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Sammanfattning  
Tidigare forskning har visat att för barn som inte accepteras ökar risken för social 

isolering och utanförskap. Syftet med undersökningen har varit att försöka ta reda på 

hur barnen som ofta leker ensam på förskolan upplever sin situation, om de verkligen 

har valt att leka ensam och i så fall vad beror det på att barnen väljer att leka ensam? 

Min frågeställning är: Finns det tillfällen när barnen själva väljer att leka ensam och om 

det gör det vad beror det då på? Vad kan det beror på om ett barn ofta blir utesluten från 

leken? Undersökningen är gjord utifrån en etnografiskansats där jag bedrivit en 

kvalitativ undersökning. Metoder jag har använt är intervjuer och observationer. Jag har 

försökt att se på händelserna från barns perspektiv. I resultatet framkom det att barn 

väljer själv att leka ensam ibland, men anser att det är viktigt med vänner. Det var en 

flicka som nästan alltid valde att leka ensam om hon inte fick vara med de yngre barnen 

och leka. Undersökningen är gjord på en förskola i en grupp med 17 barn, tre till fem 

år. Slutsatserna jag drar utifrån resultatet är att barn ofta utesluter varandra i leken, och 

att de gör det för att skydda sina lekutrymmen. De vet också att leken är skör och lätt 

blir förstörd. Barns sociala och språkliga kompetens har betydelse för om de blir 

inkluderade i leken eller ej. 
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Inledning  
Under min verksamhetsförlagda utbildning såg jag en flicka som väldigt ofta lekte ensam, 

utan att jag hörde att någon sa direkt till henne att hon inte fick vara med. Det var då mitt 

intresse väcktes, jag blev nyfiken och ville ta reda på varför den flickan lekte ensam. 

Berodde det på de andra barnen eller berodde det på henne? Blev hon utesluten eller valde 

hon själv av egen fri vilja att leka ensam? Min handledare sa till mig att det var svårt att 

veta om barnet själv valde att leka ensam eller om det blev utesluten av de övriga barnen på 

ett sätt som kanske var svårt att upptäcka. Jag såg även vid andra tillfällen barn som lekte 

ensamma. Jag diskuterade saken med förskollärarna och de var också medvetna om att det 

var barn som ofta lekte ensamma. De hanterade problemet med att försöka vara med i leken 

och föra samman det barn som lekte ensamma med de andra barnen. De såg det som ett 

problem, om de var samma barn som alltid lekte ensamt. En annan förskollärare sade till 

mig vid ett annat tillfälle att barnen utesluter sig själva från leken. Jag har funderat på hur 

det egentligen ligger till. Finns det barn som frivilligt väljer att leka ensamma? I mitt arbete 

utgår jag från barnens perspektiv, jag vill veta hur de upplever sina kamratrelationer på 

förskolan.  

 
Barnperspektivet handlar om vilken plats barn ges i vårt samhälle, vilka generella 

erfarenheter som det ger barn och på vilket sätt barnen uttrycker dessa erfarenheter 

(Halldén 2003 s.1). 

 

Barn som utesluts får sämre förutsättningar att utveckla samvarokompetens. De uteslutna 

barnens självkänsla försämras och gör barnen mer sårbara när det gäller anpassning och 

utveckling. Att barnen inte accepteras gör att risken ökar för social isolering och 

utanförskap (Öhman 2008). Jag anser därför att det är viktigt att vi förstår det komplexa i 

barns samvaro, för att vi ska kunna stödja barnen i deras relationer så att ingen ska behöva 

känna sig kränkt och utanför i förskolan.  

Mitt examensarbete handlar om samspel mellan barn på en förskola, där 

avsikten har varit att ta del av barnens fria lek och deras samlingar. Vad beror det på att 

barnen utesluter varandra när det leker och vad beror det på att vissa barn leker ensam? 
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Bakgrund 
Det finns inte så mycket forskning som handlar om barns vänskapsrelationer. (Tellgren 

2004). Däremot barns lek är väl ”beforskat” enligt Tullgren (2004). Jonsdottir (2007 sid. 

48) skriver om ”den historiska försummelsen av att studera barns vänskapsrelationer”. Hon 

beskriver vidare att efter 1930-talet så lade man inte så stort fokus på att studera 

interaktionen mellan jämnåriga kamrater utan man fokuserade mera på att studera 

relationen mellan barn och vuxen. Det var först på 70-talet som man började intressera sig 

för att studera barnens relationer med varandra. 

Under den här rubriken tar jag upp betydelsen av vilken syn vi vuxna 

pedagoger och forskare, har på barnet, när vi studerar det. Jag tar upp barns etik och moral, 

vad det har för betydelse i barnens interaktion med varandra. Under rubriken sociokulturellt 

perspektiv beskriver jag vad olika forskare kommit fram till när de studerat barnens 

kamratkulturer. Jag försöker också förklara vad forskare har kommit fram till, vad det kan 

beror på att barn utesluter varandra i leken. Jag förklarar också vad uteslutningar kan vara. 

 

 

Att se barnen från ett sociokulturellt perspektiv 
Nästan all forskning som handlar om barn har på senare tid handlat om ett sociokulturellt 

perspektiv och beskriver barns kamratkulturer. Det är relationen mellan individ och 

omgivning som betonas inom ett sociokulturellt perspektiv (Löfdahl 2008). 

Corsaro (2005, 2003) är en amerikansk forskare som gett inspiration till 

teorier i mycket av den svenska forskningen på senare tid (se exempel nedan). Han har 

studera kamratkulturer med en etnografisk ansats, som kan beskrivas som ett interaktivt och 

tolkande perspektiv. (Corsaro 2003; Ivarsson 2003; Löfdahl 2008;) ser alla tre barnen som 

sociala aktörer, som skapar som skapar sin egen utveckling. Författarna menar att det är att 

se barn som medskapare till sina egna liv tillsammans med de människor och samhälle som 

de lever i, de anser att barnen lär av varandra. Corsaro (a.a.) menar att barn är sociala och 

vill vara delaktiga och vara en del av gruppen, Han har sett att det krävs olika kunskaper av 

barnen beroende på om de samspelar med barn eller vuxna och menar att barnen deltar i två 

olika kulturer, att de deltar i barns kultur och i de vuxnas kultur. Ivarsson (a.a.) menar att 

”man är barn av sin tid”. Corsaro (2005) anser att det sker en gradvis förändring i barnens 

kunskaper och praxis, för att de ska få kunskaper som är nödvändiga för vuxenlivet. Denna 

förändring menar han följer barns kognitiva och språkliga förmåga, men anser att 

förändringar i barns kultur och livsvärld är lika viktiga. Tellgren (2004) som utgått från 

Corsaros teorier beskriver att mycket av barnens tid på förskolan går åt till att vinna 

tillträde till olika aktiviteter i kamratkulturen. Barnen försvarar sitt interaktionsområde från 

icke deltagande barn som de upplever som inkräktare och hon beskriver att barnen 

använder strategier för att utesluta varandra i leken. Författaren ger exempel på hur barnen 

använder olika slag av uteslutningar för att skydda sina lekutrymmen. Tellgren använder 

begreppen gemenskap och gemenskapande för att visa på barnens aktiva skapande av 

gemenskap i interaktionen.  

Alvestad (2010) skriver även han i sin avhandling, om barns strategier och ger 

exempel på fysiska och emotionella strategier barnen använder sig av. Han beskriver hur 

förskolebarn förhandlar med varandra för att få sin vilja fram i leken och om hur viktigt det 

är att kunna ta varandras perspektiv i förhandlingar. Han menar att det är svårt att förhandla 

om leken och relationen om man inte har viljan att dela en lekupplevelse. 

  Tullgren (2004) beskriver utifrån ett maktperspektiv hur pedagoger lockar 

fram det önskvärda beteendet hos barnen. Barnen lär sig att veta vilka normer som gäller. 
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De styr barnens lekar för att de ska leka på ”rätt” sätt. Hennes studie bygger på en 

kunskapssyn, där samtalet ses som en väg till kunskap. Hennes idé om vad ett 

barnperspektiv egentligen är, är att barnen är en social kategori skapad av diskurser kring 

barn och barndom. Hon anser att det är idéer om vad samhället kommer att kräva av barnen 

som styr vad som är tillåtet i lekarna och ställer krav på barnen att leka sådant som lever 

upp till bilden av den vuxna människa barnet en gång ska bli. 

Jonsdottirs (2007) avhandling handlar om miljöns påverkan för barn att kunna 

skapa goda relationer med andra barn. Hon beskriver en situation där personalen skapar en 

balans mellan kamp och enighet, där samhörighet och tillhörighet står på ena sidan och 

barnens rätt att värna om sina rättigheter på den andra sidan.  

I Löfdahls (2008) etnografiska studie om hur barns gemensamma 

meningsskapande kommer till uttryck i deras lek, menar hon att barn utmanar sin 

omgivning och provar sig fram i leken. Hon menar att det är sammanhanget och helheten i 

leken som är viktig för barnen och att de är medvetna om lekens förutsättningar både 

materiellt, socialt och emotionellt. Hon nämner tre centrala begrepp som har relevans för 

hennes lekteori: kontext, mediering och kommunikation. Författaren menar att den kontext 

(sammanhang) förskolan utgör är viktiga för barns lekar. Som hon ser det kan man inte 

studera barnen som leker på förskolan om man inte tar hänsyn till förskolemiljön och de 

vuxna och barnen som finns där. Löfdahl förklarar medierande handlingar med att vårt 

tänkande och våra föreställningar har växt fram ur vår kultur, vårt språk och de föremål vi 

omger oss med.  Löfdahl menar att kommunikation mellan barnen är en viktig del inom 

sociokulturellt perspektiv.  

 

 

Språkets betydelse  
Tellgren(2004) i likhet med Löfdahl (2008) och Corsaro (2005,2003) anser att språket är av 

stor vikt för barns utveckling och menar att det ställs stora krav på barnen i den 

kommunikativa förmågan, barn förväntas utveckla tillsammans med andra. Men hon anser 

också i att gester, ansiktsyttryck och andra kroppsuttryck är viktigt att lägga märke till, 

eftersom de finns som en viktig del i barnens kommunikation. Corsaro (a.a.) menar att 

barns språkliga förmåga utvecklas gradvis tillsammans med andra. Barn som leker 

använder språket som ett redskap för att handla i en social situation (Löfdahl 2008). När 

Löfdahl använder begreppet kommunikation så innefattar det både verbala och kroppsliga 

handlingar som tolkas och förstås tillsammans.  

