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Sammanfattning 

 
I denna studie har jag behandlat förskolebarns inkluderingar och exkluderingar av varandra i 
den fria leken från förskollärares perspektiv. Vilka upplevelser har förskollärarna och hur gör 
de när ett barn blivit exkluderat under fria leken? Utifrån fem intervjuer med utbildade 
förskollärare från tre olika förskolor kom det fram både likheter och olikheter i deras sätt att se 
på hur barn gör för att inkludera och exkludera varandra och hur de stödjer barn som blivit 
exkluderade. I bakgrunden och litteraturgenomgången har jag visat vad tidigare forskning säger 
om lekens förutsättningar, hur barn brukar inkludera och exkludera varandra men även hur 
förskollärare kan stödja och hjälpa barn i deras lekar. Alla förskollärarna jag intervjuade tyckte 
att barn väljer vem de ska leka med utifrån intressen. Men att det även finns barn som väljer 
kompisar på andra sätt. Förskollärare upplever att barnen ofta kan använda sig av roller i lekar 
för att stänga ute andra barn. Eller så nekar barnen varandra tillträde till leken direkt. En 
förskollärare upplever inte att barnen brukar exkludera varandra. I analysen så har jag jämfört 
förskollärarnas upplevelser med litteraturen och tolkat förskollärarnas upplevelser för att senare 
diskutera detta.  
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Inledning 
 
Varje dag på förskolan kommer barn att träffa andra barn för att leka, ta initiativ till lekar, 
förhandla om vilken väg leken ska ta, lyssna och förstå varandra, dela uppfattningar och 
kommunicera med sina kompisar, med andra ord utveckla sina sociala kunskaper. 
I förskolans läroplan står det att ”Förskolelärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen ges goda förutsättningar- att bygga upp varaktiga relationer, känna 
sig trygga i gruppen samt få stöd och stimulans i sin sociala utveckling” (Lpfö 98 rev 2016). 
Läroplanen visar på så sätt att det är förskollärarnas ansvar att utveckla och stödja barn i deras 
sociala liv på förskolan. Jag tror att förskollärares syn på hur barnen leker med varandra spelar 
stor roll för hur barnen faktiskt leker och upplever leken. Just att få delta i leken kan för många 
barn ses som en svår sak, för andra kan det vara en självklarhet. 
”Att kunna leka verkar vara ett oavvisligt krav för att leva med andra människor” (Knutsdotter, 
Olofsson s. 75, 2009). Detta citat tycker jag belyser vikten av att få vara med i leken och vilken 
viktig roll leken har för människor, men även vilken press som barn kan uppleva om de inte får 
chansen att ingå i leken med sina kamrater. Med detta i åtanke kommer jag i denna studie 
fokusera på vilka upplevelser förskollärare har av hur barn inkluderar och exkluderar varandra 
i leken, samt hur de väljer att stödja barn som blir exkluderade under fria leken. 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att belysa skillnader och likheter mellan förskollärares upplevelser av barns sätt att 
inkludera och exkludera varandra i fria leken.  
 

- Hur uppfattar förskollärare att barnen inkluderar och exkluderar varandra i den fria 
leken? 

 
- Hur stödjer förskollärarna barn som blir exkluderade under fria leken? 
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Bakgrund 
 
