sociala umgänge 
i förskolan. Den handlar om de yngsta barnen, ett- och tvååringarna, och hon tar upp deras 
sociala umgänge i förskolan.9 Hon tar upp att de yngsta barnen, toddlarna, kan leka med flera 
barn samtidigt med få konflikter och att leken kan pågå under lång tid. Hon har sett att leken 
ofta äger rum kring stora föremål och utan hjälp från äldre barn eller vuxna. Løkken tar upp 
hur kroppslig snarare än språklig samverkan präglar de små barnens kultur.10

 
 

Annica Löfdahl som är fil.dr i pedagogik och forskare vid Karlstads universitet, har skrivit en 
rad böcker om samspelet mellan barn i förskolan.11 I hennes doktorsavhandling så fokuserar 
hon på förskolebarns lek och deras gemensamma meningsskapande. I avhandlingen så tar hon 
upp frågor som rör barns egna perspektiv på leken samt vikten av de kulturella och sociala 
dimensionerna i deras meningsskapande.12

 
  

I boken Kamratkulturer i förskolan tar hon upp att barn som vistas en längre tid tillsammans 
på förskolan skapar sina egna kamratkulturer. Dessa kamratkulturer rymmer sociala normer 
för hur man beter sig i gruppen, till exempel, vem som kan vara med och leka, vem som be-
stämmer leken, hur man ska bete sig mot varandra, vem som har hög respektive låg social 
status. Löfdahl menar att kamratkulturer har stor påverkan på barns samvaro och vill visa på 
hur även små barn kan använda leken som ett medel för uteslutning.13

 
  

I boken Förskolebarns gemensamma lekar tar Löfdahl upp att förskolebarnens gemensamma 
meningsskapande kommer till utryck i deras lek. Barn är sociala aktörer som utmanar omgiv-
ningen och prövar mönster i leken. I hennes bok så får man som läsare förståelse för hur leken 
ser ut utifrån barnens perspektiv och hur man kan tolka lekens mening och innehåll. I leken så 
reflekterar barnen kring livet och vardagen. I leken tar barnen upp olika maktrelationer som 
sker i samhället samt i det egna familjelivet. Barnen skapar lösningar genom leken, och de 
använder kommunikation i leken som ett redskap för att utveckla och upprätthålla status och 
sina positioner inom kamratkulturen.14

 
 

Margareta Öhman som är legitimerad psykolog, familjeterapeut och barnkulturvetare skriver i 
sin bok Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan att barn oavbrutet är inblandade i 
relationer med andra barn där de uppmuntrar och bekräftar varandra men också kränker, sän-
ker och avvisar varandra. Öhman tar upp att det kan vara svårt för pedagoger att få syn på 
kränkningar och uteslutningar bland barnen på grund av att barnens värderingar om varandra 
är väldigt svåra att få grepp om. Temat i boken är kränkningar och uteslutningar och fokus 
ligger på hur pedagogen med hjälp av fördjupade kunskaper och egen reflektion kan finna sätt 
att hindra kränkningar och uteslutningar och motverka att ett negativt socialt mönster etable-

                                                 
9 Løkken (2008) s.13-24 
10 Løkken (2008) s. 16-17 
11 Löfdahl (2002); Löfdahl (2004); Löfdahl (2007) 
12 Löfdahl (2002) s. 9-10 
13 Löfdahl (2007) s. 10 
14 Löfdahl (2004) s. 7-8 
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ras.15 Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan är en uppföljare till boken Empati 
genom lek och språk, som tar upp hur man skapar ett positivt lärandeklimat och stimulerar 
barns utveckling av lek, empati och kommunikation. Den handlar om hur pedagoger kan ut-
veckla sitt förhållningssätt och främja barns utveckling av kommunikativ och social kompe-
tens.16

 
 

Pia-Maria Ivarsson är univ. lekt vid Uppsala universitet. I sin avhandling Barns gemenskap i 
förskolan så tar hon upp barns konstruktion av gemenskap i förskolan, att barnen är tillsam-
mans, deras samvaro. De söker varandras sällskap, de utgör varandras sällskap och de är i 
varandras sällskap. Avhandlingen behandlar också barns sociala interaktion; vad barnen gör 
och vad de säger när de är tillsammans. Avhandlingen tar också upp hur barnen resonerar om 
att vara tillsammans och om deras strävan efter att få vara tillsammans.17 Ivarsson skriver att 
ett kännetecken för yngre barns lek och samvaro är att de byter lekkamrater mer ofta än vad 
äldre barn gör. Ivarsson skriver att William A. Corsaro, en sociolog som studerat kamratkultu-
rer i USA och Italien, menar att barn tidigt blir medvetna om att kamratrelationer är ömtåliga 
och någonting som man måste slå vakt om.18 Ivarsson framhåller att en stor del av barns tid 
och uppmärksamhet går åt till att skaffa sig kamrater och att bevara kamratrelationerna. Ivars-
son refererar återigen till Corsaro som menar att mycket av det som barnen gör kan samman-
fattas i två grundläggande strategier, att skydda interaktionsutrymmet och att skapa kamratal-
lianser.19

 
 

I rapporten Att lära i samarbete – Grupparbete i förskola och skola så tar Berit Halvarsson 
upp att undersökningar visar att den fria leken i förskolan inte alltid bidrar till en positiv social 
och individuell utveckling för alla barnen. Hon tar upp att det bildas hierarkier, barn som av-
visade och kämpar för att bli accepterade. Halvarsson skriver att man i en norsk undersökning 
fann att barns lekande bestod av tre olika rollkategorier. Det är ledaren, medlöparen och den 
utstötte.  De barnen som hamnade i kategorin utstötta fick ofta kämpa för att få vara med i 
leken och för att bli accepterade.20

 
 

Genom forskningsöversikten Barns samlärande så vill Pia Williams som är docent vid Göte-
borgs universitet, Sonja Sheridan som är fil. dr. och docent vid Göteborgs universitet och Ing-
rid Pramling- Samuelsson som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, bidra till en 
spridning av kunskap om vikten av att barn lär av varandra samtidigt som de utvecklar sina 
samarbetsförmågor och till att barns möjligheter att lära av varandra i förskolan och skolan 
ökar. Barn skapar mening, innebörd och förståelse genom att dela sin verklighet tillsammans 
med andra människor. Att lära av andra innefattar inte bara att yngre barn skall lära av äldre. 
Lärande är inte enbart förenat med ålder utan med innehåll och kunskap, där man kan lämna 
utrymme för den som har speciella kunskaper. Williams, Sheridan och Pramling- Samuelsson 
framhåller att om man sätter barn-barn – förhållandet i fokus träder det handlande barnet 
fram, där samverkan mellan kamraterna blir en mänsklig kvalitet och ett sätt att förhålla sig 
till andra människor och till kunskap.21

 
 

                                                 
15 Öhman (2009) s. 6-7 
16 Öhman (2009) s. 6-7, (1996) s. 9-14 
17 Ivarsson ( 2003) s. 13 
18 Ivarsson ( 2003) s. 117 
19 Ivarsson (2003) s. 118 
20 Halvarsson  (1996) s. 57-58 
21 Williams & Sheridan & Pramling- Samuelsson  (2000) s. 13- 14 
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Ann-Carita Evaldsson som är professor i pedagogik vid Uppsala universitet har tittat på hur 
det ser ut beträffande kamratgruppsinteraktioner på två fritidshem i Sverige. Hon tar upp i sin 
avhandling Play, disputes and social order – everyday life in tow Swedish after-shool centers 
hur barn i sju till tolv års ålder agerar tillsammans med personal och vänner. Hon tittar på hur 
samtalen mellan barnen i vardagen etablerar en social ordning på fritidshemmet. Centralt i 
texten är verbala tvister, skämt och spel mellan barnen. Evaldsson har sett att dessa centrala 
delar är hur ordningen på fritidshemmen förhandlas fram och framställs i samspel mellan barn 
och mellan barn och vuxna. Evaldsson tar upp att om det är så att ett barn frågar om det får 
vara med så får barnet vanligtvis det, om man är beredd att acceptera lekens regler och inta 
den roll som man blir tilldelad av de andra deltagarna i leken. Evaldsson såg att det var vid 
själva inträdet i leken som barnen fick nöja sig med den roll man blev tilldelad, men att man 
sedan under lekens gång kunde avancera, vilket medförde att vissa av barnen återkommande 
fick lov att lämna sina platser under pågående lek för att de inte accepterade att byta plats un-
der lekens gång.22

 
 