 

 

Barnperspektivet eller barns perspektiv? 
För att belysa att det finns olika synsätt kan man använda begreppet perspektiv. Löfdahl 

(2008) väljer att använda begreppet barns perspektiv eller barnens perspektiv för att betona 

att det inte finns ett barnperspektiv  

På senare tid har Barnkonventionen haft stor betydelse för hur vår barnsyn har 

förändrats (Skolverket 2010). Löfdahl (2008) beskriver hur vår barnsyn har skapats från att 

vi har sett barnet som ett tomt skal som ska fyllas, till att vår syn idag är att barnen är 

kompetenta och skapar sitt eget lärande. Hon beskriver att inom utvecklingspsykologin så 

har barnet katogorisertas och klassificerats och bedömts utifrån vuxnas kompetens. Hon 

menar då att barnet kom att betraktas som inkompetent. I dag ses barnen som viktiga för 

deras egen skull.  

I Barnomsorg och skolakommitténs slutbetänkande, Att erövra omvärlden 

tillskrivs barnets egenskaper med begreppen; aktivt, meningsskapande, utforskande, socialt, 
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medskapande, resursrikt, nyfiken, med egen kraft och lust att lära 

(Utbildningsdepartementet, 1997a). 

  I Skolverkets plan (2009) för att förebygga diskriminering och främja 

likabehandling i förskolan, skriver man att under de senaste decennierna har 

barnperspektivet varit i fokus och barnens ställning i samhället har förstärkts och att barns 

rättigheter har markerats.  

 Halldén (2003) menar att begreppet barnperspektiv har olika innebörder i 

vetenskapliga sammanhang. Halldén menar att det finns en relation mellan ideologiska och 

vetenskapliga sammanhang. Författaren anser att skillnaden mellan barns perspektiv och 

barnperspektiv handlar om vem som formulerar perspektivet, hon frågar sig, är det barnet 

eller är det den som företräder barnet. 
 

Artikeln argumenterar för vad som utgör ett barnperspektiv i just denna studie 

nämligen att utgå från barns utsagor, men i tolkningen ställa dessa utsagor i relation 

till diskurser om barndom. Barnperspektiv blir då både att fånga barns röster och att 

tolka dem som uttryck för ett diskursivt sammanhang. Barnperspektiv handlar om 

vilken plats barn ges i vårt samhälle, vilka generella erfarenheter som det ger barn 

och på vilket sätt barnen uttrycker dessa erfarenheter. Barnperspektiv blir då något 

utöver att återge barns perspektiv på olika fenomen (Halldén, 2003, s. 12).  

 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003 s. 2) handlar barnperspektivet om en rad 

olika frågor: vetenskapsteori, metodologi, etik och politik”. Författarna menar att frågorna 

till begreppen och vad de står för är lika många som svaren. Johansson (2003) menar att en 

grund för att närma oss barns perspektiv är våra antaganden om hur vi kan förstå andra. 

Möjligheten för att förstå barns perspektiv handlar om våra egna perspektiv. I arbetet ställer 

hon sig frågan om möjligheter att förstå barns perspektiv från en livsvärldsfenomenologisk 

teori. Hon menar att barns perspektiv kan vara ”det som visar sig för barnet, barns 

intentioner och uttryck för mening” (s. 44). Hon menar att frågan fortfarande återstår, om 

det är samma fenomen som visar sig för barnet, också visar sig för forskaren eller 

pedagogen. Corsaro (2003)menar att hur man än försöker ta sig in i barnens värld och se 

allt från ett barnperspektiv så lyckas man inte helt, därför man är trots allt en vuxen. 

 

 
Barns etik och moral  
I läroplanen för förskolan (1998) beskrivs att det är värdegrunden som ska prägla 

verksamheten i förskolan. 
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn 

tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 

dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former och 

därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på 

sikt aktivt skall delta i samhällslivet (Lpfö, 98 s.3). 

 

Barnen på förskolan ska lära sig tolerans och solidaritet så att de kan leva sig in i andra 

människors känslor för att kunna känna empati och omtanke för andra barn (a.a.). 
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Det är från det vuxnas förhållningssätt och normer barnen får sin moral (Corsaro, 2003). 

Tholander (2005) menar att moral inte är något som redan finns i människan, utan något 

som människor skapar tillsammans och att den utvecklas gradvis. Öhman (2009) menar att 

barns handlingar uppstår i relationen, men att deras handlingar och beteenden istället ofta 

missuppfattas, som att barn är på ett speciellt sätt, att det kommer inifrån och är ett 

karaktärs eller en egenskap ett barn har. Jonsdottir (2007) menar att det råder ett 

spänningsförhållande mellan tre moraliska perspektiv som driver barn till sociala 

handlingar. Dessa tre är: Erkännandets moraliska perspektiv, Erkännande och självrelation 

och erkännandets motsats. Författaren utgår från Honneths (2003) tankar när hon beskriver 

dessa perspektiv. Erkännandets moraliska perspektiv förklaras med att det är personens 

avsikter, känslor och relationer som styr våra handlingar, personlig bindning har betydelse 

för hur vi är mot varandra. Det är förväntningar förpliktelser och önskemål som styr 

handlandet. Med erkännande och självrelation menas att människor upprättar relationer 

med andra utifrån egna avsikter och känslor. Det utvecklas ett positivt självförtroende när 

barnet uppfattar att behov och önskningar blir tillgodosedda. Upplever barnet sig uppfattas 

som pålitligt med hög moral anses det leda till ökad självaktning eller respekt. Känslan av 

egenvärde ökar när barnet upplever att de uppskattas av människorna i deras omgivning för 

deras kunskaper och färdigheter. Erkännandets motsatts innebär enligt författaren att det är 

barnets självrelation som avgör om barnet gör moraliska överträdande eller kränker någon. 

Om ett barn inte känner att de får ett erkännande för sina kunskaper och handlingar uppstår 

det moraliska överträdelser.  

Enligt Johansson (2007 a) använder små barn kroppsspråket för att ge uttryck 

för sina erfarenheter av etik. Det är i relation med andra barn som de skapar och uttrycker 

etiska förhållningssätt Det är i det sammanhang barnen lever i som präglar deras sätt att 

vara etiska (a.a.). Författaren menar att det är barnens kroppsspråk och känslouttryck som 

barnen visar och utrycker sitt sätt att vara etiska. Barnen kan visa avstånd genom att vända 

ryggen mot någon. Barnen uttrycker samhörighet genom att gruppera sig nära och tala 

förtroligt med varandra, samtidigt som detta kan vara ett sätt att utesluta någon annan (a.a.). 

”Att visa omsorg om någon kan uttryckas genom att luta sig fram, lägga huvudet på sned 

eller öppna en famn” (Johansson, 2007 a, s. 107).  

Corsaro (2005) anser att det är vuxna som förser barnen med färdiga ”guider” 

för moral. Det är de vuxnas förhållningssätt och kulturella normer som påverkar barnen, 

men anser att det inte ger hela bilden och menar att moral ges en mening i interaktiva 

processer i specifika kontexter och i konkreta sammanhang. 

 

 

Vad beror det på att barn utesluter varandra? 
Knutsdotter Olofsson (2002) tar upp i sin bok vad de kan bero på att barn inte får vara med. 

Hon menar att i nästan varje barngrupp finns det barn som sällan får vara med, dessa barn 

leker ensamma eller bredvid sina kamrater, fast de borde ha kommit så långt i sin 

utveckling att de borde kunna samleka med andra barn. En orsak anser hon kan vara att de 

tar allt för bokstavligt, att de inte har lärt sig uppfatta leksignalen eller att de inte lärt sig 

sociala lekregler såsom samförstånd, ömsesidighet eller turtagande. Vidare beskriver 

författaren att barn med emotionella problem också kan bli uteslutna från leken för barn 

med sådana problem är sällan populära och menar att dessa problem kan leda till aggressivt 

beteende eller tyst tillbakadragande. Knutsdotter Olofsson beskriver att barnen är medvetna 

om att låtsasleken lätt blir störd och menar att leken inte tål störande bråk och bristande 

uthållighet hos deltagarna. En annan bidragande orsak till att barn inte får vara med anser 

hon är språkliga brister och kommunikationssvårigheter. I boken tar författaren upp 
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samspelet mellan barnen och hur det kan fungera när barnen leker. Bråkleken är en lek där 

författaren menar att samspelet är viktigt och att barnen kan tolka varandra. Genom 

lekutrtycket i ansiktet, skrattet och hoppandet måste barnen tyda varandra och förstå att det 

bara är på låtsas annars kan leken urarta till riktigt bråk (a.a.). En orsak menar författaren är 

att barnen måste känna en stor tillit till varandra för att bråklek ska kunna fungera. 

”Bråkleken blir rolig förts då barnet kan lita på att den andre inte försöker utnyttja övertag 

eller skada på riktigt” (Knutsdotter Olofsson, 2002 sid. 33). Tullgren (2004) anser att barnet 

förväntas leka på ett ”normalt” sätt, gör det inte det, betraktas barnet som att det har 

leksvårigheter. Hon beskriver att i begreppet leksvårigheter finns det ”onormala och 

sjukliga” inbyggt. Men hon anser att det kan finnas andra orsaker som t.ex. kan vara att 

barnet är blygt och tillbakadraget eller att ett barn inte hänger med i de andra barnens 

snabba växlingar i lekteman. Ett barn som på grund av sina så kallade leksvårigheter inte 

kan delta i det som definieras som god lek, riskerar att hamna utanför leken. Detta i sin tur 

innebär att barnet riskerar att inte kunna ta del av lekens förmodade goda effekter på barns 

utveckling och lärande. Hon beskriver även hur barnen påverkas av pedagogernas 

tillrättavisningar om t.ex. ett barn beter sig onormalt så uppmärksammas det av de andra 

barnen och kan på det viset bidra till t.ex. uteslutningar bland barnen i gruppen. 