Löfdahl (2006) visar i hennes studie där hon filmat och observerat barn under fria leken att barn 
förhandlar om sin status med hjälp av ålder och kön för att nå en hög status bland barnen på 
förskolan. Löfdahl visar även på att barnen kan trycka ner andra barn för att nå hög status, det 
gör att barnen kan känna en oro för att ingå i leken och på så sätt skapas ett ”vi och dom” bland 
barngruppen. Eftersom barnen kan påverka den sociala situationen på det sättet är det viktigt 
att veta hur pedagoger och vuxna influerar barnens sociala lärande i fria leken. Johansson 
(2007) har i sin studie om barns sociala lärande visat att små barn ofta blir missuppfattade av 
vuxna och oavsiktligt lämnade i stunder då de behövt stöd av vuxna med dilemman, som vem 
ska bestämma i leken och på vilka premisser barn kan vara med och leka och vilka får vara 
med. Detta gör att barnen själva får ta tag i dessa dilemman vilket ofta resulterar i maktmissbruk 
där den störste och starkaste bestämmer. Att pedagoger kan missa dessa situationer gör att ett 
känslomässigt stöd uteblir för barnet samt att pedagogen inte vet vad barnen lär av varandra. 
Johansson (2007) visar att när barn leker, och vill få sin vilja igenom kan barnen ställa krav och 
ultimatum mot varandra. Ibland för att visa sig vara stora kan barn strunta i att ta hjälp av vuxna. 
Det kan handla om vilka roller barnen behöver inta för att få vara med i leken, och det leder till 
att den som har mest status i leken därför bestämmer på vilka villkor andra barn kan vara med 
i leken. Öhman (2008) menar att uteslutningar sker ofta mellan barn i förskolan. Det är viktigt 
att komma ihåg att förskollärare inte ska lägga någon skuld på barnen som utesluter andra fast 
det inte är okej att utesluta andra. Barn som blir uteslutna kan ofta uppfattas som hotfulla och 
annorlunda, det viktiga är att barn som uppfattas vara annorlunda har samma rätt att bli 
accepterade för sin annorlundahet inte trots deras annorlundahet. Öhman (2008) menar att 
pedagoger ibland kan rationalisera bort barnens känslor när de utsätts för kränkningar som en 
uteslutning. Att pedagoger alltså tar lätt på det för att det är kopplat till leken och tänker att barn 
alltid fått vara med om uteslutningar. Och på så sätt lägger pedagoger sitt ansvar på barnet som 
lämnas att ta tag i situationen själv. 

 

Centrala begrepp 
 
Inkludering-    Inkludering kan vara både subjektiv och objektiv. Det subjektiva är hur de 
inblandade i en grupp känner social tillhörighet i gruppen. Den objektiva är att kunna se att 
någon ingår i ett socialt liv. Att delta i förskolans sociala liv och tillhöra det är således att vara 
en del av den sociala inkluderingen på förskolan. Barn pratar om det som att ”få vara med” i 
gemenskaper i förskolan beskriver Öhman (2006) i sin studie. Jag kommer att tolka inkludering 
efter barnets ”få vara med” därför det är relevant till ämnet jag valt då det bygger på vuxnas 
upplevelser av hur barn gör när det gäller tillgången till lek. 
 
Exkludering-, att känna ensamhet eller vara utesluten. Men även vuxnas syn på hur och om 
barnet till synes blir uteslutet (Öhman, 2006). Jag kommer att ha fokus på uteslutning i denna 
studie alltså situationer där barn nekas tillträde till lek i den fria leken. 
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Dessa begrepp är relevanta då studien kommer handla om förskollärares tankar och upplevelser 
om inkludering och exkludering, som ovan nämnts finns både det subjektiva och objektiva 
synsätt på dessa begrepp vilket är viktigt för denna studie. Begreppen kommer även att 
användas som inkludera och exkludera, för att beskriva en aktiv handling i att låta någon få vara 
med eller att utesluta någon.  
  



6 
 

Litteraturgenomgång 
 

Barn i relationer 
 
Johansson (2007) menar att barn vet och uppfattar att det är de vuxna inom förskolan som 
bestämmer över vad som är okej och inte okej att göra på förskolan. Barn kan då ha en 
pliktkänsla gentemot de vuxna, det gäller att göra det rätta mot de vuxna. Barnen vårdar 
relationen till de vuxna och vill därför ofta inte berätta när de gjort något som enligt vuxna inte 
är okej. Barnen kan då känna skuld och skam, det kan vara att de vet att de kommer att bli 
straffade, det kan även vara ett beskyddande av de vuxna för att de inte ska bli på dåligt humör 
eller göra dem ledsna.   
 