Jakob Cromdal som är fil.dr. och forskare vid Linköpings universitet har i sin avhandling, 
Code-switching for all practical purposas: Bilingual organization of children`s play, tittat på 
hur barn i åldrarna sex till nio år organiserar sina sociala aktiviteter i en tvåspråkig, svenska 
och engelska, skolmiljö. Cromdal beskriver tillträdesritualer. Han beskriver också den interak-
tions process som förkommer i barnens förhandlingar inom leken. Han har sett att barnen 
skyddar sina interaktionsutrymmen på olika sätt i olika lekar. Det är viktigare att förhandla 
om tillträde i olika rollekar än vad det är i olika bollspel. Cromdal har sett att när det gäller 
tillträdesförhandlingar så tar barnen hänsyn till ålder, kön och att ha rätt utrustning eller att 
man är kunnig inom lekområdet.23

 
 

Marjorie Harness Goodwin som är professor i antropologi vid South Carolina universitet och 
har skrivit boken He-Said-She-Said – Talk as social organization among black children där 
hon tar upp kamratsamspelet mellan svarta barn i USA. Boken går i detalj in på komplexiteten 
när det kommer till barns kommunikation. Hon tittar på barns kamratrelationer ur ett genus-
perspektiv och är kritisk till tidigare forskning som pekar på att flickor generellt intresserar sig 
för närhet, ömsesidighet och alltid anstränger sig för att försvara varandra. Hon visar istället 
att flickor ingår i dispyter och att de även utesluter varandra ur gemenskaper.24

 
 

Boel Jorup, lekforskare, och Gunilla Preisler som är professor vid Stockholms universitet 
skriver i sin rapport, Att göra gemensamt i leken - om lekens kommunikativa villkor, om olika 
lekteorier. De tar upp lekens betydelse för barns sociala utveckling och kommunikationsför-
måga samt skillnader i pojkars och flickors lek.25

 
  

Jorup och Preisler tar upp att det kan vara svårt för barn att veta hur de ska bete sig för att 
komma in i en pågående lek, för att göra detta så krävs det både anpassning och social förmå-
ga.26 Jorup och Preisler tar upp att en rad forskare kommit fram till att kamratrelationer med 
jämnåriga har en unik betydelse och att det inte kan ersättas av samspel med vuxna. Barn sö-
ker sig till varandra och genom leken så utforskar och undersöker de livet.27

                                                 
22Tellgren (2004) s. 22;  Evaldsson (1993) s. 84-85 

  

23 Tellgren (2004) s. 23;  Cromdal ( 2000) s. 13-16 
24 Goodwin (1990), s.1, ; Tellgren (2004) s. 22 
25 Jorup & Preisler (2001) s. 1 
26 Jorup & Preisler (2001) s. 48 
27 Jorup & Preisler (2001) s. 50 
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Jorup och Preisler tar också upp genusaspekter på leken i sin rapport. De skriver att pojkars 
och flickors könsuppfattning visas i förskolan när barnen vistas tillsammans, såväl i gemen-
skap som i konflikter men också i barnens lekande.28 Jorup och Preisler tar också upp att poj-
kar och flickor fäster sig vid olika förhållanden i omgivningen som de sedan gestaltar i leken. 
Pojkar och flickor leker många gånger olika slags lekar och väljer olika slags roller beroende 
på skilda erfarenheter och uppfattningar om världen. Pojkar är inriktade på saker och handling 
i leken medan flickor koncentrerar sig mera på relationer.29

 
 

Mia Thorell som är lektor vid Linköpings universitet har i sin avhandling Politics and align-
ments in children`s play dialogue – Play arenas and Participation tittat på hur barn i sex till 
åtta års ålder leker och kommunicerar med varandra. Thorell menar att kamratgrupper är vik-
tiga för barns språkutveckling och för att upprätta kamratkulturer. Thorell framhåller att kon-
flikter barnen emellan uppträder lika ofta i pojkars och flickors lek. Hon tar också upp att det 
första barnet möter i interaktionen med sina kamrater är att få vara innesluten i leken eller att 
vara utesluten från leken. Thorell tittar på genus i leken och menar att genus ständigt finns 
närvarande i våra tankar. Hon menar att tankar om kön kan vara olika från tillfälle till tillfälle 
och från en social kontext till en annan. Thorell menar att barn kan använda sig av genus 
medvetet och för deras egen vinning, till exempel genom att acceptera eller neka andra barns 
försök att få tillträde till en redan påbörjad lek eller förslag till lektema.30

 
 

Som jag tagit upp ovan har det forskats en del inom barns lek, kommunikation och interak-
tion. Jag har valt att titta lite mera på två av forskarna, Britt Tellgren samt Corsaro, som båda 
tittat på uteslutnings- och tillträdesstrategier bland barn i förskolan. 
 
Jag kommer att ställa min undersökning mot det som Tellgren kommit fram till i sin licentiat-
avhandling och se om jag kan se några likheter eller skillnader. Jag kommer att titta på de 
uteslutningsstrategier, som finns nedtecknade nedan, som Tellgren sett under sina observatio-
ner och se om jag kan identifiera några av dessa i mina egna observationer eller om jag even-
tuellt kan se några andra uteslutningsstrategier bland barnen som jag observerat. 
 
Jag kommer också att titta på de tillträdesstrategier som Corsaro sett att barn använder sig av 
för att få tillträde till lek. Tellgren har också använt sig av dessa tillträdesstrategier och går 
igenom och beskriver dem i sin i sin licentiatavhandling, Jag har tecknat ned dessa nedan ut-
ifrån Tellgrens avhandling och kommer att använda mig av dem i mitt examensarbete. Corsa-
ro har forskat och skrivit mycket och här nedan går jag igenom det som är av vikt för mitt 
examensarbete. 
 
William Corsaro är en sociolog som studerat kamratkulturer, och han har i huvudsak utfört sin 
forskning på förskolor i USA och Italien. Han har utforskat barn i åldrarna tre till fem år och 
hur deras interaktion och kamratrelationer ser ut. Corsaro har genom sina studier funnit att 
barns sociala relationer och vänskap gestaltas i samspelet inom kamratkulturen som i sin tur 
ingår i den större gemenskapen.  
 
Corsaro har identifierat 15 olika tillträdesstrategier eller som man också kan benämna dem, 
access-strategier. Här nedan presenterar jag Corsaros 15 tillträdesstrategier som jag hämtat 
från Tellgrens licentiatavhandling.31

                                                 
28 Jorup & Preisler (2001) s. 77 

  

29 Jorup & Preisler (2001) s. 78-79 
30 Tellgren (2004) s. 23; Thorell (1998) s. 36 
31 Tellgren (2004) s. 79-80 
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1. Non-verbal entry- Icke-verbal entré:  att träda in i ett område nära de händelser eller episo-
der som pågår utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga något. 
 
2. Producing variant of ongoing behaviour- Att producera en variant av pågående handling: 
att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) skapa någonting 
som liknar det beteende eller den handling som pågår. 
 
3. Disruptive entry- Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där episoder pågår 
och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitet. 
 
4. Encirclement- Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område där 
episoder pågår utan verbal markering. 
 
5. Making claim on area or object- Att verbalt göra anspråk på området eller något föremål: 
att träda in i området där episoder pågår och verbalt göra anspråk på området eller ett objekt. 
 
6. Request for access- Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår och verbalt 
fråga om lov att få vara med. 
 
7. Questioning participants- Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder pågår 
och fråga någon deltagare om pågående aktivitet. 
 
 
8. Reference to adult authority- Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i området där 
episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas auktoritet eller regler vad gäller till-
träde till lekområdet. 
 
9. Offering of object- Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och (verbalt 
eller icke verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller en present) till någon eller några av delta-
garna. 
 
10. Greeting- Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en eller 
flera deltagare. 
 
11. Reference to affiliation- Referera till vänskap eller medlemskap: att träda in i området där 
episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller flera deltagare. 
 
12. Aid from non-participant- Hjälp från en ickedeltagare: verbalt fråga om stöd eller hjälp att 
erhålla tillträde från ickedeltagare till området där episoder pågår. 
 
 
13. Accepting invitation- Acceptera inbjudan: att träda inom området där episoder pågår för 
att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 
 
14. Suggest other activity- Föreslå andra aktiviteter: att träda in i området där episoder pågår 
och fråga en eller flera deltagare om att vara med i någon annan aktivitet. 
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15. Reference to individual characteristics- Att referera till individuella kännetecken: att träda 
in i området där episoder pågår och producera verbal referens till individuella kännetecken av 
en eller fler deltagare.  
 