Att barn utesluter varandra kan enligt Öhman (2009) bero på att de anser att 

kamraten inte får plats i leken, de vet att leken lätt blir förstörd om de släpper in någon när 

de har kommit igång och har en bra lek som redan är påbörjad.  

 

 

Vad är uteslutningar ? 
Uteslutningar är vanligt i barns samspel och lekar. Barn hittar på olika strategier för att inte 

släppa in andra barn i leken, därför att de vill skydda sin lek. (Tellgren, 2004; Öhman, 

2009). Öhman beskriver att barn kan säga till varandra, att de är för små för att få vara med 

eller att de anspelar på åldern för att utesluta varandra. Barnen är medvetna om den 

maktfördelning som är vanlig på förskolan utifrån ålder och storlekshierarki, därför 

accepterar barnen att inte få vara med i leken (a.a.). Öhman menar att barnen säger nej till 

andra barn därför att de anser att det inte får plats fler i leken. Vidare förklarar författaren 

att när barn innesluter, eller inkluderar varandra skapar de tillhörighet och den försvaras 

och bevaras bland annat genom att utesluta eller exkludera andra. Författaren skriver att 

uteslutningar även kan utgöra kränkningar och menar att det är det uteslutna barnets känslor 

som avgör om det är en kränkning eller ej. Den inre känslan barnen kan ha när de blir 

uteslutna kan vara känslan av brist på tillhörighet, av ensamhet eller utanförskap. Att vända 

någon ryggen, undvika att se på någon eller att inte svara på tilltal dvs. att ignorera den 

andre är de yttre aspekter som är observerbara. 

I en undersökning gjord på uppdrag av skolverket, (Holm, Osbeck & 

Wernersson 2003) ges det exempel på det som barnen anser framkalla känslan för att känna 

sig ”illa behandlad” det handlar om att inte få vara med och leka eller att man av olika 

anledningar blir utesluten ur gemenskapen. Exempelvis kan det handla om att ens närmaste 

kompisar säger att man inte får vara med eller att man känner att man har alla emot sig. 

Barnen tycks vara införstådda med att skolan anser att ”alla ska få vara med och leka”. 

Dock kan de själva se att det inte alltid fungerar så. Denna undersökning gjordes på barn i 

skolan från klass två. 
 

Ibland är man för många och alla kan inte vara med. Det får man acceptera. (p) 

Man kan ju inte säga att nån inte får vara med. Man får förklara varför, att det inte är 

för att man inte vill utan att man kanske vill vara ensam också. Men man ska inte 

göra det för ofta, för då tror de att man inte gillar den. (f) 
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Om det blir bråk och en blir jätteledsen och börjar gråta. Då går alla till den. Alla blir 

mot den andre då. 

Man blir väldigt ledsen om alla bara går till den som gråter. Man kan bli ledsen inuti, 

även om det inte syns. (f) (Holm, Osbeck & Wernersson 2003 s. 53. se ovan) 

 

Vidare beskriver (Holm et al., 2003) att till kategorin uteslutning kan också höra att bli 

ignorerad eller osynliggjord. Svekfullhet är besläktat med uteslutning. Författarna menar att 

bli sviken och lurad av sina kamrater ingår i denna kategori, t.ex. att någon avslöjar en 

hemlighet eller att någon sprider rykten. Att bästisen leker med någon annan gör också att 

barn känner sig uteslutna. Många barn upplever det som mycket upprörande om någon 

ljuger eller skyller ifrån sig. Kränkande för barn enligt undersökningen är att bli orättvist 

beskylld för något man inte gjort och att ingen försvarar en då.  

Som pedagog är det viktigt att se och höra vad som sker i gruppen Öhman 

(2009) beskriver i sin bok Hissad och dissad om några flickor där den ene flickan blir både 

fysisk och psykiskt kränkt. Flickorna sitter runt ett bord och ritar, för pedagogen som går 

förbi ser allt lugnt och fridfullt ut. Men verkligheten är någon annan. Det som pågår mellan 

flickorna är inte något positivt samspel. En flicka blir kränkt av de andra, det förekommer 

både verbala och fysiskt medvetna kränkningar. De väljer att inte låta henne ta del av 

pennorna som finns. När hon ska ta en grön penna för att rita blad skyndar sig en av de 

andra flickorna att ta den före henne samtidigt som hon förslår att hon kan ta en brun penna. 

Efter det förslår hon att hon kan ju göra bruna blad, bajsblad sedan skrattar hon. De andra 

flickorna skrattar med, men det gör inte flickan som fick den bruna pennan hon blir ledsen. 

De andra flickorna skrattar och hånar henne, när de ser på hennes ansiktsuttryck att hon blir 

ledsen. För barnen är kränkningarna tydliga, men för pedagogen som bara går förbi och 

tittar ser allt fridfullt ut. Författaren menar att pedagogen kan granska samspelsituationer ur 

tre olika perspektiv: vad barnen gör, hur de har det tillsammans när de gör det de gör, hur 

de talar om vad de gör och hur de har det tillsammans. Barnet som utesluts har inte berättat 

för pedagogerna på förskolan och pedagogen har inte sett vad som pågår. Författaren menar 

att barn förväntar sig att vuxna ser allt och vet allt och hon menar då att barn kan tolka det 

som att det är okej om inte pedagoger tar tag i problemen. 
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Syfte och frågeställning 
 Syftet med min undersökning är att på en förskola, försöka ta reda på hur barnen som ofta 

leker ensam på förskolan upplever sin situation, om de verkligen har valt att leka ensam och 

i så fall vad det beror på? Min frågeställning blir därför: 

 

1. Finns det tillfällen när barnen själva väljer att leka ensam, och om det gör det vad 

beror det då på?   

 

2. Vad kan det beror på om ett barn ofta blir utesluten från leken? 
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Metod 
Jag kommer här att skriva hur jag gick tillväga när jag genomförde denna studie. Först 

kommer jag kort att redogöra om vad en etnografisk ansats har för innebörd och vad man 

bör tänka på när man gör fältstudier. Jag kommer att beskriva undersökningsgruppen och 

hur proceduren i mitt arbete gick till. Jag tar upp etiska ställningstaganden,och hur jag 

bearbetat mitt insamlade material,  jag tar även upp tillförlitligheten i mitt arbete. 

 

 

Etnografisk ansats 
I min undersökning och insamling av mitt empiriska material har jag använt en etnografisk 

ansats.  
Etnografi innebär att genom fältstudier försöka förstå människors handlingar och 

vardagliga göranden. Det innebär att man träder in i en annans värld för en tid för att 

tolka olika fenomen som tolkas i relation till sitt specifika kulturella sammanhang. 

Ett etnografiskt perspektiv ser till helheten, genom att se saker i ett större 

sammanhang och genom jämförelser skapas teorier. Dessa teorier tillkommer med 

hjälp av den kvalitativa metodiken d.v.s. etnografisk metod. Etnografi är inte 

observation utan en kombination av kunskap, teori och en samling tekniker.  

 (Market Watch 2009)
1
 

När man gör fältstudier krävs att man både kan pendla mellan närhet och distans till dem 

man observerar för att kunna ge en så objektiv bild som möjligt av det som visar sig 

(Ivarsson 2003). Det krävs att man använder närhet, intresse och uppmärksamhet som 

redskap, som man sedan försöker omsätta i vetenskaplig praktik (a.a.). 

Mänskliga handlingar har en mening (Gilje & Grimen 2009). De menar att 

begreppet ” mening används om mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga 

aktiviteter, att meningsfulla fenomen måste tolkas för att kunna förstås” (s.171). Författarna 

menar att detta inte skapar några problem därför att vi har kulturella och sociala 

förutsättningar gemensamt. Tolka meningsfulla fenomen är något vi måste göra för att 

kunna interagera i sociala samanhang (a.a.).  

Jag har valt att göra min undersökning från ett barnperspektiv (se ovan under 

rubriken Barnperspektivet eller barns perspektiv? s. 2 ). Jag har genom fältstudier försökt 

tolka och förstå barnens handlingar i deras kamratrelationer för att försöka besvara syftet 

med min undersökning. 

 

 

Undersökningsgrupp 
Jag har inte valt förskola efter några speciella kriterier. Att det blev just den här förskolan 

är mera ett bekvämlighetsurval. Jag hade vid ett tidigare tillfälle talat med förskolechefen 

om att jag ämnade skriva ett examensarbete, då föreslog hon att jag kunde göra det hos 

dem. Det finns två avdelningar på förskolan. En för små barn och en för barn mellan tre-

fem år. Jag har valt att göra min studie på avdelningen med barnen som är tre-fem år. Det är 

17 barn sex flickor och elva pojkar. Det är tre pedagoger som arbetar på avdelningen, alla 

tre är kvinnor.  

 

 

                                                 
1
 Hämtat 20100919 från http:// marketwatch.se/etnografi.html. 

 



 

 

 

 

 

 

10 

Bortfall 
Av de 17 tillfrågade barnen så var det bara en som inte deltog i undersökningen, och av 

dessa 16 var det endast 5 som ville bli intervjuade och inspelade. 

 
 

Procedur 
Jag har varit med barnen på förskolan och gjort fältanteckningar, observationer och 

samtalat med barnen för att få en bild av hur deras kamratrelationer ser ut. Jag har 

intervjuat några barn, dessa samtal har jag spelat in för att få med allt barnen säger. Det 

valde jag att göra för att slippa föra anteckningar och istället kunna koncentrera mig på 

intervjuerna.(Cederborg 2005). Jag har sedan försökt att tolka det material jag fått fram 

genom observationer och intervjuer.  