Öhman (2006) visar att barn kategoriseringar varandra inom förskolan. Det kan vara den som 
är starkast, den som är snällast eller den som är envisast. Detta kan ses som ett sätt att försöka 
hitta en struktur i vardagen. Det blir ett sätt för barnen att förstå sig själva och även ge dem en 
aning om vad som kommer hända och hur de kommer bete sig. Dessa olika kategoriseringar av 
varandra leder också till att de upprätthålls eller omförhandlas under tid. På liknande sätt gör 
femåringarna i Öhmans (2006) studie där barnen visar att de tillhör olika grupper när de berättar 
och demonstrerar att de är störst på olika sätt. De kan på olika sätt visa vilka som får vara med 
i leken och vilka som blir uteslutna, vilka de sitter bredvid och vilka som är bra på att bestämma 
och vilka som inte är det och vilka de är bästisar med. En kategorisering som barn ofta ger 
varandra är att de är bästisar, Öhman (2006) menar att när en bästisrelation inte är ömsesidig 
handlar relationen om en maktpositionering, där barnen vill bestämma och styra över leken 
vilket gör att riskerna för exkludering och uteslutning ökar. 
 

Lekens förutsättningar 
 
Knutsdotter, Olofsson (2009) menar att för att gå in helt och hållet i en lek måste det finnas en 
trygghet hos barnen som gör att de vågar släppa greppet om prestationer för att kunna ”förlora 
sig” i leken. Utan tryggheten kan barnet bara stå bredvid och titta på och på så sätt inte delta i 
leken. Barnen lär sig kommunicera vad de vill, och förstå vad andra barn vill, när lekens 
händelseförlopp ständigt diskuteras mellan barnen. När detta sker genom turtagande, 
samförstånd och ömsesidighet så kommer leken igång. Men ibland blir viljan att bestämma över 
leken för stor och leken går trögare och barnen släpper inte loss i leken, detta gör att leken då 
handlar mer om att positionera sin makt än om att leka tillsammans. Knutsdotter Olofsson 
(2009) menar fortsatt att för att leken ska fungera ska barnen kunna hålla sig till tre regler vilka 
är samförstånd, ömsesidighet och turtagning. Samförstånd är att barnen är överens om vad de 
leker och att de leker. Ömsesidighet är det när barnens lek utspelar sig på lika grunder samt på 
en jämställd nivå oberoende av styrka eller ålder. Turtagning är det när det inte bara är ett barn 
som bestämmer utan barnen turas om att bestämma i leken, ibland bestämmer du och ibland 
bestämmer jag vad eller hur vi ska leka. Detta kan leda till att barn som inte lärt sig dessa 
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grundläggande lekregler kan komma att ses som oattraktiva lekkamrater av barnen. Knutsdotter 
Olofsson (2001) belyser att det kan vara så att barn som inte lärt sig de sociala lekreglerna 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande inte leker med andra barn, de leker ofta ensamma 
eller bredvid sina kamrater istället. 

 

Barns exkluderingar  
 
Löfdahl (2014) belyser att barn skapar relationsmönster över tid där både inneslutningar och 
uteslutningar blir en del av mönstret som accepteras av barnen. Barn som blir uteslutna 
accepterar också dessa relationsmönster då statuspositioner befästs över tid och inte ifrågasätts. 
Öhman (2006) visar dock, i hennes studie som utgår ifrån intervjuer med barn, att upplevelsen 
att bli exkluderad verkar vara en så smärtsam upplevelse för barnen att den inte är talbar eller 
går att uttrycka för dem. Ytterhus (2003) stärker Öhmans studie då hon visar på att barnen 
upplever exkluderingar som väldigt smärtsamma då det i hennes studie visar sig att det barnen 
var mest oroliga för, var att misslyckas med att etablera tillhörighet bland kamraterna i 
förskolan.  
 