Under mina observationer så har jag tittat på om jag kunnat identifiera några av dessa ovan-
stående strategier. Jag kommer nedan i resultat- och diskussionsdelen att pressentera vilka 
strategier jag sett och vilka som barnen använde sig mest respektive minst av under den tiden 
jag observerade dem. 
 
1.4.1 Britt Tellgren 
 
Britt Tellgren är fil.lic. i pedagogik och universitetsadjunkt i pedagogik vid Örebro universi-
tet. Hon har under 20 år arbetat inom förskolan och under tio år på gymnasieskolans barn- och 
fritidsprogram. 
 
Sedan 1990-talet är hon lärarutbildare och forskarstuderande vid Örebro universitet.  
Tellgren har skrivit en licentiatavhandling som behandlar barns tillträden och uteslutningar i 
lek och samtal. Huvudsyftet med hennes avhandling var att utforska hur yngre barn samspelar 
med sina vänner.32 Tellgren har tittat på hur det går till när barn i tre- fyra- och femårsåldern 
gör när de skall lära sig samspelet med andra barn och vuxna i en förskola. Fokus i hennes 
avhandling ligger i hur yngre barn samspelar med varandra.33

 
   

En central fråga i Tellgrens avhandling är hur barn skapar, upprätthåller och avbryter sina 
relationer och gemenskaper med varandra i situationer då vuxna inte finns med.34 Tellgren 
kom fram till att de barnen som hon observerade använde mycket av sin tid till att etablera 
kamratrelationer och att försöka ingå i redan etablerade kamratrelationer. Tellgren menar att 
resultaten som redovisas i avhandlingen visar tydligt att barnen utför ett tidskrävande, krea-
tivt, tålmodigt och ihärdigt arbete för att skapa kamratrelationer och att bygga upp ett gemen-
samt interaktionsutrymme.35

 
  

Tellgren har tittat på hur barnen får tillträde till en redan etablerad grupp, och kommit fram till 
att de tillträdesstrategier som barnen använder sig mest av och som gav bäst utdelning var den 
icke-verbala entrén. Några andra tillträdesstrategier som också var framgångsrika var att pro-
ducera en variant av pågående aktivitet, att inringa området och referera till vuxnas auktori-
tet. Tellgren menar att dessa strategier oftast medförde till att tillträdet blev lyckat, men att 
dessa strategier oftast måste kombineras med varandra för att vara framgångsrika.  
 
Tellgren framhåller att inget barn i hennes undersökning fick tillträde från början bara genom 
att fråga om han/hon fick vara med, utan var tvungen att kombinera denna strategi med andra 
strategier.36 Tellgen talar också om att barnen i hennes undersökning uppvisade två strategier 
som Corsaro inte fann i sin studie (se nedan). Tellgren har namngivit dessa två strategier till 
den iakttagande strategin och det förmildrande anspråkets strategi.37

 
 

 

                                                 
32 Tellgren (2004) s. 11 
33 Tellgren (2004) s. 14 
34 Tellgren (2004) s. 127 
35 Tellgren (2004) s. 129 
36 Tellgren (2004) s. 131 
37 Tellgren (2004) s. 132 
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De uteslutningsstrategier som Tellgren sett under sina observationer är följande: 
 
● Att skydda interaktionsutrymmet.  
● Uteslutningar av kamrater inom pågående lek.  
● Att överta ledarskapet. 
● Att etablera en kärngrupp.  
● Misslyckat tillträde.  
● Uteslutning på grund av ålder.  
● Att ha en roll i leken men ändå bli utestängd.  
● Att plötsligt bli ignorerad i leken och att ställa till rätta efter uteslutning att göra gott.38

 
 

Att använda sig av olika strategier för att utesluta kamrater från leken kan tyckas grymt och 
svårt för oss vuxna att förstå, men Tellgren framhåller att det som enligt Corsaro kan se ut 
som själviskt agerande, utifrån vårt vuxna perspektiv, kan i själva verket vara ett försök att 
behålla gemenskapen och relationerna barnen emellan.39

 
 

1.5 Bakgrund 
 
Förskolan som jag gjort mina fältstudier på ligger i en liten ort i Mellansverige. Den består av 
fyra avdelningar med barn i åldrarna ett till sex år. Under en dag på förskolan så vistas barnen 
mycket ute. Nästan varje dag, om vädret tillåter, går man ut två gånger om dagen, en på för-
middagen och en efter lunch. Det finns två utegårdar och det är uppdelat så att två avdelningar 
delar på en utegård. Den ena utegården, där jag utfört mina observationer, har rutschkana, 
gungor, sandlåda, klätterställning, pilkojor och asfalterade ytor att cykla på och den ligger vid 
vattnet. Den andra utegården vetter mot en äng och en liten dunge, den är lite mindre och ser 
inte riktigt ut som utegården jag beskrivit ovan. Den här utegården har ett växthus, hallonhäck 
och smultronplantor. Man har nyligen byggt ut förskolan med en extra avdelning och ska ock-
så bygga ut gården för att den är för liten till två avdelningar. Förskolan ligger i en väldigt 
naturskön miljö med skogen och sjön alldeles intill.  
 
2. RESULTAT 
 
2.1Tillträdesstrategier 
 
Nedan så kommer jag att gå igenom lite olika tillträdesstrategier som jag sett under mina ob-
servationer på förskolan. Jag har valt att illustrera några av alla de olika strategierna som jag 
sett. 
 
2.1.1 Förfrågan att få delta i leken 
 
Under mina observationer så har jag vid flertal tillfällen bevittnat barns försök att få tillträde 
till leken genom att fråga om de får vara med och leka. För det mesta så har barnen fått tillträ-
de till leken när de använt sig av denna strategi men det finns tillfällen då denna strategi inte 
varit lika framgångsrik.  
 
 

                                                 
38 Tellgren (2004)  s. 99-125 
39 Tellgren (2004) s. 134 
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2.1.1.1 Observation ett: – Får jag vara med? 
 
Vid det här lektillfället så är barnen ute. Det är tre flickor, alla är fyra år, Jasmine, Linda och 
Nora, som sitter i sandlådan och leker bageri. Klara kommer och frågar om hon också får vara 
med: 

 
Jasmine – Vi leker att vi har ett bageri. 
Linda – Ja, det gör vi, och jag är bagaren. 
Nora – Jag vill också vara bagare. 
Jasmine – Alla kan vara bagare. 

 
Flickorna leker på och kommer väldigt bra överens. Jasmine intar en ledande roll i leken och 
Linda och Nora finner sig i detta. Klara som dröjt kvar inne en stund kommer ut och tittar 
efter någon att leka med. Hon springer till flickorna i sandlådan. 

 
Klara – Får jag vara med? 

 
Linda och Nora tittar på Jasmine, som svarar: 

 
Jasmine – Nej, det får inte plats någon mer här, och förresten så räcker det med tre bagare.  

 
Klara blir stående tyst bredvid flickorna en stund och ser ledsen ut. Sedan så går hon och 
hämtar en hink och spade och sätter sig bredvid Linda. Linda tittar på henne men säger ingen-
ting. Jasmine som gått för att leta reda på en ny hink, kommer tillbaka och ser att Klara har 
satt sig i sandlådan blir arg och frågar Linda och Nora om de har sagt att Klara får vara med. 
Båda två skakar på huvudet och tittar ner i sanden. Jasmine blir sur och tar hinken och spaden 
och går iväg. Linda och Nora följer efter henne och Klara blir sittande kvar i sandlådan medan 
de tre andra flickorna fortsätter sin lek vid ett annat ställe på gården. 
 
Vid den här leksituationen, som inte är unik på något vis, så pratade flickorna inte så mycket 
med varandra. Jag kunde tydligt se de olika rollerna i gruppen. Det var väldigt tydligt att Jas-
mine hade den ledande rollen, och jag fick känslan av att det hon sade var de andra flickornas 
lag. Jag har under mina observationer sett sådana här situationer återkommande. Det som en-
ligt mina ögon är oroväckande är att det alltid är samma person som blir utesluten eller kanske 
inte ens får var med i leken, på ett eller annat sätt. Det sker hela tiden att barn inte får vara 
med eller utesluts på ett eller annat sätt. 
 
2.1.2 Avbrytande och störande entré 
 
 Att försöka att avbryta en lek eller att göra en störande entré är en strategi som jag observerat 
att barnen använder sig flitigt av. 
 