Jag tog kontakt med förskolechefen på den berörda förskolan och frågade om 

jag kunde genomföra mitt examensarbete där. Efter förskolechefens godkännande besökte 

jag förskolan och presenterade mig för pedagogerna, samtidigt som jag lämnade ut mina 

missiv till föräldrarna för godkännande (se bilaga 1). Det gick snabbt att få tillbaka så 

många svar så att jag kunde påbörja mina observationer. Av alla sjutton barnen på 

avdelningen var det ett barn som inte deltog i undersökningen. Situationer där det barnet 

deltog har jag inte tagit med i mitt arbete. Jag lämnade även ut ett missiv till förskollärarna 

där jag förklarade mina avsikter (se bilaga 2). Under den första veckan lade jag mina 

observationer under förmiddagen. Jag var där mellan ca 9.00- 11.30. Under den tiden hann 

jag med att observera vad som hände en stund före samlingen, vad som hände under 

samlingen och vad som hände under den fria leken ute på gården. Att jag valde att komma 

9.00 var för att jag skulle få vara med och se barnen både under samlingarna och under 

uteleken för att kunna se dem i olika situationer. Under observationerna förde jag löpande 

protokoll som jag direkt efteråt renskrev medan jag ännu hade händelserna färskt i minnet.

 Under den andra veckan hade jag förberett med intervjufrågor till barnen (se 

bilaga 3). Dessa intervjuer valde jag att spela in på grund av att när man använder en 

ljudinspelare så finns ju samtalen kvar som gör att man kan lyssna och analysera i lugn och 

ro efteråt (Cederborg 2005) vilket jag gjorde. Jag lyssnade på inspelningarna ett flertal 

gånger och skrev ner det som var relevant för min undersökning. I resultatet sammanställde 

jag sedan intervjuerna. Jag genomförde en provintervju med en flicka född 04. Hon var 

villig att ställa upp och var inte speciellt utvald efter några kriterier. Efter att lyssnat på 

provintervjun kände jag mig nöjd med resultatet, men fick rådet av en pedagog att börja 

med en allmän fråga för att få barnen att känna sig tryggare och våga öppna sig mera för 

mig. Mina intervjuer ämnade jag göra med alla barn på avdelningen som ville. Det visade 

sig att endast 5 av 16 barn var villiga att bli intervjuade. Fyra intervjuer spelades in, två 

pojkar och två flickor Jag gjorde en intervju med en flicka utan att spela in på grund av att 

hon inte var där när jag hade tillgång till ljudinspelaren. Det samtalet gjordes ute på gården, 

där det var lugnt och det inte var några andra barn. De andra fyra intervjuerna spelades in i 

ett stängt rum. Barnen blev först tillfrågade om de ville följa med mig för att berätta om 

leken och sina kompisar på förskolan. 

 Jag hade förberett barnen för intervjuerna genom att under en samling berätta 

för dem varför jag var där och att jag ville ställa frågor till dem om barn för att lära mig 

mera om barn och deras kompisar. Jag visade bandspelaren och de fick testa att prata i den 

för att sedan lyssna.  

Min roll under tiden på förskolan var lite otydlig. Jag försökte att inte lägga 

mig i barnens förehavanden utan försökte vara den som inte tillrättavisade barnen. När 

barnen tog kontakt med mig och ville leka eller ha hjälp av mig så gjorde jag det. Vid något 
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tillfälle var det något barn som frågade om jag var en ”fröken”. Då förklarade jag att jag var 

där för att lära mig mera om barn därför att jag skulle bli en ”fröken”. Mina observationer 

pågick i tre veckor. 

 

 

 

Sökstrategi 
Jag har använt mig av böcker, avhandlingar och artiklar. Jag har använt mig av databasen 

Libris och sökt på orden förskolebarn, uteslutningar jag har även sökt i Google Scholar  

Jag har gjort manuell sökning genom att läsa referenslistor i avhandlingar och artiklar och 

böcker. 

 

 

Etiska ställningstaganden 
När man arbetar i en etnografisk tradition kommer man försökspersonerna mycket nära, 

man påverkar deras tillvaro och det finns en risk för intrång och kränkning (Löfdahl 2008). 

I vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2004) formuleras fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

 

 Informationskravet: Jag har lämnat ut ett brev till alla föräldrar och berättat vad det 

är jag tänker göra. Förklarat syftet till min undersökning. Jag har även samlat 

barnen och berättat för dem om varför jag är på deras förskola och frågat om det går 

bra att jag observerar dem.  

  Samtyckeskravet: Jag har bett om att få föräldrarnas skriftliga godkännande för att 

göra mitt arbete. Jag har informerat om att man när som helst kan hoppa av 

undersökningen om man vill. Även barnen har jag informerat om att man inte 

behöver delta i undersökningen om man inte vill. Jag förklarade för dem vad en 

intervju är för något och de blev tillfrågade om de vill vara med på en sån. Jag 

förklarade för dem att man inte behöver svara på alla frågor om man inte vill. Jag 

har även lämnat ett brev till förskollärarna och fått ett muntligt godkännande att 

vara där och göra mitt arbete. 

 Konfidentialitetskravet: Jag har försäkrat att alla personer i min text kommer att 

vara anonyma. Jag har förvarat data så att inga utomstående har haft tillfälle att ta 

del av den.  

 Nyttjandekravet : Jag har försäkrat att mitt material endast får omfattas i denna 

studie. 

När jag upplevt att barnen inte velat ha mig där när jag gjort mina observationer, har jag 

förflyttat mig till en annan plats. För barnen kan det vara svårt att uttrycka sig och förmedla 

att de inte vill bli observerade just då, det gäller att vara vaksam som observatör på hur 

barnens frivilliga deltagande, eller en önskan om att få slippa delta kan uttryckas (Löfdahl 

2008). Barnen måste själva få bestämma och ha synpunkter på sitt deltagande vid 

observationer, vi kan inte betrakta barnen som för små att avgöra om de vill vara men eller 

inte, när vi har en barnsyn som betraktar barnen som kompetenta sociala aktörer (Löfdahl 

2007).  
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Analys av materialet 
Fältanteckningar och intervjuer skrevs ner och analyserades. Vissa avsnitt är transkriberade 

dvs. att de ordagrant återgivits i resultatet. De inspelade banden från intervjuerna har 

avlyssnats ett flertal gånger och sammanställts till en text. Frågeformuläret till pedagogerna 

har tillsammans sammanställts i resultatet. Behovet av tillgång utifrån mina data har fått 

avgöra vad som ska transkriberas eller tas med i mitt arbete. Har jag bedömt det vara 

relevant för mitt syfte har jag valt att ta det med. I min analys har jag lagt mitt fokus på 

barnen och inte lagt några värderingar i förskollärarnas ageranden. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Det är inte bara det som sägs som ska analyseras, kroppsspråket såsom blickar, gester och 

miner ska också analyseras (Knutsdotter Olofsson 2002). Jag är väl medveten om att 

mycket av det jag förmedlar handlar om att det är mina tolkningar av situationer. För att 

motivera mina tolkningar måste jag basera dem utifrån andras tolkningar. Tolkningar är 

alltid principiellt reviderbara utifrån ny information. Tolkningar styrs också av vår egen 

förståelse (Gilje & Grimen 2008). Jag är medveten om att man inte kan studera människors 

tankar (Tullgren 2003). Jag har dragit slutsatser om händelser från det sätt barnen talar om 

och resonerar kring ett innehåll och från deras handlingar, men tagit i beaktande att barn 

blir påverkade av vad som uttrycks av vuxna (a.a.). Det är inte alltid det barnen uttrycker 

som är deras egna åsikter, därför kan man inte betrakta barnen som ägare av information 

som vuxna kan locka ur dem med en massa knep (a.a.). De flesta forskare anser att sättet 

man intervjuar barn på kan ha stor betydelse för vad barnen återger och berättar (Cederborg 

2005). Mina erfarenheter är att barnen ofta uttrycker det de tror att den vuxne vill höra, eller 

vad de vet eller tror är rätt att säga. Jag har försökt att ställa så många öppna frågor som 

möjligt och uppmuntrat dem att med egna ord beskriva sina upplevelser. Yngre barn kan 

behöva någon form av styrning via hjälpfrågor anser Cederborg (2005) och menar att alla 

barn kan ge relevant och riktig information, även yngre. 
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Resultat/Analys 
 

Lagen om handlingsplan 
Enligt lag måste förskolan upprätta en handlingsplan mot diskriminering och kränkande 

behandling (enligt 14 a kap. 8 § skollagen). 

I en rapport konstaterar Skolinspektionen (2010) ”att de skolor som inte har 

rutiner för hur det förebyggande, förhindrande och åtgärdande arbetet ska bedrivas 

omedelbart behöver upprätta sådana. De skolor som har rutiner måste förvissa sig om att 

dessa rutiner följs”(s.8).  

Eftersom jag anser att det rådande klimatet bland barnen på förskolan är 

beroende av hur pedagogerna arbetar med dessa frågor anser jag det vara viktigt att ta med 

förskolans arbetsplan och barnens regler för att lättare kunna förstå barnens resonemang.   

 

 

Förskolans arbetsplan 
I den undersökta förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga 

diskriminering i förskolan beskriver man hur personalen följer vissa rutiner för att så tidigt 

som möjligt upptäcka eventuella kränkningar. Man observerar barnen för att kunna åtgärda, 

pratar om värderingar, känslor och hur man är som vän. För att snabbt kunna åtgärda 

problem som uppstår så har man en öppen dialog med föräldrarna. För att barnen lättare ska 

förstå så läser man barnböcker som handlar om kränkningar, diskriminering och alla 

människors lika värde. Man lär även barnen hantera olika situationer i dramalek och 

genusäventyr. När så erfordras samarbetar man med specialpedagog och skriver 

åtgärdsprogram. Personalen anser att arbetet mot kränkningar, diskriminering och 

trakasserier är den viktigaste delen i det dagliga arbetet och ska genomsyra allt de gör på 

förskolan. Målsättningen de har är att alla barn ska trivas och vilja gå till förskolan. Att alla 

ska känna sig sedda och bekräftade och att alla vågar vara sig själva. När något inträffar ska 

barn och föräldrar veta vad man vänder sig för att få stöd. Barnen har själva formulerat sina 

egna regler (se bilaga 4). 

 

 

 

Resultat baserat på fältanteckningar och samtal med barnen 
Jag har valt att redovisa mitt resultat från mina observationer med hjälp av citat från mina 

fältanteckningar. Jag valde att analysera citaten i resultatredovisningen, därför att jag anser 

det vara det tydligaste sättet att göra det på. Kategorierna jag valt att dela in resultaten i 

uppkom när jag analyserade resultaten. 