Enligt Öhman (2008) så utesluter barn ofta andra för att de är medvetna om lekens skörhet, 
alltså att lekens tillstånd är något att som måste skyddas för att inte förstöras. Enligt barnen kan 
leken heller inte rymma fler barn ibland. På så sätt behöver en uteslutning inte handla om att 
göra ett annat barn ledset utan en uteslutning kan även grunda sig i att skydda leken barnen 
redan är inne i. Tellgren (2004) visar i sin studie också på att barn väljer att skydda sin lek 
genom att utesluta andra, barn kan känna sig stolta över sig själva om de lyckats utesluta barn 
och på så sätt rädda leken som de leker. Barn som redan har en lek kan förvänta sig en störande 
entré av barn som vill vara med i deras lek, därför kan barnen som leker vara på sin vakt så att 
inte andra barn kommer in och förstör. Öhman (2008) menar att uteslutningar är vanliga i barns 
lekar, en uteslutning kan vara att ett barn säger till ett annat att det barnet inte får vara med för 
att hen är för liten till exempel vidare menar hon att sådana uteslutningar ofta accepteras av 
barn som vill vara med i leken. Detta visar att barn väl känner till vilken maktordning som gäller 
utifrån ålder- och storleks hierarki. Tellgren (2004) visar också att barn utesluter genom att visa 
vem som bestämmer i leken, det kan vara att ge uppgifter till barn som de ska utföra i ett annat 
rum eller att ett barn ska vara ett dött djur och på så sätt ingå i leken men utan att kunna påverka 
den. Uteslutningar kan även göras genom att barnen har en grupp de tillhör och använder sin 
tillhörighet för att utesluta andra, till exempel att tjejer säger åt killar att –”det här är en tjejlek 
så ni killar kan inte vara med!” och vise versa. På så sätt har barn många strategier för att hålla 
sin lek för sig själva. 
 
Barn med emotionella problem har oftast svårt att bli populära lekkamrater. De blir ofta 
uteslutna av kamraterna på förskolan. Detta för att barn med emotionella problem använder 
mycket av sin energi på aggressiva utåtagerande sätt eller drar sig tillbaka i tysthet. Därför finns 
det inte mycket energi att använda till engagemang i lekar. Barn med denna problematik kunde 
må bra av att ”leka ut” hellre än att ”leva ut” sina problem enligt Knutsdotter Olofsson (2001). 



8 
 

Barns inkluderingar  
 
Öhman (2006) visar att det centrala i barns berättelser är att de vill ha någon att vara tillsammans 
med och tillsynes verkar de ständigt leta någon att leka med. Men att vara med i gemenskapen 
styrs av maktrelationer där vissa gemenskaper kan vara enkla att upprätthålla medan andra är 
svåra. Det betyder att barn ständigt måste positionera sig som attraktiva lekkamrater där vissa 
egenskaper och förutsättningar styr vad som är en bra lekkamrat. Barnen förhandlar och kämpar 
för att få vara med i lekar och dela sina livsvärldar i olika gemenskaper. Barn tycker det är 
viktigt att få känna tillhörighet, att få vara med i lekar och olika samspel. Det barnen ofta bygger 
sin samvaro på är likheter inom olika områden som intressen, färger, lekar osv (Öhman, 2006). 
I samtal med barn om hur de gör för att få delta i samspel med andra barn så tyckte barnen att 
det är viktigt att vara vänlig och snäll. Det barn beskriver som snällt är att visa respekt och inte 
bryta mot etiska överenskommelser som är mer eller mindre uttalade barnen emellan. Snällhet 
handlar för barnen om vem som har rätt att bestämma i leken och att inte vara retsam och bråkig. 
Ytterhus (2003) studie visar att barn ser vänlighet som att uttrycka positiv och tillmötesgående 
uppmärksamhet mot varandra. Detta gör barnen för att bygga en tillhörighet till andra barn.  
 
Skånfors (2013) menar att barn använder sig både av sociala och fysiska uttryck i sitt sätt att 
vara sociala. De använder sig av olika sätt och olika metoder inom olika kontexter i förskolan 
för att kunna hantera, förstå och ordna det sociala livet. Dessa sätt och metoder gör det möjligt 
för barnen att skapa, upprätthålla och distansera sig ifrån relationer inom förskolan. I barnens 
relationer till varandra skapas makt och status mellan dem. De resurser som leder till att barn 
etablerar hög status och makt är specifika kunskaper, ålder och etablerade relationer med andra 
barn. Barn som saknar dessa resurser får lägre status och mindre makt vilket leder till att barnet 
kan bli uteslutet. Skånfors menar vidare att barn är medvetna om att sociala relationer bygger 
på ovan nämnda och kan därför också förflytta sig mellan olika makt och statuspositioner 
beroende på vilken kontext de befinner sig i. Detta medför att barnen behöver vissa resurser för 
att bli inkluderade, men samtidigt finns där en medveten risk och osäkerhet för att bli 
exkluderade. Öhman (2006) visar på detta i sina observationer. Det vill säga att barn kan först 
kan vara tillsammans för att de är killar eller tjejer men senare bryta detta mönster då en kille 
och tjej väljer att leka med varandra för att de är de största barnen på förskolan. 
 