2.1.2.1 Observation två: – Jag är Hulken – ska vi slåss?  
 
Den här leksituationen utspelar sig utomhus, precis efter frukost. Mats och Egon, fyra år, har 
pratat om att de skall leka sjörövare ute på gården. De har väldigt bråttom ut och påbörjar sin 
lek med detsamma. Gustav, fem år, som börjar senare den här dagen kommer med sin mam-
ma ut på gården. Gustav ser de andra pojkarna, han ger mamman en hastig puss och skyndar 
till Mats och Egon. Mats och Egon låtsas inte se Gustav. Gustav försöker att få dem att upp-
märksamma honom genom att säga hej, men de andra pojkarna bryr sig inte alls om honom. 
Han står kvar medan Mats och Egon springer iväg. En pedagog kommer och pratar lite all-
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mänt med Gustav, han svarar snabbt på frågorna och springer efter Mats och Egon. Gustav 
kastar sig på Mats och säger: 

 
Gustav– Jag är Hulken, ska vi slåss? 
Mats– Nej, sluta Gustav. Kom Egon vi går. 
Egon – Ja, det gör vi. Vi vill inte att du skall vara med. 

 
Mats och Egon springer iväg, Gustav springer efter dem och fäller Egon som springer sist. 
Egon blir jättearg och börjar putta Gustav. En pedagog ser det hela och avbryter bråket. Hon 
frågar vad som hände och Mats och Egon berättar sin version och Gustav berättar sin om att 
han inte fått vara med i leken. Pedagogen menar att alla får vara med och springer iväg för att 
avstyra ett annat bråk på gården. 
 
Liknande situationer som den ovan är något som jag observerat vid ett flertal tillfällen under 
mina observationer. Mestadels så rör det sig om barnen ovan, ibland är det några fler pojkar 
med i leken men det blir nästan uteslutande så att samma pojke inte får vara med i leken. 
 
2.1.3 Bredvidlek  
 
Att leka bredvid några kompisar och skapa en liknande lek bredvid dem är en annan strategi 
som jag sett under mina observationer. 
 
2.1.3.1 Observation tre: – Tågbanan 
 
När jag kommer in i rummet så sitter tre pojkar, Albin, Henrik och Joel alla tre år, på golvet 
och bygger en tågbana. Vid första anblicken så ser det ut som att de leker och bygger tillsam-
mans. När jag suttit och observerat deras lek en stund så märker jag att det är två av pojkarna 
som leker tillsammans och den tredje leker en variant på de två andra pojkarnas lek bredvid. 
Pojkarna pratar inte så mycket under leken men lyckas ändå att hålla Joel utanför. 

 
Albin – Henrik kan du ge mig den där böjda biten. 
Henrik – Ja, här får du, Kan jag få den där raka långa. 
Albin – Vilken? 
Henrik – Den vid ditt ben. 

 
Joel som vill vara med de andra pojkarna och bygga, försöker hela tiden att komma med för-
slag på deras bygge, men Albin och Henrik ignorerar honom hela tiden. När Joel försöker att 
komma i närheten av ”deras” tågbana så flyttar de sig och blockerar så att Joel inte kommer åt 
bitarna eller banan. Det ligger några bitar i ett annat hörn av rummet som Joel tar och bygger 
en egen tågbana med, men han vill gärna vara med Albin och Henrik i deras banbygge. Leken 
pågår på samma sätt ett bra tag. Albin och Henrik tröttnar så småningom på att Joel försöker 
att ta mer bitar och att han försöker att bygga på ”deras” tågbana. 

 
Henrik – Men Joel, sluta. 
Albin – Ja, sluta nu.  
Joel – Ja, men vi kan väl bygga så här under bordet istället. 
Albin – Sluta nu. 
Henrik – Men Joel, sluta! 

 
Leken fortsätter på följande sätt hela tiden, Joel vill vara med de andra två pojkarna men till-
låts inte. Han bygger på sin bana vid sidan av de andra pojkarna men försöker att få vara med 
dem vid flertalet tillfällen. Till slut så ger han upp och sitter och leker med tågbanan han 
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byggt en stund medan han sneglar lite på Albin och Henrik och deras lek. En pedagog kom-
mer in i rummet och Joel frågar henne om de ska gå och pussla, vilket de sedan gör. Albin och 
Henrik fortsätter sitt bygge ända fram till lunchen. Joel pusslar och spelar spel med pedagogen 
hela tiden. 
 
2.1.4 Refererar till vuxens auktoritet 
 
Det sker ständigt att barn refererar till det en vuxen sagt för att få tillträde till en pågående lek 
som man annars har svårt att få tillträde till. 
 
2.1.4.1 Observation fyra: – Alla får vara med, det sa fröken faktiskt 
 
Vid det här observationstillfället så är tre flickor i fem- till sexårsåldern, Amanda, Lisa och 
Petra inne i dockvrån och leker mamma, pappa, barn. Ola kommer och vill vara med flickor-
na, Han gör en lite störande entré och flickorna blir arga på honom. 

 
Lisa – Jag är mamman, och du Petra är pappan. 
Amanda – Vem skall jag vara då? 
Lisa – Du kan vara storasyster.  
Amanda – JA! Det var en bra idé.  
Ola – Jag är en varg som ska äta upp er, grrrrrrr. 
Petra – Sluta Ola, vi leker mamma, pappa, barn. 
Amanda – Gå här ifrån, du förstör bara. 
Lisa – Ja, gå nu. 
Petra – Precis, gå nu, vi vill inte ha dig här. 

 
Flickorna skriker att Ola ska gå då han dröjer kvar en stund. Ola går sedan iväg och tittar om 
det finns någon annan att leka med, men återvänder sedan till flickorna och säger med låg röst 
och sorgsen blick; 

 
Ola – Vet ni, fröken sa att alla får vara med, det vet ni väl att det är så? 

 
Flickorna ignorerar Ola, som höjer rösten; 

 
Ola – FRÖKEN SA ATT ALLA FÅR VARA MED FAKTISKT, HALLÅ! 
Amanda – Okej då, men då får du inte förstöra och bara göra som vi säger. 

 
Ola nickar medhållande, men bara efter en liten stund bryter han överenskommelsen och 
flickorna går och säger till en pedagog att Ola förstör deras lek hela tiden. Pedagogen säger att 
det är dags att gå och tvätta händerna för att det snart är lunch. 
 
Jag har under mina observationer sett många tillfällen då barnen refererar till någon vuxen 
och användandet av frasen; alla får vara med. 
 
2.1.5 Kombination av flera tillträdesstrategier 
 
Jag har vid ett flertal tillfällen kunnat se att barnen kan använda sig av flera tillträdesstrategier 
för att få tillträde till en och samma lek. Att använda sig av flera strategier för att få tillträde 
till en redan pågående lek är mera regel än undantag bland barnen. Ett av dessa lektillfällen 
var när en pojke Isak tre år (bror till Amanda), försökte att få vara med två flickor Amanda 
fem år och Lisa sex år. Amanda och Lisa satt och lekte i en pilkoja som finns på gården, Isak 
stod och tittade på flickornas lek från håll en längre stund. Efter en tids observerande från 
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pojkens sida så började han att närma sig flickorna. Han cirkulerade runt kojan utan att säga 
någonting. Flickorna som var inne i sin lek lade inte märke till honom. Han gick in i kojan 
och satte sig bredvid flickorna utan att säga någonting. Flickorna brydde sig inte till en början 
om att han satt i kojan, det var precis som att de inte såg honom. Efter en stund när Isak bör-
jade med att plocka lite med sakerna som flickorna lekte med så blev Amanda arg: 
 
2.1.5.1 Observation fem: – Stick! 

 
Amanda – Du får inte vara här Isak, jag och Lisa vill leka själva. 

 
Lisa sade ingenting hon tittade ner. Isak sade ingenting, han sitter kvar. 

 
Amanda – Stick Isak du får inte vara här, Stick. 
Isak – Jag vill vara här. 
Amanda – Vi vill inte ha dig här, eller hur Lisa. 
Lisa – Nej, vi vill leka själva. 

 
Isak ser ledsen ut och går ut ur kojan, han tittar sig runt och springer till sandlådan. Han häm-
tar en hink med kottar, som någon ställt ifrån sig, och återvänder till kojan där flickorna leker. 
Han försöker att påkalla deras uppmärksamhet, men de är så inne i sin lek så de hör inte ho-
nom. Han går in i kojan och räcker fram hinken med kottarna och säger; 

 
Isak – Titta vad jag hittade. 
Amanda – Jag har ju sagt åt dig att sticka, nu är jag trött på dig, STICK HÄRIFRÅN. 

 
Amanda försöker att putta ut Isak ut kojan, men lyckas inte. Isak sitter kvar. 

 
Amanda – Vi struntar i honom. 
 Lisa – Ja det gör vi. 
Amanda – Nu struntar vi i dig Isak. 