Alla namn i resultatredovisningen är fingerade. 

 

Barns moral 

Det här exemplet från mina fältanteckningar väljer jag att ha med därför att det visar hur 

pedagogerna arbetar med barnens moral, som jag anser vara en viktig del i hur barnen är 

mot varandra på förskolan.  

 
I dag på samlingen delades gruppen upp i två grupper alla födda 05 blev en grupp 

och alla 06 och 07 blev en grupp. Jag valde att följa 05 gruppen idag. Där spelades en 

dockteater upp av en av förskollärarna. Det var en mus som hjälpte ett lejon att 
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komma loss från ett nät. Efter det pratade man med varandra om det som hade hänt i 

dockteatern. Kan man hjälpa varandra fast en är stor och en är liten? Barnen fick ge 

exempel. Sedan fick de barn som ville spela upp en pjäs men lejonet och musen. När 

Dennis spelade upp sin pjäs fick händelsen ett annat slut. Då musen hade räddat 

lejonet från nätet så åt lejonet upp musen. Efter det blev det vidare diskussion om det 

var rätt av lejonet att äta upp musen fast den hade räddat honom från nätet. 

 

 (fältanteckningar 20100901) 

 

Leka rätt 

På frågan om det finns barn som väljer att leka ensam så är svaret ja. De flesta barn söker 

kontakt med andra barn och vill att leken ska fungera, men sen finns det barn som väljer att 

leka ensamma av olika anledningar. Det kan vara att de anser att andra barn förstör deras 

lek, att de inte kan leka rätt. (Knutsdotter Olofsson, 2002; Öhman, 2009).  

 
Lotta sitter ensam kvar på golvet och leker med djuren. Jag och en av lärarna sitter 

kvar och pratar med henne. Hon förklarar att hon tycker att det är skönt att leka 

ensam ibland, därför att då är det ingen som förstör. Men hon undrade om Malin 

skulle komma senare idag, Jag uppfattade henne så att Malin ville hon leka med idag 

men ingen annan (fältanteckningar 100826). 

 

Flickan hon frågade efter är en av flickorna som jag upplevde har hög status i gruppen och 

som de flesta flickor vill leka med. Flickan i exemplet lekte ofta ensam. Hon valde att inte 

leka med någon om den hon ville leka med inte var där. Men det förekom också att barnen 

valde vänner att leka med utifrån vilka som var där just då. Om någon som de ofta brukade 

leka med inte var där, så kunde de välja att leka med någon som de inte brukade leka med 

så ofta annars.  

Ett av barnen på avdelningen valde att leka ensam om hon inte fick gå över 

till avdelningen med de mindre barnen, vilket hon gjorde ibland. Hon lekte ibland med de 

mindre barnen på gården när de var ute samtidigt, vilket ofta förekom att det var. Men då 

var det mera vid sidan lek, dvs. att de inte lekte med varandra utan bredvid varandra, men 

gjorde samma saker. Ibland kunde hon gå fram till de små barnen och slå till dem utan 

anledning, det gjorde hon aldrig till de barn som tillhörde hennes grupp och som var lika 

gammal eller äldre än henne. Jag noterade att det aldrig var någon som sa till henne att hon 

inte fick vara med. När jag frågade om hon ville leka med de andra barnen så svarade hon 

nej. 

 

Språket  

Enligt Jonsdottir (2007) så bedöms små barns förståelse av att förstå andra och den sociala 

miljön de deltar i huvudsakligen vara bestämd av kognitiv mognad och utveckling. En 

orsak att flickan inte leker med barnen på avdelningen kan vara, att hon inte kommit lika 

långt i sin kognitiva och språkliga utveckling som de andra barnen. Språkets funktion att 

skapa social identitet och sociala roller, utvecklas snabbt under förskoleåldern (Strömqvist 

2008). Eftersom hennes språkutveckling inte har hunnit så långt kan det vara avgörande för 

att de äldre barnen väljer bort henne i leken. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att ensam 

låtsaslek kan bero på brist på social kompetens, inlevelse och social perspektivtagning, dvs. 

förstå andras känslor. I exemplet nedan säger en flicka till mig att hon brukar leka med 

henne, men efter att funderat en stund så sa hon att hon inte visste om hon lekte med henne. 
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Min tolkning av det hon säger är att det kan ha med hennes språk att göra, att hon upplever 

att de inte leker eftersom de inte för en dialog.  

 
Jag –du då Lena vem tycker du om att leka med? 

Lena –Emma. 

Jag –brukar Emma och du leka ofta? 

Lena –nästan, fast ibland brukar vi inte. 

Jag –är det någon mer du brukar leka med? 

Lena –Martin  och Eva (paus)Tina. 

Jag –brukar du leka med Tina ibland? 

Lena –ja, fast jag vet inte. 

(Fältanteckningar 20100827)  

 

Vårt samtal blev avbrutet av ett annat barn, så jag hann inte fråga vad hon menade, med att 

hon inte visste. 

 

Ålder och kön 

Ålder och kön spelar roll när man väljer vem man vill leka med (Öhman 2009). På den 

undersökta förskolan finns det fem pojkar som är födda 05 och dessa pojkar söker sig till 

varandra hela tiden. De har en ganska tuff jargong och de tycker om att leka krig och 

rollekar som StarWars och ”Indiana” som de har fått inspiration från TV: n av. De tycker 

även om att bygga t.ex. med lego eller liknande. Jag uppmärksammade endast en gång att 

en av dessa pojkar lekte med en flicka. Den flickan är också född 05. Enligt forskning finns 

det barn som nästan uteslutande väljer att leka tillsammans med barn av samma kön som de 

själva (Tullgren 2004). 

En pojke född 07 förklarade för mig att han inte hade någon kompis men att 

han ville leka med de stora men de stora barnen vill inte leka med honom. Jag tar här upp 

två exempel som handlar om hur barn utesluter varandra på grund av ålder. 

 
Jag –vem är din bästa kompis då?  

Erik –spindelmannen är min bästis 

Jag –har du någon mer bästis? 

Erik –jag brukar leka med min storasyster. 

Jag –är hon din bästis? 

Erik –neej hon är min storasyster ju. 

Jag - har du inget barn som är din bästis? 

Erik –nej för spindelmannen är min bästis. Jag vill inte leka med barn, jag vill bara 

leka med stora, men de stora barnen vill inte leka med mig. 

 (Fältanteckningar 20100827)  

 

När en pojke som är född 06 vill vara med i leken som två pojkar födda 05 ska leka utspelar 

sig följande samtal. 

 
  Peter – ska vi leka husdjur? 

Anders – nää det är tråkigt, visst då Stefan? (Stefan nickar). –vi tycker om att leka 

krig, visst då Stefan? 

Peter – jag kan också leka krig! 

De diskuterar en stund hur man gör när man leker krig. De pratar om Starwars och 

Indiana och hur de gör i filmerna. Peter fortsätter säga att han kan leka krig. Efter en 

stund kastar Anders en plastdinosarie mot väggen bredvid Peter. 
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Anders –vi leker nu. 

Peter – ska vi leka nu? 

Anders – då Peter får du vara den dåligaste.  

Peter – nej jag vill inte vara den dåligaste. Jag tycker om att vara Batman eller spöket 

Laban. 

Anders – ja men det tänker vi leka ute, då leker väl du med Emma. 

 ( Fältanteckningar 100909) 

 

I observationer Löfdahl (2007 s.85 ) har gjort framkom det att barnen helst väljer sina 

kamrater enligt kön, och att popularitet bland barnen är en betydande kvalitet för att bli vald 

i olika samanhang. 

Barnen har olika strategier hur de gör när de utesluter varandra (Tellgren 

2004), som i det här fallet ovan när de två pojkarna hittar på olika anledningar till varför 

den yngre pojken inte skulle kunna vara med i leken. När de ändå låter honom vara med så 

får han en roll i leken som ``den dåliga´´ som en markering att han är med på deras villkor 

och att de är de som bestämmer. 

 

Olika strategier 

Vid flera tillfällen noterade jag hur barnen ignorerade varandra när de inte ville leka med 

någon, ett exempel är när en pojke född 06 går fram till en flicka född 05 och försöker få 

tillträde.  
Peter kommer till förskolan han går fram till Lotta som har förflyttat sig till mattan 

och sitter där och leker med något. Han säger – jag vill leka med dig! Lotta svarar 

inte. (Fältanteckningar 20100928)  

 

Barnen använder även olika strategier när de försöker få kontakt med varandra i det här 

fallet kliver pojken bara på och säger jag vill leka med dig, men i andra fall har jag noterar 

att barnen kan fråga, ska vi leka? Eller så går de bara fram och börjar leka med dem som 

redan leker. Många gånger fungerar det bra att göra så, men, ibland så blir de barnen som 

gör det ignorerade och de andra barnen går iväg.  

 

Förhandlingar och status 

Många forskare som studerat barns lek har noterat att barn ägnar mycket diskussion åt vem 

som ska leka med vem, vem som får vara med och vem som inte får vara med. (Knutsdotter 

Olofsson 2002). Jag såg och hörde hur barn blev uteslutna av varandra när deras försök att 

förhandla om roller och lekar och de inte kom överens.  Ett exempel på det är när Stefan 

och Anders förhandlar och förhandlingarna strandar. 

 
Stefan och Anders försöker komma överens om vad de ska leka för lek. De står och 

diskuterar en lång stund och det är svårt att försöka hänga med i deras resonemang. 

De pratar om Indiana och StarWars och försöker komma överens vilka roller de ska 

ha och vilket tv-program de ska leka.  

Stefan – jag vill välja vem du ska vara. 

Anders – men kan jag inte få vara? Vi kör sista avsnittet. 

Stefan – nej det vill inte jag, för då vill inte jag vara Ninja (Stefan har berättat 

tidigare att han ramlat ner i askan). 

Anders – vi kan blanda din lek med min lek. Vi kan blanda StarWars med Indiana. 

Stefan – ja vi kan blanda din och Pelles! 
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Anders – Pelles? Han är ju inte ens med, vi leker våran lek. 