Förskollärarnas roll och syn på barns lek 
 
Öhman (2008) lyfter fyra lärandedimensioner, att lära sig veta, att lära sig göra, att lära sig vara 
tillsammans och att lära sig vara sig själv. Hon menar att dessa lärande dimensioner är alla lika 
viktiga för att barnet ska få självförståelse och kompetens som hjälper dem utveckla sitt 
självförtroende. I att lära sig veta och lära sig göra dimensionerna behöver barn en pedagog 
som kan erbjuda barnen fakta samt möjligheten att diskutera och reflektera över barns 
rättigheter och allas lika värde för att skapa positiva relationer. Öhman (2008) menar fortsatt att 
pedagogen också måste vara lyhörd för att se hur barnen tar till sig och lär sig de sociala 
kunskaperna pedagogen vill främja. Att lära sig vara tillsammans dimensionen menar Öhman 
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går ut på att barn ska kunna väga sina egna behov gentemot andras behov. Barnet ska ställa sin 
egen vilja mot andra barns viljor och även vuxnas förväntningar. Det blir en balansgång för 
barnet, att kunna stå på sig och kunna kontrollera sig på ett sätt som passar för barnet själv och 
samtidigt ta in andras viljor. I denna balansgång ställs barn mot etiska dilemman och lär sig vad 
det är att vara snäll, dum, vad är rättvist och hur de ska kunna skapa, etablera och avsluta 
relationer. I att lära sig vara sig själv dimensionen så behöver barn en omgivning som bekräftar 
och ser dem som den person de är. Öhman (2008) menar att pedagoger och vuxna ska försöka 
förstå vad barnet menar genom att observera och ställa frågor till barnet. Pedagogen ska också 
bekräfta barns goda intentioner för att hjälpa dem att få en bra självkänsla för att kunna värdera 
sig själva positivt. Barn med en bra självkänsla kan lättare inkludera andra och behöver inte 
kränka andra för att de själva ska må bra.  
I Tullgrens (2003) studie är en slutsats att pedagoger ofta vill styra barns lek efter rådande 
normer när det gäller inneslutning och uteslutning. Pedagogerna individualiserar barnen för att 
de ska bli mer homogena. Pedagogerna pekar då ut barn som inte leker efter normen för att 
deras beteende ska korrigeras och passa in i normen för hur en lek ska lekas. Pedagogerna 
individualiserar även barn som är bra på att leka genom att ge dem beröm och uppmärksamhet. 
En vanlig teknik som pedagogerna använder för att inkludera barnen är att bjuda in till lek, delta 
i lek och uppmärksamma barnen på detta, för att barnen ska känna att de är inkluderade och får 
vara med. Pedagoger har också tekniker för uteslutande där den vanligaste tekniken är att 
tillrättavisa barnen, eller att på lekfulla sätt säga åt barnen hur de borde leka. Pedagoger försöker 
också skapa dialog för att barnets beteende ska förändras till det pedagogen anser vara ”rätt”. 
Pedagoger kan även ta avstånd från barns lek för att påvisa att leken inte uppmuntras och 
avståndet blir då en ”bestraffning” av barnen för att påvisa att de inte leker efter normen. 
 