 
Isak sitter kvar en stund, flickorna ignorerar honom trots att han vid ett flertal tillfällen försö-
ker prata med dem. Han går till slut ut ur kojan och tittar runt på gården om det finns någon 
som han kan tänkas leka med. Han går till sandlådan och börjar leka med en flicka i hans ål-
der. 
 
Under den här observationen så kunde jag se att Isak använde sig av tre olika strategier för att 
få tillträde till leken. Var det så att en strategi inte fungerade så försökte han med en annan. 
Han började med att cirkulera runt kojan och när flickorna inte lade märke till honom bytte 
han strategi till att gå in till flickorna utan att säga någonting. När inte det fungerade så för-
sökte han att få tillträde till leken genom att erbjuda flickorna en sak. 
 
2.2 Uteslutningsstrategier 
 
När det kommer till uteslutningsstrategier så har jag tittat på de uteslutningar som Britt Tell-
gren skrivit om i sin avhandling, som jag tagit upp ovan under tidigare forskning .40

 

 Jag kunde 
se många av dessa men det var några som förekom mer än andra.  

 
 
                                                 
40 Tellgren (2004) s. 99-125 
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2.2.1 Kärngrupp 
 
När jag observerade en grupp med flickor, så var det väldigt tydligt vem som var ”ledaren”. 
Det var en väl etablerad kärngrupp på tre flickor, det var inte ofta som någon annan fick till-
träde till den här gruppen. Jag kunde vid flertalet tillfällen se att en och samma flicka ville få 
tillträde till den här kärngruppen men att hon nästan alltid uteslöts av medlemmarna i kärn-
gruppen, framförallt av flickan som hade ledarpositionen.  
 
2.2.1.1 Observation sex: – Du får inte komma på mitt kalas 
 
Som jag skrev ovan så finns det en väl etablerad kärngrupp bestående av tre flickor, Jasmine, 
Linda och Nora, alla fyra år. Sedan så har vi Klara som är lika gammal och hon har under 
mina observationer nästan ideligen blivit utesluten från leken med flickorna i kärngruppen, på 
ett eller annat sätt. Under mina observationer så har det varit mycket prat om födelsedagska-
las, om vem som får komma eller inte komma på kalaset. Vid det lektillfället som jag nu skall 
beskriva så satt kärngruppen, Jasmine, Linda och Nora, i sandlådan och lekte. Det var många 
barn i sandlådan och några mindre barn stod bredvid och tittade på flickornas lek. Klara satt 
också i sandlådan bredvid flickorna i kärngruppen. Hon satt och bakade kakor och lyssnade på 
de andras konversation om Lindas födelsedagskalas. Flickorna pratade om vem Linda ska 
bjuda på kalaset. 

 
Klara – Linda, får jag komma på ditt kalas? 

 
Linda hinner inte svara då Jasmine är väldigt snabb och säger; 

 
 
Jasmine – Nej det får du inte, för du är inte Lindas bästa kompis, eller hur Linda? 

 
Linda säger ingenting hon tittar ner i sanden. 

 
Nora – Ja precis, du är inte hennes bästa kompis. 
Jasmine – Visst får jag komma Linda?  Jag är ju din bästa kompis eller hur? 
Nora – Jag också eller hur? 
Linda – Ja ni får komma. 
Klara – Men jag då, jag är också din kompis Linda. 
Jasmine – Nej du är inte Lindas kompis, och förresten så får man bara komma om man har en blomma på 
tröjan och det har vi. 
Klara – Men jag har en blomma, titta här. 

 
Klara öppnar jackan och visar att hon har en blomma på sin tröja. 

 
Jasmine – Ja men man måste ha keps på sig också och det har inte du. 

 
Så här fortsätter konversationen en lång stund, Jasmine kommer på olika saker som gör att 
Klara inte får komma på Lindas kalas. Linda säger inte mycket under konversationen, det är 
Jasmine som leder det hela. Klara ser att Jasmines mamma kommer och säger till henne att 
hon ska gå hem. Jasmine springer till mamman och de andra flickorna sitter kvar i sandlådan. 
Nu får Klara vara med i leken och det hela flyter på bra. 

 
Linda – Du får komma på mitt kalas Klara, man behöver inte ha hål i öronen för att få komma. 

 
Klara blir jätteglad och kramar Linda. Sedan så kommer flickornas mammor och det är dags 
att gå hem för dagen. 



17 
 

 
I det här exemplet så kan man se att Jasmine har oerhört starkt inflytande i kärngruppen, det 
är hon som bestämmer och för de övrigas talan i mångt och mycket. Hon är väldigt dominant 
och Linda och Nora vågar inte säga emot henne riktigt. När sedan Jasmine går hem så vågar 
Linda bjuda Klara på sitt kalas. Jag tycker att jag kunnat se att Linda mådde dåligt av att Jas-
mine sa som hon gjorde till Klara. Enligt min bedömning så blev Linda och Nora två andra 
flickor när Jasmine gått hem. Alla tog lika mycket plats i leken och de kom överens. Klara 
hade samma roll som Linda och Nora i leken när Jasmine gått hem. Linda vågade nu bjuda in 
Klara till kalaset och det hela flöt på bra. 
 
Det är väldigt intressant att se att en person kan ha så mycket makt över de andra, att de inte 
vågar säga ifrån fast de är av en helt annan åsikt än den som bestämmer.  
 
2.2.2 Att ha en roll i leken men ändå bli utestängd 
 
Detta är en av de vanligaste strategierna som jag kunnat se under mina observationer. Det är 
ofta så att barnen låter varandra vara med, men vissa barn får en mindre åtråvärd roll i leken 
eller en roll där man inte behöver göra så mycket. Man är närvarande i leken men inte med i 
leken. 
 
2.2.2.1 Observation sju: – Då är väl jag storebror då! 
 
Sofia och Lena, fem år leker i dockvrån, Louise kommer och vill vara med. 

 
Sofia – Jag är mamman. 
Lena – Ja, och jag är storasyster. 
Louise – Jag kan vara pappan. 
Sofia - Nej det finns ingen pappa. 
Louise – Då är väl jag storebror då 
Lena – Nej det finns ingen storebror heller.  

 
Sofia och Lena tröttnar på Louises tjat och börjar viska någonting till varandra. 

 
Sofia– Okay, du kan få vara lillebror som är nyfödd. 
Louise – Ja, de kan jag vara. 
Lena – Va bra, du kan lägga dig här. 

 
Sofia och Lena har lagt en filt i ena hörnet av rummet och säger åt Louise att lägga sig där. 
Louise gör som de säger och lägger sig i hörnet. 

 
Sofia – Nu får du ligga där, kom ihåg att du inte kan krypa, gå eller prata för du är jätteliten.  
Louise – Ja. 

 
Leken fortlöper och Louise är nöjd med att vara bebis ett tag, när hon frågar Sofia och Lena 
någonting så svarar de bara tyst du kan inte prata. Sofia och Lena hotar med att Louise inte får 
vara med längre om hon inte är tyst och ligger stilla. Sofia och Lena leker vidare och ignore-
rar Louise helt. Louise tröttnar till slut på att ligga i hörnet och vara bebis så hon går därifrån, 
Sofia och Lena märker inte ens att hon gått. Leken avslutas då det är dags för lunch. 
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2.2.3 Att bli utesluten på grund av ålder 
 
Under mina observationer så har jag sett att uteslutning på grund av ålder används under lek-
situationer av barnen.  
 
2.2.3.1 Observation åtta: – Du får inte vara med, du är ju en bebis 
 
Tre flickor, Jasmine, Linda och Nora, alla fyra år, sitter i sandlådan och leker affär och restau-
rang när Emma tre år kommer och sätter sig bredvid dem. Emma säger ingenting utan hon tar 
en hink och spade och börjar göra kakor som de andra flickorna.  

 
Jasmine – Nora, har du sagt att hon får sitta här. 
Nora – Nej det har jag inte gjort. 

 
Jasmine och Nora viskar en lång stund, Linda ansluter till dem och flickorna skrattar och sä-
ger: 

Jasmine – Du får inte vara med Emma, du är inte fyra år som vi är. 
Nora - Nej precis, du är bara en liten plutt. 
Linda – Det är bara stora flickor som får leka affär och restaurang, så det så. 

 
Emma säger ingenting hon sitter kvar och tittar ner i sanden. 

 
Jasmine – Kom Nora och Linda vi går och leker någon annanstans hon förstår inte vad vi säger för hon är 
så liten. 
Nora – Ja, kom Linda vi går. 