De fortsätter att prata om vilken roll de ska ha. Efter ett tag kommer Stefan med ett 

förslag. – Ja! Vi leker pokémon. Efter det blir det diskussion om vilken roll de ska ha 

i den leken. De kommer med olika förslag men kan inte komma överens. Stefan 

berättar alla nackdelar och fördelar med de figurer som Anders föreslår. Stefan verka 

vara den som har mest koll på figurerna. 

Anders – är det den onde jag måste vara då. 

Stefan – nej den gode.  

Stefan går iväg en bit Anders följer efter.  

Stefan – ska vi spela fotboll? 

Anders – nej vi leker StarWars.  

Stefan – nej. 

Anders –jag vill bara leka en lek, då väljer jag en lek. 

Stefan – nej. 

Arvid –den är lika som StarWars. 

Stefan går iväg Anders följer efter och förslår lekar men Stefan går undan.  

 ( Fältanteckningar 20100910) 

 

De här två pojkarna ingår i gruppen med femåringarna och den som brukar bestämma mest 

i gruppen var inte där då, men det märktes att de här två pojkarna hade svårt att förhandla 

när han inte var där och bestämde. Den ene pojken sade ju också att han ville leka Pelles 

lek fast han inte var där, vilket den andra pojken reagerade på.  

En flicka i gruppen sade till mig att hon alltid fick vara med, Under mina 

observationer framgick det också tydligt att hon alltid lekte med någon. Jag upplevde det 

som att hon hade hög status bland flickorna i gruppen. Vid ett tillfälle testade hon sin status, 

jag har noterat följande i mina fältanteckningar (20100908). 

 
Malin kommer till gungan där Lena och Emma sitter, flickorna byter plats och Malin 

sätter sig. Peter går dit står och tittar på en stund och säger,  

 – sluta nu det är inget roligt! Jag uppfattar inte vad som föranledde den 

kommentaren. Malin säger att ”nån” måste kliva av för det blir snett annars. Emma 

och Lena förhandlar men det är ingen som vill kliva av. Peter fortsätter säga sluta det 

är inget roligt sen frågar han om han får hoppa på och det får han. Efter ett tag säger 

Lena åt Peter att kliva av han gör det men ser väldigt sur och arg ut, han sparkar mot 

flickorna på gungan. Malin kliver av och sätter sig på sidan på en låda och försöker 

se sur ut. Men jag tolkar hennes ansiktsuttryck som att det inte är på riktigt hon är 

sur. Peter kliver på igen. Lena säger till Emma och Peter att det var mycket roligare 

när Malin var med. Lena säger åt Emma att kliva av därför att hon vill sitta bredvid 

Peter. Malin kliver på men hoppar snabbt av igen. Hon springer iväg och sätter sig på 

en snurra som man bara får plats två stycken på. De andra följer efter men Lena är 

snabbast och kliver på. Lena föreslår att Emma och Peter kan skjutsa på. Plötsligt 

springer Malin och sätter sig på den andra gungan igen och de andra följer efter. 

Malin hoppar av igen och går och sätter sig på lådan. Lena säger till Malin – jag vill 

leka med dig. – Okej säger Malin. Lena säger till Emma, –Jag vill inte leka med dig. 

Emma svarar inte men fortsätter att följa efter de andra flickorna. Peter tar en 

dockvagn som han börjar leka med, men han håller sig i närheten av flickorna. 

 

Det här exemplet visar (enligt min tolkning) hur Malin testar sin popularitet. Hon vet att 

hon brukar få vara med och leka och nu vill hon ha Lena för sig själv. Hon spelar ut de 

andra barnen mot varandra för att få ha sin kompis för sig själv. Flickor leker helst två och 

två enligt Knutsdotter Olofsson (2002). Malin vet att det är fel att inte låta alla vara med, 
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det har barnen kommit överens om i förskolans regler (se bilaga 6) så därför låter hon Lena 

vara den som utesluter de andra. Peter väljer att stanna i närheten för att få en chans till en 

inbjudan i leken.  

 

 

Sammanställning av barnens inspelade intervjuer 
Här har jag valt att belysa resultatet med hjälp av citat, Jag har skrivit som barnen har 

uttryckt sig, men det är inga ordagranna transkriptioner som ger sig ut för att vara några 

språkliga analyser. Jag har valt att göra så därför att jag anser det ger en tydligare bild av 

hur barnen uttrycker sig. Alla citat under den här rubriken är från mina egna intervjuer. 

Vid intervjuerna framkom de att alla tyckte det var viktigt att ha en kompis. 

Två förklarade det med att det var tråkigt att leka ensam. En annan förklarade det med att 

då kunde man leka vissa lekar som StarWars och krig och det ville han helst leka. På frågan 

om det finns tillfällen när det kan vara bra att leka ensam svarade en nej, alla de andra fyra 

svarade ja med lite olika motiveringar. Den som svarade nej ändrade sig, sen jag påpekat att 

han lekte ensam innan intervjun. ”– ja nu var det bra”, svarade han då. Barnens motivering 

till att de kunde vara bra att leka ensam var:  

 
Oskar  – nej det är tråkigt, man kan bara leka med sig själv. 

Emma – ja, fast när jag leker bra så tycker jag faktiskt att det inte är roligt att leka 

själv, då måste man göra samma sak.  

Anders – ja det finns det ju, hemma hos mig själv kan jag leka själv, när man leker 

spion eller när man gömmer sig. 

Malin – lite när alla åker hem. 

Lotta – typ, när jag vill va själv, å ifjed, å när jag är lessen å är blyg. 

 

Det framkom att barnen hade olika strategier hur de gjorde när de ville vara med någon och 

leka. En sade att hon alltid fick vara med. Tre sade att de frågar om de får vara med. Om de 

inte får vara med, sade två att de säger till ”fröken”. Alla de fem tillfrågade barnen tycker 

att en vuxen ska hjälpa till när det är barn som bråkar. Ett barn missförstod min fråga och 

följande dialog uppstod. 

 
Jag – vad vill du att vuxna ska göra när barn bråkar med varandra? 

Oskar – ja, då vill jag att dom ska döö!  

Jag – dom vuxna? 

Oskar –nä, barnen. 

Jag – barnen? 

Oskar –ibland tycker jag faktiskt det. 

Jag –när barna bråkar? 

Oskar – ja. 

Jag – tycker du att dom ska dö då? (förvånad) 

Oskar – ja, ibland. 

Jag – jaha, finns det inget bättre sätt man kan göra på? 

Oskar – jo, det är att säga att pappa eller mamma eller nån (otydligt, mummel). 

Jag – att pappa eller mamma ska komma och hjälpa till? 

Oskar –mm. 

Jag – dom vuxna på förskolan då? 

Oskar – ja dom ibland också. 

Jag – ska dom också komma å hjälpa till? 

Oskar – mm. Nu är jag klar. (Här ville han avsluta intervjun) 
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Den här pojken har svårt att veta hur han ska ta kontakt med de andra barnen och ibland 

blev det fel. Han kunde göra det genom att förstöra för de andra barnen när de lekte. Det 

ledde ofta till att de andra barnen blev arg på honom och det blev ofta bråk. I det här 

exemplet uttrycker han sina känslor väldigt starkt, kanske pga. att han är så trött på att ofta 

hamna i konflikter.  

I fallet under är det samma pojke jag beskriver 

 
Före samlingen idag observerade jag tre barn. Det var två pojkar som satt och byggde 

med kugghjul en tredje pojke gick fram och började vifta med en käpphast framför 

de andra. De sade till honom att sluta och gå bort därifrån, men han ville inte det. Då 

frågade en av pedagogerna om han trodde att han skulle få vara med och leka om han 

gjorde så. Detta svarade inte pojken på, han valde att lämna platsen och gå och sätta 

sig vid ett bord för att spela ett spel ensam istället.  

(fältanteckningar 20100823) 

 

Utåtagerande barn är sällan populär de blir ofta uteslutna av sina kamrater (Knutsdotter 

Olofsson 2002) men i det här fallet upplevde inte jag att han var utesluten. Efter att barnen 

fått hjälp av någon vuxen att reda ut situationen så fick han vara med igen. I mina samtal 

med barnen framkom att även de lagt märke till, att just den här pojken ofta hamnade i 

konflikter. 

En pojke förklarade att han aldrig lekte med småbarnen eller tjejer för att det 

var tråkigt och att han gillade bäst att leka med killar En flicka förklarade för mig att hon 

aldrig lekte med två pojkar i gruppen, när jag frågade varför svarade hon därför att hon 

’’aldrig sett doms hus’’ Tre barn sade att de inte fanns någon som de aldrig lekte med. 
 

 

Sammanfattning resultat 
Under denna rubrik drar jag slutsatser utifrån resultatet 

De flesta barn ansåg att det var viktigt att ha en kompis, några tyckte att det 

kunde vara skönt att leka ensam ibland. Barn har olika strategier för att försvara sitt 

lekutrymme (Corsaro 2005; Tellgren 2004). I den undersökta gruppen förekom det att 

barnen ignorerade den som ville vara med. De hittade på olika anledningar till att någon 

inte fick delta. De förekom också att de barn som ville vara med fick en plats lite på sidan 

av leken av de barn som stod högre i rangordningen. Det fanns en tydlig rangordning på 

förskolan det var en pojke som bestämde mera än de övriga, men även hos flickorna var det 

en flicka som var populär och som många ville leka med. Men som en av pedagogerna 

uttryckte så är det en grupp barn med ”starka viljor” och konflikter uppstod, men som 

barnen fick hjälp av pedagogerna att reda ut.  

Ålder och kön spelade också in, när barnen valde vilka de ville leka med 

(Öhman 2009). Bland femåringarna var pojkarna en grupp för sig medan flickorna lekte 

med olika, de lekte även med de yngre pojkarna. 

Bland de yngre barnen i gruppen fanns det inte en lika tydlig gruppering, där 

kunde det skilja på vem man lekte med vid olika tillfällen. Enligt forskning så inkluderar 

och utesluter barn varandra i leken hela tiden och så var fallet i den här gruppen också. 

(Corsaro 2005; Tellgren 2004). Många av barnens strategi om de inte fick vara med var att 

”säga åt fröken”. Eller att bara befinna sig i närheten av de andra barnen för att vänta på en 

inbjudan. Några barn frågade rent ut om de skulle leka, eller om de fick vara med.  