Jonsdottir (2007) visar i en studie att på inkluderande avdelningar uppfattas barnen vara 
vetgirigare, gladare, ha bättre kommunikativa färdigheter och sociala färdigheter av 
pedagogerna och därför uppfattas de kunna leka bra med varandra. En av slutsatserna av studien 
är att de egenskaper pedagoger tillskriver barn ger barnen en bättre chans att utveckla de 
egenskaper som de tillskrivs av pedagogerna. Så om en pedagog tillskriver ett barn egenskapen 
som socialt kompetent så kommer det barnet få större chanser att skapa goda relationer med 
andra barn. Det som tillkommer är att alla barn ses inte som socialt kompetenta vilket gör att 
de barnen inte får samma chans att utvecklas socialt. Öhman (2008) menar också att det är 
viktigt som pedagog att vara medveten om vilka egenskaper som pedagoger tillskriver barn och 
hur dessa kan påverka barnens förståelse av sig själva. Pedagoger måste också respektera 
skillnader som finns i barngruppen, så som att vissa barn är nöjda med att ha några få relationer 
medan andra barn befinner och söker sig till fler personer. Därför behöver pedagogen vara 
medveten om sin roll samt vaksam och lyhörd så att inte barnets utveckling går i en negativ 
riktning. Öhman menar vidare att pedagoger som har ett lugn och som klarar av att vara tydliga 
och bestämda blir ett stöd för barnen i deras samvarokompetens. Knutsdotter Olofsson (2009) 
lyfter också pedagogens roll i fria leken. Då barn är bra på att ta hand om och skydda sin lek, 
kan det exempelvis medföra att de gömmer sig, börja leka på toan och dra sig till platser där de 
inte syns för andra för att få leka i fred. Hon menar att ansvaret för att barn ska kunna leka ostört 
ligger hos pedagogerna som ska se till att barnens lekar inte störs i onödan.   
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Metod 
 

Intervju 

Då studien riktar sig till informanternas erfarenheter, upplevelser och syn på deras sociala 
verklighet där informanternas upplevelser kan öka förståelsen för det jag har valt att studera, 
använder jag mig av en kvalitativ forskningsmetod. För att belysa olika perspektiv och flera 
olika upplevelser på samma sak så passar det med intervju som metod (Dalen, 2015). Jag valde 
att intervjua informanterna en och en för att i gruppsamtal kan informanterna påverka varandras 
svar (Doverborg, Pramling Samuelsson, 2012). 

Intervjufrågorna arbetades fram utifrån syftet. Eftersom jag ville ha informanternas upplevelser 
av fenomenen exkludering och inkludering så valde jag att använda mig ganska få men av öppna 
frågor. Som enligt Löfdahl, Hjalmarsson, Franzen (2014) får informanterna att själva forma 
deras historier och prova sig fram och tänka högt i sina svar. Jag ställde under intervjuerna 
följdfrågor utifrån informanternas svar. Frågeguiden finns i bilaga 1.  

Jag är medveten om att en intervju inte fångar all kommunikation, därför kan ansiktsuttryck, 
gester och kroppsspråk falla bort och ses som ett bortfall när jag valt att spela in intervjuerna 
med bandspelare och sedan transkriberat dem vilket är en god ide enligt Johansson (2003). 
Därför hade jag med mig papper och penna för kunna anteckna de delar av intervjuerna som 
inte fångats av ljudinspelningen, så att jag bättre då bättre kunde förstå innebörder i det 
informanterna uttryckte. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser där de själva fick bestämma var vi 
skulle sitta. Längden på intervjuerna varierade mellan 13–25 minuter. 
 

Urval 

Som informanter till denna studie valde jag fem förskollärare från tre olika förskolor. Varav tre 
jobbade på samma och de resterande två på varsin förskola. Åldern på informanterna sträckte 
sig mellan 29–47. Antalet år de arbetat som utbildade förskollärare varierade mellan 4 till 27 
år. Jag kontaktade personer jag känner till arbetar på förskolor i Västerbotten genom att maila 
både de jag vet arbetar eller deras rektor. Jag intervjuade förskollärare som jobbar på 
storbarnsavdelningar för att avgränsa arbetet, jag tänkte även intervjua barn i 5års åldern. Jag 
valde senare att inte använda mig av barnintervjuerna då materialet blev för stort och svaren jag 
fick av barnen inte blev tillräckligt utförliga på grund av metodvalet jag gjort. 
 