 
 Flickorna går iväg och Emma blir sittande kvar ensam i sandlådan. 
 
Den här typen av uteslutning på grund av ålder kunde jag se vid ett flertal tillfällen. Den här 
typen av uteslutning var tydligast under den här observationen under andra observationer så 
fanns de inbäddat i olika uteslutningsförsök där man även hänvisade till kläder och utseende. 
 
3. DISKUSSION 
 
3.1 Vilka tillträdesstrategier använder sig barnen av för att 
få tillgång till leken? 
 
Under mina observationer så har jag kunnat identifiera flertalet av Corsaros tillträdesstrategi-
er.41 Tellgren skriver i sin licentiatavhandling att hon kunnat identifiera ytterligare två strate-
gier än de femton som Corsaro sett unders sina studier. Tellgren menar att det beror på att 
strategierna skapas av barnen själva inom den kamratkultur som finns och inom ramen för 
förskolan som institutionell miljö.42

 

 Jag har inte identifierat några nya strategier under mina 
observationer. Det som jag såg mycket av, var att barnen provade sig fram och använde olika 
strategier under ett och samma lektillfälle för att få tillträde till den pågående leken.   

Jag har noterat att de vanligaste tillträdesstrategierna var att fråga om man fick delta i leken, 
att avbryta eller använda sig av en störande entré för att få tillträde till leken, att leka bredvid 

                                                 
41 Tellgren (2004) s. 79-80 
42 Tellgren (2004) 132 
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några andra som leker och själv leka liknande lek som dem samt att referera till någon vuxens 
auktoritet.  
 
Två strategier som jag sett att barnen kombinerat och använt sig flitigt av var att de frågade 
om de fick delta i en redan påbörjad lek och om svaret var nej så använde de sig ofta av frasen 
alla får vara med. Om de fortfarande inte fick tillträde refererade de till att pedagogerna sagt 
att det var det som gällde på förskolan. 
 
Utifrån detta ställer jag mig frågan: är det verkligen så självklart att alla skall få vara med? I 
den bästa av världar så vill man att det ska se ut på det sättet. Jag säger inte att det är riktigt att 
barn utesluter varandra tvärtom. Men jag kan känna att vi ska vara restriktiva när det gäller att 
använda frasen alla får vara med.  
 
Om jag går tillbaka till observation fem när två flickor satt och lekte intensivt i en pilkoja, och 
en pojke försökte med diverse strategier att få tillträde till flickornas lek. Om jag som pedagog 
sagt till flickorna att alla får vara med då de avfärdade pojken, vad hade vinningen för flickor-
na varit i det hela. De satt i kojan och lekte och det var som om att utsidan utanför kojan inte 
existerade, de var helt fångade i lekens värld. Visst tyckte jag synd om pojken. Jag har vid 
flertalet tillfällen tänkt att jag måste ingripa under mina observationer då jag sett att ett barn 
hela tiden blivit uteslutet. Men hjälper det verkligen att jag står där som pedagog och tvingar 
in någon i leken som inte är en önskvärd deltagare just då. Jag har inget direkt svar på detta, 
det är någonting som jag grunnat på under mina observationer samt när jag sammanställt mitt 
material.  
 
Tellgren tar upp frasen alla får vara med i sin avhandling, hon tar upp att man i amerikanska 
skolor använt sig av en modell där syftet var att barnen inte skulle utesluta sina kamrater från 
leken. Man hade en regel som löd; ”You Can´t Say, You Can´t Play”, Tellgren menar att den 
här regeln också finns i svenska förskolor och skolor och att den kan jämföras med alla får 
vara med regeln som hon menar skapats av vuxna i svenska förskolor och skolor, men som 
också finns med i alla de sammanhang där många barn skall samsas om utrymme. Tellgren 
samt Corsaro menar att det behövs mer än en regel angående detta för att skapa en grupps 
moraliska insikter, vilket jag också är benägen att hålla med om.43

 
  

Jag har under mina observationer sett att i de fallen där ett barn inte fått tillträde till en lek och 
har använt sig av den vuxnes auktoritet, antingen genom att referera till frasen; alla får vara 
med eller genom att hämta en vuxen, så får barnet oftast tillträde till leken fysiskt. Men om 
man tittar närmare så ser man att barnet fått en mindre åtråvärd roll för att det så småningom 
skall tröttna och gå. Eller att det ser ut som att barnet är med i leken från håll men att det i 
själva verket inte deltar. 
  
I observation fyra så försöker en pojke att få tillträde till en pågående lek där två flickor leker 
i dockvrån efter några avisanden så hänvisar han till frasen alla får vara med. Flickorna låter 
honom då delta i leken men leken avslutas snabbt då barnen inte kan komma överens och pe-
dagogen bryter det hela och deklarerar att det är lunch. 
 
Att det utifrån kan se ut som att ett barn är inneslutet i leken fast det inte är det, är någonting 
enligt min mening som man måste vara på sin vakt med som pedagog. Barnen kommer hela 

                                                 
43 Tellgren (2004) s. 97-98 (kursivt i originalet) 
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tiden på nya sätt att utesluta varandra under pågående lek. Tellgren skriver att det förekommer 
många kreativa lösningar på hur barnen utesluter kamrater inom lektemat.44

 
 

Evaldsson tar också upp frågan om tillträde, hon menar att om ett barn frågar om det får vara 
med i leken så är svaret oftast ja, om barnet är berett att acceptera spelets regler och inta den 
roll som det blir tilldelat sig.45

 
  

I observation sju så kan man se att Lena får rollen som nyfödd lillebror efter några försök att 
få vara med i leken. Hon är till en början nöjd med detta men tröttnar till slut då hon inte får 
säga eller göra någonting. Hon får en roll i leken som gör att hon är med i lekomgivningen 
men inte med i leken då hon ignoreras av flickorna. Tellgren beskriver liknande leksituationer 
där några flickor leker katt och man utesluter några barn från leken genom att lämna bort kat-
terna eller genom att katterna dör. Detta är enligt Tellgren ett sätt för barnen att hålla andra 
barn utanför deras interaktionsutrymme.46

 
 

Cromdal har sett att barn skyddar sina interaktionsutrymmen på olika sätt i olika lekar. Han 
har sett att det är viktigare att förhandla om tillträde i olika rollekar än vad det är i olika boll-
spel. 
 
Att leka bredvid några andra som leker och själv leka liknande lek var också en av de vanli-
gaste strategierna som barnen använde sig av. Den strategin kunde jag bevittna både inomhus 
och utomhus. Även i Tellgrens studie så var denna strategi en av de vanligaste. 
 
I observation tre så kan man se hur en pojke vill få tillträde när två andra pojkar leker och 
bygger med en tågbana. Pojken som vill vara med avvisades hela tiden, han försöker att 
komma med nya förslag i leken men avisas ständigt. Han bygger en egen tågbana bredvid de 
andra pojkarna och nöjer sig med detta en bra stund men tröttnar till slut och går sin väg.  
 
Att avbryta eller använda sig av en störande entré för att få tillträde till leken var också en av 
de vanligaste strategierna som jag såg under mina observationer. Detta skedde framförallt ute 
på gården och innefattade oftast pojkar.  I observation två så leker två pojkar och en tredje vill 
få tillträde till leken och använder sig av avbrytande och störande entré. Liknande leksituatio-
ner med samma barn involverade observerade jag vid flertalet tillfällen.  
 
Om jag nu ska summera mina observationer gällande tillträdesstrategier så var det som jag 
tagit upp ovan: att fråga om man fick delta i leken, att avbryta eller använda sig av en störande 
entré för att få tillträde till leken, att leka bredvid några andra som leker och själv leka liknan-
de lek som dem samt att referera till någon vuxens auktoritet som var de mest framträdande 
strategierna.  
 
Det som jag såg mycket av, var att barnen provade sig fram och använde olika strategier un-
der ett och samma lektillfälle för att få tillträde till den pågående leken. Tellgren kunde också 
under sina observationer se att barnen använder sig av många olika tillträdesstrategier för att 
få tillträde till en redan påbörjad lek. Hon såg att barnen testar sig fram och försöker att hitta 
strategier som fungerar för stunden, hon menar att barnen ständigt skapar nya strategier för 
nya leksituationer. Jag har som jag skrev ovan inte identifierat några nya strategier under mina 
observationer, kanske krävs det lite mer omfattande observationer för att se nya tillträdesstra-
                                                 
44 Tellgren (2004) s. 105 
45 Tellgren (2004) s. 22 Evaldsson (1993) s. 84-85 
46 Tellgren (2004) s. 105 
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tegier bland barnen. Jag kunde under mina observationer känna att det var svårt att hinna med 
att se och dokumentera de ständigt pågående kamratinteraktionerna som pågick bland barnen 
under mina observationer.   
 