Det var en flicka som inte deltog i leken med de andra barnen, men som jag 

tolkade det, så var det oftast hennes eget val. Eftersom hon är född 07 så hade hon inte 

kommit så långt i sin sociala och språkliga utveckling ännu och det kan vara en bidragande 
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orsak till varför de andra barnen inte tog initiativ till kontakt med henne. Knutsdotter 

Oloffson (2002) skriver att språkliga brister och kommunikationssvårigheter kan vara orsak 

till varför en del barn blir uteslutna och därför sällan leker tillsammans med andra. 

Att få svar på frågan hur barn som utesluts från leken upplever sin situation 

har inte varit lätt. De barn som varit uteslutna vid olika tillfällen ville inte eller hade inte 

språket eller förståelsen för att kunna prata om sin situation.  

Jag upplevde det som att barnen på förskolan tyckte det var svårt att redogöra 

för sina känslor och upplevelser, men det kan ju bero på att de inte kände mig och hade 

förtroende för mig för att vilja prata om sådana saker.  
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Diskussion 
Under den här rubriken kommer jag att diskutera resultatet av undersökningen, Jag har valt 

att ta upp orsaker till uteslutningar. Att klimatet på förskolan har betydelse och att arbetet 

med barns moral är viktigt. Jag beskriver hur barnen påverkas av sin livsvärld. 

Jag diskuterar metoden och tar upp etiska frågor och funderingar och ger förslag på vidare 

forskning.  
 

Resultatdiskussion 
Jonsdottir (2007 s.61) ställer sig frågan ’’vad de avvisade barnen gör eller inte gör som de 

accepterade barnen inte gör, eller vad de accepterade barnen gör som de avvisade inte 

gör’’.Jag anser att det har varit svårt att se vad det avvisade barnet gör, men ett exempel är 

när en pojke närmar sig de andra genom att förstöra för dem, detta beteende gjorde att 

barnen uteslöt honom och att de ansåg det var berättigat att göra det. Vissa barn har inte lärt 

sig hur man närmar sig en grupp (Knutsdotter Olofsson 2002). Barn som är populära är ofta 

de barn som är verbala och kan styra över de andra, men det är en avvägning för barnen hur 

mycket de kan bestämma, de barn som försöker bestämma för mycket i leken, riskerar 

också att bli utesluten (Öhman 2009). Brister på social kompetens är också en bidragande 

orsak till att barn blir uteslutna (Knutsdotter Olofsson 2002). Barn är aktiva deltagare i 

diskursen kring sociala regler i den egna världen redan från tidig ålder (Jonsdottir 2007).  

Det framkom även i mina studier hur barnen aktivt deltog och diskuterade när konflikter 

uppstod, Barnen själva hade varit med och skapat sina egna regler i förskolans 

handlingsplan. En regel var att ”ingen får förstöra min lek och jag får heller inte förstöra 

någon annans lek”. Barn vill få kontroll över sina liv och de vill dela känslan av kontroll 

med varandra Corsaro (2003). I reglerna står det också ”att det är viktigt att alla får vara 

med” detta upplevde jag blev ett moraliskt dilemma för barnen, när de avvisade någon. Det 

löste barnen med att hitta på olika anledningar till att de inte fick vara med t.ex. med att 

påstå ”– du vet inte hur man leker krig”. Öhman (2009) anser att det är viktigt att 

närgranska hur barnen följer de regler som de kommit överens om. På den undersökta 

förskolan fanns det inga tydliga exempel på barn som alltid var uteslutet, fast det försökte ta 

kontakt för att få vara med. Det fanns en flicka som lekte ensam men jag såg inte heller att 

hon försökte få kontakt för att få vara med i leken. När jag försökte prata med henne om 

hennes situation så ignorerade hon mig och ville inte svara. Detta gjorde att jag aldrig kom 

henne så nära att jag kunde få en uppfattning av hur hon upplevde sin situation på förskolan 

Eftersom det inte gjorts så mycket studier om barn som blir uteslutna, så har 

min studie kommit att handla mer om varför barnen utesluter varandra i leken, än om de 

uteslutna barnens resonemang om sin situation. Det har inte varit lätt att få de barn som inte 

får vara med att prata om sin situation. En förklaring till det kan vara att de inte har språket 

och kan sätta ord på det de upplever. En annan orsak kan vara att de upplever det jobbigt att 

prata om det för att de kanske inte riktigt greppar situationen, att de inte riktigt förstår 

 En bidragande orsak till att barnen utesluter varandra i lek är att de anser att 

kamraten inte får plats i leken, de vet att leken lätt blir förstörd om de släpper in någon när 

de har kommit igång och har en bra lek som redan är påbörjad (Öhman 2009). Jag har 

funderat på om man verkligen ska säga att alla ska få vara med i alla situationer. Är det rätt 

att kräva av barnen som är mitt uppe i en lek att släppa in någon så att leken riskerar att 

förstöras? Jag anser att man måste se till situationen, ser man att det är samma barn som 

alltid utesluts så måste man stödja och hjälpa det barnet att komma med i leken. Tellgren 

(2004) beskriver en strategi barnen använder sig av som hon kallar den ”iakttagande 
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strategin” där hon menar att barnen stannar upp och iakttar innan de försöker få tillträde i 

leken. Det upplevde jag många av barnen använde sig av på den undersökta förskolan. Efter 

att barnen iakttagit de andra barnen så kunde de ibland hittade på nya strategier för att 

komma med i leken. Ibland kunde de välja att avstå beroende på vilka som lekte eller vad 

de lekte. 

 Tholander (2005) beskriver att forskning kommit fram till att vuxna antas ha 

huvudrollen i barns moraliska fostran. Resultaten har visat att lärare fostrar elever på en 

mängd olika sätt, han menar att lärare bidrar med det allmänna moraliska klimatet i skolan. 

Skolans regler och konflikthanteringsstrategier präglar klimatet i skolan anser Tholander. 

Vidare beskriver han hur man tagit hjälp av interventionsprogram som har haft direkta mål 

att utveckla elever moraliskt, därför att man inte varit nöjd med utfallet av barnens moral 

trots att man arbetat mycket med det  

Under min undersökning så observerade jag när man arbetade med barns 

moral med hjälp av drama. Man använde sig av små djur och spelade upp ett drama där 

frågan var om en liten kan hjälpa en stor. Det var en mus som hjälpte ett lejon komma loss 

från ett nät och lejonet lät musen gå istället för att äta upp den eftersom musen hade räddat 

honom.  När sedan en pojke spelade upp samma drama blev händelseförloppet annorlunda. 

Han gjorde så att efter att musen befriat lejonet så åt lejonet upp musen. Jag tolkar inte 

barnet så att han tyckte det var rätt av lejonet att äta upp musen utan att han mera ville visa 

att det kunde lika gärna ha gått till på det viset, utifrån hans vetskap om lejon. Pedagogens 

intentioner tolkar jag att hon ville få igång ett metakognitivt tänkande och få barnen att 

reflektera över vad det var som hände och över moraliska aspekter.  

Barn är tidigt i livet medvetna om sina sociala kunskaper och de använder 

dem i sina relationer med andra (Johansson 2007 b), men hon anser att de är de vuxnas 

tolkningar som överförs till barnen som de sen tolkar och återskapar.  

 

 

Metoddiskussion 
Jag valde att göra min studie utifrån en etnografisk ansats, med perspektivet på barn som 

kompetenta och som skapande av sin egen sociala tillvaro och mening. Begreppet mening 

används om mänskliga aktiviteter och om resultaten av mänskliga aktiviteter. Meningsfulla 

fenomen måste tolkas för att kunna förstås (Gilje; Grimen 2009). Forskning innebär att ge 

ett perspektiv på tillvaron det är lätt att läsaren missförstår, om man inte förklarat vad det är 

man tittar efter, vad som är viktigt och intressant (Bjereld, Demker & Hinnfors 2010). När 

man väljer ett perspektiv så påverkar det vilket resultat man får. Tellgren (2004) Jag har 

valt att se barnen från barnens perspektiv och se dem som kompetenta som skapar sitt eget 

lärande och det anser jag har påverkat hur mitt resultat ser ut. 

Att jag valde att göra min studie utifrån en etnografisk ansats, var att jag ville 

komma in i barnens vardag för att kunna iaktta deras kamratrelationer. På grund av den 

begränsade tid jag hade på mig att göra min studie, så har det varit svårt att få frågorna 

besvarade på en djupare nivå. Jag hade velat få en klarare bild av hur barnen diskuterar runt 

sina känslor när de blir uteslutna. Jag anser att en etnografisk studie behöver göras under en 

mycket längre period än vad min begränsade tid räckte till. Precis när jag upplevde att 

barnen börjat känna sig trygga med mig och börjat öppna sig för mig, så kände jag 

tidspressen för att börja analysera mitt material, för att hinna bli klar i tid med mitt 

examensarbete. 

Cederborg (2005) menar att för att få intervjua barn och spela in krävs det att 

barnen är trygga med det och jag kände att jag hade för bråttom. Att det bara var fyra barn 

som ville bli inspelade anser jag berodde på att de inte var trygga med situationen och att 
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jag hade behövt längre tid på mig för att förbereda dem. Att intervjua barn kräver att man 

har lite träning, även fast jag gjorde en provintervju, och upptäckte att jag inte ställde 

tillräckligt många följdfrågor och försökte rätta till det, så anser jag att jag hade kunnat 

ställa många fler följdfrågor för att få reda på mera om hur barnen resonerar kring sina 

relationer. Cedeborg (2005) beskriver att sättet man intervjuar barn på har stor betydelse för 

vad barnen berättar. Jag övervägde att videofilma barnen, men övergav den tanken pga. att 

det skulle ta längre tid innan jag kunde påbörja min undersökning, därför att jag måste ha 

tillstånd från etiska rådet för att göra det. Jag tog även med i beräkningen att det skulle ta 

mycket längre tid att analysera videofilmer. 

Asplund Carlsson och Pramling Samuelsson (2007) förklarar att man inom 

fenomenografin ursprungligen arbetade med djupintervjuer, där den intervjuade gavs 

möjligheter att fundera, reflektera och uttrycka sig. Dessa författare har utvecklat en 

pedagogik de kallar för utvecklingspedagogik och barnintervjuer har varit en kunskapskälla 

för att utveckla denna pedagogik. Författarna menar att kunskapen om att ställa frågor och 

att få barn att berätta blir viktig i denna pedagogik, men även att tolka och förstå barns 

värld ingår i intervjuförfarandet. Det är barnen som måste gestalta sina tankar för att vi ska 

kunna använda dem som ett innehåll och göra dem till föremål för reflektion. De beskriver 

som de anser tre principer för förskolepedagogiken som forskningsmetod och teori. 

Dessa tre principer är: att skapa och fånga situationer omkring vilka barn kan tänka och 

tala, att få barn att tänka, reflektera och utrycka sig verbalt och på andra sätt, att ta till vara 

på mångfalden av barns idéer (a.a. s. 58.). Detta anser jag utrycker tanken jag hade från 

början, för hur jag skulle arbeta, för att samla in mitt data till mitt arbete.  

Samtalen med små barn måste utgå från vardagslivets små händelser för att vi 

ska kunna närma oss barns livsvärld anser Öhman (2009). Det är viktigt att skapa en trygg 

atmosfär när man vill samtala med barn. Öhman menar att de flesta barn är positiva till 

samtal och att vuxna är villiga att lyssna på dem stärker dem. Hon ger rådet att ställa enkla 

frågor till barnen och att man ska lyssna utan att värdera det barnen har att berätta. Frågorna 

ska beröra konkreta händelser här och nu (a.a.). Vidare menar Öhman att alla barn inte är 

lätta att samtala med, och samtalen kan gå trögt och barnen svarar ”jag vet inte”. Det är inte 

alltid barnen vill prata, ibland uppmärksammade jag att barnen drog sig undan när jag kom 

med mitt block och min penna. Jag upplevde att det var svårt att skapa och fånga situationer 

där barnen kan tänka och tala Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson (2007), när jag var 

där som ”forskare” och inte som pedagog. Det var de ”stora” barnen som var fem år som 

villiga att ställa upp på inspelade intervjuer. Hade jag gjort min undersökning med äldre 

barn så hade kanske flera barn varit villiga att intervjuas.  

 Barnens moral anser jag har betydelse för hur de är mot varandra. I förskolans 

handlingsplan beskrivs hur förskolans pedagoger ska arbete för att förebygga kränkningar. 

Man följer barnen för att i ett tidigt skede kunna åtgärda, genom att prata med barnen om 

känslor och hur man är som vän. De vuxnas förhållningssätt och normer påverkar barnen 

och deras handlingar (Corsaro2003). För att jag i min undersökning ska förstå det barnen 

gör anser jag det är viktigt att jag har förstått de vuxnas påverkan på barnen för att jag ska 

kunna tolka barnens handlingar rätt. Jag har försökt förstå helheten i barnens livsvärld. 

 När man observerar små barn är det mycket som man måste ta i beaktande 

vad det gäller de etiska aspekterna. Ett krav är ju att man måste ha föräldrarnas tillåtelse för 

att få genomföra undersökningen. Men man måste även förklara för barnen på ett sätt som 

gör att de kan förstå och ta ställning till om de vill vara med i undersökningen. Jag 

förklarade för barnen under en samling varför jag var på förskolan och vad jag ämnade 

göra, men jag anser att det kan vara svårt att vid en stor samling se om barnen förstått vad 

det är jag som ``forskare´´ vill göra. Jag har försökt att istället vara lyhörd för vad barnet 
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uttrycker från situation till situation om sin önskan att deltaga eller inte. Min strävan har 

varit att inte tränga mig på om jag upplevt att barnen inte vill ha mig där just då. Vad kan 

det få för konsekvenser för det enskilda barnet att deltaga i en undersökning? Min strävan 

har hela tiden varit att ingen ska kunna känna igen och sammankoppla det jag skrivit om, 

med ett speciellt barn. Även om jag bara var på förskolan tre veckor så vande sig barnen 

med att ha mig runt omkring sig och ibland fick jag höra saker som jag förstod inte var 

menade för vuxna öron, dessa saker har jag inte skrivit om.  Under mina observationer har 

jag respekterat att barnen gått undan, då har jag inte följt efter dem. Om jag gått in i ett rum 

där barnen varit sysselsatt med något har jag frågat om det är okej att jag kommer in. Jag 

har även frågat om jag får ställa några frågor, innan jag börjat fråga dem. Jag har pratat med 

barnen om att man behöver inte svara på frågorna jag ställer om man inte vill. Att barnen 

var medvetna om att jag observerade dem märktes tydligt. Många gånger kom de fram till 

mig och ville att jag skulle berätta vad jag skrev om. Jag berättade vad jag skrev om i det 

stora hela, men lämnade inte ut några detaljer, om de inte var om dem själva jag skrev om. 

Det förekom även att de kom fram till mig och sade vad de ville att jag skulle skriva, som 

t.ex. när en pojke kom fram och ville att jag skulle skriva ner vad och vem han tyckte om.  

 

 

Förslag på vidare forskning 
Eftersom det framkommit i min undersökning att språket kan vara en bidragande orsak till 

att barn utesluter varandra i leken så är mitt förslag på vidare forskning att undersöka vad 

barns språkutveckling har för betydelse i barns kamratrelationer. Jag föreslår också att 

undersöka vad lärarens roll kan ha för betydelse för barnets språkutveckling. 
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Bilaga 1. 
 Till föräldrar på förskolan 

 

Hej!  

 

Jag heter Margaretha Lindberg, jag går sista terminen på förskollärarutbildningen på 

högskolan i XXX. Jag skriver just nu på mitt examensarbete som ska handla om barns lek. 

Jag vill se om det finns barn som väljer att leka ensam eller om de blir uteslutna av sina 

kamrater från leken och vad det isåfall beror på. 

 Jag ämnar studera barnen genom observationer och sedan samtala om de jag 

iakttagit. Jag vill samtala med barnen för att få med deras perspektiv på vad som händer 

och då använda mig av bandspelare för att hinna få med allt det säger. För att genomföra 

denna studie måste ni föräldrar i enighet med vetenskapsrådets riktlinjer godkänna att jag 

gör mitt arbete på förskolan. Jag anser det är viktigt att ni som föräldrar tar del av detta och 

får veta vad som pågår och ge ert godkännande innan jag sätter igång med mitt arbete. 

Även barnen får ge sitt godkännande innan jag observerar dem eller gör ljudupptagningar. 

Jag ämnar även intervjua förskollärare om hur de upplever barnens leksituation på 

förskolan. Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen och man kan när som helst 

välja att hoppa av. Jag lovar att varken namn på barn eller personal kommer att finnas med i 

mitt arbete, inte heller vilken kommun eller förskola studien kommer ifrån. Barnen kommer 

inte att kunna identifieras i mitt arbete. 

 

Härmed ger jag som målsman, Margaretha Lindberg tillstånd att observera och ställa frågor 

till barnen på förskolan då det gäller leksituationer och samtal.  

 

Datum: …………………………………………………………………… 

Målsman: …………………………………………………………………. 

 

Lämnas så fort det går till personalen på förskolan 

 

Vid frågor kontakta mig eller min handledare 

Margaretha Lindberg   xxx xxx 

Tel xxx   Tel xxx 

      xxx   xxxx 

xxxx 
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Bilaga 2. 
 

 

 

 

Brev till lärarna på förskolan 

 

Hej!  

 

Jag heter Margaretha Lindberg, jag går sista terminen på förskollärarutbildningen på 

högskolan i xxx. Jag skriver just nu på mitt examensarbete som ska handla om barns lek. 

Jag vill se om det finns barn som väljer att leka ensam eller om de blir uteslutna av sina 

kamrater från leken och vad det isåfall beror på. 

 Jag ämnar studera barnen genom observationer och sedan samtala om de jag iakttagit. Jag 

vill samtala med barnen för att få med deras perspektiv på vad som händer och då använda 

mig av bandspelare för att hinna få med allt det säger. 

Jag skulle även vilja intervjua er pedagoger och hoppas att ni vill ge mig ert tillstånd till 

det, ni kommer inte att kunna identifieras i mitt arbete. 

 

Vid frågor kontakta mig eller min handledare 

Margaretha Lindberg   xxx 

Tel xxxx   Tel xxxx 
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Bilaga 3.   
 

 

Frågor till barnen  

1. Vad tycker du mest om att göra på förskolan? 

2. Är det viktigt för dig att alltid ha någon att leka med? Varför? 

 

3. Finns det något tillfälle när det kan vara bra att få leka ensam? 

Varför/När? 

 

4. Med vem/vilka leker du mest? 

 

5. Finns det någon du aldrig leker med?   

 

 

6. Vad tror du att det beror på? 

 

7. Vem är din bästa kompis? 

 

 

8. Vem bestämmer mest av er? 

 

9. Vad gör du om någon bestämmer vad du ska göra och du inte vill det? 

 

 

10. Vad gör du om du vill bestämma i leken och inte får det? 

 

 

11. Om du vill vara med och leka med några som redan leker med varandra, 

hur gör du då? 

 

 

12. Om du redan leker med en kompis och det kommer ett annat barn och 

vill vara med, hur gör du då? 

 

 

13. Vad vill du att de vuxna ska göra när barn bråkar med varandra? 

 
 

 

Många av frågorna är tagna ur boken, Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan av 

Margaretha Öhman (2009 s. 222). 
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Bilaga 4. 
 

 

 

Barnens version av gemensamma regler  

 
 Ingen får skada mig och jag får heller inte skada någon annan. 

 Ingen får reta mig och jag får heller inte reta någon annan. 

 Ingen får säga saker till mig och jag får heller inte säga elaka saker till någon annan. 

 Ingen får förstöra min lek och jag får heller inte förstöra någon annans lek. 

 Det är viktigt att dela med sig och låna ut. 

 Det är viktigt att alla får vara med i lek. 

 Det är viktigt att hjälpa varandra  

 Det är viktigt att lyssna på andra. 

 Det är viktigt att säga snälla saker. 

 