De strategier som barnen använde sig minst av under mina observationer var: att man frågade 
någon som inte var med i leken om hjälp att få tillträde, att föreslå andra aktiviteter till de som 
redan leker, acceptera en inbjudan och att referera till individuella kännetecken av en eller 
flera deltagare i den pågående leken.  
 
Om jag tittar på Tellgrens observationer och jämför med de strategier som jag inte såg att bar-
nen använde sig av så ofta, kunde Tellgren inte heller se att barnen använde sig så flitigt av 
följande strategier: föreslå andra aktiviteter, att referera till individuella kännetecken, och att 
acceptera inbjudan.  
 
Några strategier som jag kunde se att barnen använde sig av men som Tellgren inte noterat 
var: hälsning, att verbalt göra anspråk på området eller något föremål och att erbjuda en sak. 
 
3.2 Vilka uteslutningsstrategier använder sig barnen av för 
att utesluta kamrater från leken? 
 
De vanligaste uteslutningsstrategierna var: att etablera en kärngrupp, att ha en roll i leken men 
ändå bli utestängd, uteslutningar av kamrater inom pågående lek, att skydda interaktionsut-
rymmet och uteslutning på grund av ålder.  
 
När det kommer till uteslutning på grund av ålder så har jag sett en del sådana lektillfällen. 
Det som var mest typiskt har jag beskrivit som observation sju i resultatdelen ovan. Jag har 
också sett att man använder sig av andra saker för att neka tillträde eller utesluta någon från 
leken, så som kläder och utseende. Cromdal har under sina studier sett att barn ofta tar hänsyn 
till ålder, kön och att ha rätt utrustning för att få tillträde till leken. Jag har sett att man också 
använder dessa attribut för att utesluta barn från leken snarare än att innesluta dem. I observa-
tion fem så diskuterar flickorna vad man skall ha på sig för att få komma på ett av flickornas 
kalas. Man kommer hela tiden på saker som gör att en av flickorna inte får komma.   
 
Löfdahl tar upp i sin bok Kamratkulturer i förskolan att barn som vistas en längre tid tillsam-
mans på förskolan skapar sina egna kamratkulturer. Dessa kamratkulturer rymmer sociala 
normer för hur man beter sig i gruppen till exempel, vem som kan vara med och leka, vem 
som bestämmer leken, hur man ska bete sig mot varandra, vem som har hög respektive låg 
social status. Löfdahl menar att kamratkulturer har stor påverkan på barns samvaro och vill 
visa på hur även små barn kan använda leken som ett medel för uteslutning.47

 
  

Detta är något som jag i allra högst grad noterat under mina observationer. I kärngruppen som 
jag beskriver i observation sex så kan man se att flickorna har egna sociala normer för hur 
man beter sig i gruppen. Det är väldigt tydligt vem som bestämmer och vem som har hög re-
spektive låg status. Det jag sett tydligt under mina observationer av de här flickorna är att en 
flicka hela tiden försöker att få tillträde till kärngruppen men nekas ständigt av” ledaren” för 
gruppen.  
 

                                                 
47 Löfdahl (2007) s. 10 
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Ivarson skriver att Corsaro framhåller att barn tidigt blir medvetna om att kamratrelationer är 
ömtåliga och någonting som man måste slå vakt om.48

 
 

Detta är någonting som jag sett under mina observationer. Barnen försöker hela tiden att ingå 
eller få tillträde till olika kamratgrupper. Det är sällan som jag sett att barnen i de åldrarna jag 
observerat leker för sig själva, de söker hela tiden upp andra barn som de vill skapa kamratal-
lianser med. 
 
Ivarsson skriver att ett kännetecken för yngre barns lek och samvaro är att de byter lekkamra-
ter mer ofta än vad äldre barn gör.49

 
 

Bland de yngsta barnen som jag observerat, treåringarna, så har jag sett detta som Ivarsson 
beskriver. Om man istället går upp en åldersgrupp så har jag sett att man inte alls byter lek-
kamrater på samma sätt. Man stannar kvar i sin kamratgrupp och leker sällan med någon an-
nan utanför gruppen.  
 
I kärngruppen från observation sex så kan man se att flickorna verkligen vill skydda sitt inter-
aktionsutrymme. De har redan skapat en stark kamratallians och det är svårt för andra barn att 
få tillträde till den.  
 
En uteslutningsstrategi som också användes flitigt var att ha en roll i leken men ändå bli ute-
stängd. Jag illustrerar detta under observation sju, då en flicka får en roll i leken där hon inte 
alls är deltagande utan placeras i ett hörn medans de andra två flickorna leker i samma rum. 
Till en början så tror flickan som placeras på en filt att hon är med i leken, men hon märker 
till slut att hon inte alls är med. Att ha en roll i leken men ändå bli utestängd är en strategi som 
jag sett vid många tillfällen under mina observationer. Tellgren tar upp att barnen kommer på 
många kreativa sätt att utesluta varandra under lekens gång. Tellgren tar upp en rad olika ex-
empel i sin avhandling som jag känner igen från mina observationer av barnen.50

 
 

Det var två strategier som Tellgren tar upp i sin avhandling som jag inte kunnat se under mina 
observationer: att överta ledarskapet samt att plötsligt bli ignorerad i leken och att ställa till 
rätta efter uteslutning att göra gott. 
Annars så har jag kunnat identifiera de andra fem strategierna som Tellgren tar upp i sin av-
handling. 
 
Jag tror också här att jag skulle kunnat få syn på flera olika strategier om jag hade mera tid på 
mig.  
 
3.3 Använder pojkar och flickor sig av samma tillträdes- 
och uteslutningsstrategier i den fria leken? 
 
Under mina observationer så har jag sett att pojkar och flickor oftast leker olika slags lekar. 
Något som jag kunnat se till viss del är det som Jorup och Preisler tar upp i sin rapport angå-
ende att pojkar och flickor fäster sig vid olika förhållanden i omgivningen som de sedan ge-
staltar i leken. Pojkar och flickor leker många gånger olika slags lekar och väljer olika slags 

                                                 
48 Ivarsson ( 2003) s. 117 
49 Ivarsson ( 2003) s. 117 
50 Tellgren (2004) s. 105-107  
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roller beroende på skilda erfarenheter och uppfattningar om världen. Pojkar är inriktade på 
saker och handling i leken medan flickor koncentrerar sig mera på relationer.51

 
 

Jag kan inte påstå att det bara sett ut på det här sättet under observationerna men att jag kun-
nat se ett visst mönster. Pojkarna leker krigslekar och använder pinnar till vapen medan flick-
orna exempelvis använder pinnar som slevar och bestick. Pojkarna mäter ofta sin styrka med 
varandra eller diskuterar vems pappa som är starkast. Flickorna sitter oftast i sandlådan och 
leker traditionella mamma, pappa, barn lekar.  
 
Under mina observationer har jag inte sett att pojkarna och flickorna försöker att få tillträden 
till varandras lekar i så väldigt hög utsträckning. Det har varit väldigt uppdelat i pojk- och 
flickgrupper. Men i de fallen som jag uppmärksammat så har det sett ut på följande sätt: när 
en ensam pojke försökt få tillträde till flickornas lekar så använder denne sig av en lite lugnare 
tillträdestaktik, så som att sätta sig bredvid flickorna och exempelvis baka kakor i sanden. 
Under observation fem så kan man se att pojken som vill ha tillträde till två flickors lek an-
vände sig av olika strategier för att få tillträde. Den här pojken var en av de yngre pojkarna 
(tre år) som jag observerade och han ingår inte heller i någon speciell pojkgrupp. Den här poj-
ken är väldigt lugn i det flesta situationerna på förskolan, vilket han även var i den här leksi-
tuationen.  
 
När det kommer till ensamma pojkars lite lugnare tillträdesstrategier till flickors lek så känner 
jag spontant att det nog beror mycket på hur pojken ifråga är som person, angående valet av 
strategi. Jag tror inte att det är så att det behöver vara på det sättet att pojkar använder sig av 
en lugnare framtoning generellt när de vill ha tillträde till flickors lek.  
 
Om det istället är flera pojkar som vill ha tillträde till flickors lek, har jag sett att de använder 
en lite mera aggressiv taktik. Oftast har det gått ut på att förstöra för flickorna för att påkalla 
flickornas uppmärksamhet. Angående om en flicka ville ha tillträde till pojkarnas lek, vilket 
hände ett fåtal gånger och innefattade en och samma flicka, så gick hon bara fram till pojkarna 
och började leka med dem. Hon accepterades alltid som deltagare i leken. Under mina obser-
vationer så lekte den här flickan nästan uteslutande med pojkarna eller för sig själv. Det var 
som om att hon var en i pojkgänget. Jag såg aldrig att någon annan flicka försökte att få till-
träde till pojkgängets lekar under mina observationer. 
 
När det gäller tillträdesstrategier inom könsgrupperna så observerade jag att det ser lite olika 
ut.  Flickorna frågade oftast om de fick vara med i en pågående lek eller refererade till frasen 
alla får vara med. Pojkarna använde sig mest av avbrytande och störande entré och till viss 
del, men inte i lika stor utsträckning som flickorna, av frasen alla får vara med.  
 
I observation två försöker, pojken som vill ha tillträde till leken, sig med att först prata med de 
andra två pojkarna. Men när den strategin inte fungerar så tar han till en avbrytande och stö-
rande entré, genom att kasta sig på en av de andra pojkarna. Den här strategin användes ute-
slutande av pojkarna under mina observationer. Och pojken ovan använde nästan sig enbart 
av den här strategin. 
 
Om man istället tittar på flickornas olika tillträdesstrategier så kunde jag se att de oftast, som 
jag skrev ovan frågade om tillträde eller refererade till frasen alla får vara med. Flickornas 

                                                 
51 Jorup & Preisler (2001) s. 78-79 
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uteslutningsstrategier innefattade oftast uteslutning på grund av yttre attribut så som kläder 
och saker.  
 
Jag såg att det var en flicka som ingick i en tydligt etablerad kärngrupp som förfogade över 
ledarrollen. Det hon sade höll de övriga flickorna i kärngruppen oftast med om, när flickan 
med ledarollen var närvarande. Om det var så att hon inte var där, hade de andra flickorna en 
mera tillåtande attityd till barn som inte var med i kärngruppen. 
 
Goodwin skriver i sin bok att hon är kritisk till tidigare forskning som pekar på att flickor ge-
nerellt intresserar sig för närhet, ömsesidighet och alltid anstränger sig för att försvara var-
andra. Hon visar istället att flickor ingår i dispyter och att de även utesluter varandra ur ge-
menskaper.52

 
 

Jag har under mina observationer sett att flickorna både försvarar varandra och att de utesluter 
varandra ur gemenskaper. När det gäller att de försvarar varandra så skedde det nästan uteslu-
tande inom kärngruppen, om man var enig med flickan med ledarpositionen. Om man inte var 
överens med henne så kunde uteslutning inom kärngruppen förekomma. Utanför kärngruppen 
så skedde uteslutningar hela tiden. 
 
Genusaspekten av arbetet har varit väldigt intressant och var från börja mitt huvudintresse. 
Jag kände efter en tids observationer att det behövdes mera tid och större barngrupp för att 
observera uteslutande ur genushänseende.  
 
Det är som Thorell framhåller i sin bok att genus ständigt finns närvarande i våra tankar. Hon 
menar att tankar om kön kan vara olika från tillfälle till tillfälle och från en social kontext till 
en annan. Thorell menar att barn kan använda sig av genus medvetet och för deras egen vin-
ning, till exempel genom att acceptera eller neka andra barns försök att få tillträde till en redan 
påbörjad lek eller förslag till lektema.53

 
 

Jag finner att genusaspekten angående barns tillträdes- och uteslutningsstrategier är väldigt 
intressant och att det är av stor vikt att man undersöker den vidare.  
 
3.4 Slutdiskussion 
 
Mitt syfte med examensarbetet har varit att titta på hur barn i åldrarna tre-sex år skapar, upp-
rätthåller och avbryter gemenskaper med varandra i den fria leken på förskolan. Jag ville ock-
så titta på det hela ur ett genusperspektiv och var intresserad av att ta reda på om pojkar och 
flickor agerar på olika sätt när det gäller tillträden samt exkluderingar i den fria leken. 
 
Jag har sett att barnen på förskolan använder sig av många olika strategier, både för att uteslu-
ta varandra men också för att få tillträde till en redan påbörjad lek. Om en strategi inte funge-
rade så använde sig barnen av en annan och fortsatte så tills de förhoppningsvis lyckades få 
tillträde. Men det var inte alltid så att barnen lyckades med detta, jag har under mina observa-
tioner bevittnat att det nästan uteslutande är samma barn som blir uteslutna eller nekas tillträ-
de. Om det är så att barnet får tillträde på grund av påtryckningar från någon vuxen så tilldelas 
det barnet ofta en mindre betydelsefull roll i leken. Jag känner att det är viktigt att det upp-
märksammas tidigt att vissa barn inte får tillträde till leken eller utesluts. För att få syn på det-

                                                 
52 Goodwin (1990), s.1, ; Tellgren (2004) s. 22 
53 Tellgren (2004) s. 23; Thorell (1998) s. 36 
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ta finner jag att man som pedagog behöver gå ner på barnens nivå och vara mera närvarande 
vid deras lekar, för att så tidigt som möjligt få syn på vilka kamratrelationer som förekommer 
i barngruppen. Man kanske tror att man vet hur det ser ut, men det händer mycket bakom pe-
dagogens rygg, vilket jag har fått erfara under observationer. Det är av stor vikt att man snap-
par upp de barn som hela tiden drabbas av detta, för i värsta fall så kan uteslutningar följa med 
barnet hela vägen upp i skolan. 
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4. SAMMANFATTNING  
 
 
Tillträdes- och uteslutningsstrategier i den fria leken är något som fångade mitt intresse under 
en tidigare kurs jag läste. Jag kom i kontakt med tidigare forskning kring detta och gjorde en 
liten undersökning i skolan angående tillträdes- och uteslutningsmetoder. När det sedan var 
dags att välja inriktning till examensarbetet så var valet inte svårt. Den här gången så ville jag 
titta på hur lite mindre barn gör när det gäller inkluderingar och exkluderingar i den fria leken.    
 
Mitt Syfte med det här arbetet har varit att undersöka hur barn i åldrarna tre-sex år skapar, 
upprätthåller och avbryter gemenskaper med varandra i den fria leken på förskolan. Jag har 
också titta på det hela ur ett genusperspektiv och tittat på om pojkar och flickor agerar på oli-
ka sätt när det gäller tillträden samt exkluderingar i den fria leken. Jag har genomfört den här 
undersökningen på en förskola i Mellansverige. 
 
Jag har använt mig av observationer kombinerat med röstinspelningar som metod under mina 
fältstudier ute på förskolan. Jag genomförde 26 observationer på två av förskolans fyra avdel-
ningar. Observationerna ägde rum både inomhus och utomhus. 
 
Jag har ställt min undersökning mot det som Britt Tellgren, fil.lic. i pedagogik och universi-
tetsadjunkt i pedagogik vid Örebro universitet, kommit fram till i sin licentiatavhandling och 
tittat på om jag kunnat se några likheter eller skillnader. 
 
Jag har använt mig av de tillträdesstrategier som William Corsaro, en sociolog, identifierat 
under sina observationer av barn i förskolan. Jag har tittat på om jag kunde se dessa strategier 
och vilka som var de vanligaste. 
 
Resultatet i mitt examensarbete visar att pojkar och flickor använder sig av många olika stra-
tegier för att få tillträde till pågående lek och för att utesluta varandra under pågående lek. 
De vanligaste tillträdesstrategierna som barnen under mina observationer använde sig av var: 
att fråga om man fick delta i leken, att avbryta eller använda sig av en störande entré för att få 
tillträde till leken, att leka bredvid några andra som leker och själv leka liknande lek som dem 
samt att referera till någon vuxens auktoritet.  
 
När det kommer till uteslutningsstrategier så var de vanligaste: att etablera en kärngrupp, att 
ha en roll i leken men ändå bli utestängd, uteslutningar av kamrater inom pågående lek, att 
skydda interaktionsutrymmet och uteslutning på grund av ålder. 
 
Användandet av tillträdes- och uteslutningsstrategier ur genushänseende visade att flickorna 
oftast frågade om de fick vara med i en pågående lek eller refererade till frasen alla får vara 
med. Pojkarna använde sig mest av avbrytande och störande entré och till viss del, men inte i 
lika stor utsträckning som flickorna, av frasen alla får vara med.  
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Bilaga 1 
Observationsschema  
 
Datum:                                 Tid: Situation: 
Person: Beskrivning: Vad sägs? Vad händer? 
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