Etiska överväganden 

Jag har följt de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Genom att 
informera informanterna om vad arbetet ska handla om före vi började intervjuerna. Jag har 
också följt samtyckesprincipen genom att vi stämt träff med varandra och även berättat före 
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intervjuerna startat att informanterna har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 
Konfidentialitetskravet har jag följt genom att använda fiktiva namn på informanterna jag 
intervjuat under arbetets gång. Samt inte nämna något namn på förskolorna där informanterna 
arbetar.  
 

Databearbetning/Analys 
För att bearbeta datan så transkriberade jag hela intervjuerna. Eftersom jag använt mig av öppna 
frågor så kan svaren bli olika långa, korta eller styra iväg åt olika håll, därför så gick jag igenom 
den transkriberade datan för att hitta svar som liknade varandra på det sätt att de behandlade 
samma tema. Detta är enligt Brinkmann, Kvale (2014) ett sätt att kunna urskilja svar från 
varandra och på så sätt strukturera upp den data som man samlat in. 

I resultatdelen kommer jag presentera vad informanterna svarat på mina intervjufrågor utifrån 
de teman jag kunde hitta. Dessa teman utgör också på ett sätt olikheter och skillnader jag fann 
i informanternas svar, även om det förekommer skillnader inom dessa teman. 

I analysdelen kommer jag att jämföra svaren inom dessa teman med litteraturen som 
presenterats i litteraturgenomgången.  
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Resultat 
 
I denna del kommer jag presentera vad förskollärarna svarat utifrån intervjuerna. Rubrikerna 
har jag baserat på mina frågeställningar. Underrubrikerna visar vilka teman jag funnit i 
informanternas svar. Informanternas fiktiva namn är Knut, Maja, Hasse, Lena och Sara. 

Hur uppfattar förskollärare att barn inkluderar/exkluderar 
kamrater i fria leken? 
 

Inkludering 
 

Intresse 

Samtliga förskollärare som medverkar i studien har uppfattningen att barn väljer kamrater under 
fria leken på förskolan. Alla nämner att gemensamma intressen är det som lockar barnen att 
välja vem de ska leka med. Knut berättar att barnen kan sitta och prata ihop sig om vad de ska 
leka när de äter mellanmål och barnen som då är vid det bordet brukar gå ut och leka 
tillsammans samt att barn leker med varandra utifrån gemensamma intressen. Sara upplever att 
barn väljer kamrater utifrån intresse och att de är duktiga på att se sig runt och bjuda in barn 
inte har något att göra. Hasse i sin tur berättar att vissa barn kan dra sig till varandra och då drar 
sig till de som har samma intresse. Även Lena upplever att barnen väljer utifrån intresset men 
att de ibland brukar prata ihop sig och välja aktivitet. 

Val av kamrater 

Maja menar att barnen har en känsla för vilka barn som är populära lekkamrater. Hon kan se att 
barnen väljer kamrater utifrån vem som är populärast att leka med. När barnen bjuder in 
varandra till lek så är de mer eller mindre stor chans att få vara med i leken beroende på hur 
populärt barnet är. Dock kan barn bryta detta popularitets mönster och leka med vilka barn som 
helst när de får möjlighet att ingå i en kul aktivitet eller leka något roligt. Maja upplever också 
att de populära barnen kan vara både mjuka, försiktiga och väldigt utåtriktade men att de kanske 
är personkemin mellan barnen som avgör barnens popularitet. Lena menar även att 
personkemin barnen emellan gör att de väljer varandra, vissa barn både hatar och älskar 
varandra på samma gång och kan inte låta bli att leka med varandra trots att många konflikter 
uppstår. Knut upplever att det både finns barn som är väldigt specifika med vilka de vill leka 
med och barn som kan vara med vem som helst och lyfter ett exempel om ett barn som bara 
kunde leka med två andra barn på avdelningen, när barnets två kompisar inte var där så lekte 
barnet för sig själv. 

Exkludering när barn blivit nekade tillträde i leken 
 
Sara upplever inte att barnen brukar bli nekade tillträde i leken på hennes avdelning där de har 
jobbat mycket med kamratskap, samarbete och att barnen känt varandra länge. 
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Komma och berätta 
 
Maja upplever att barn gör väldigt olika men att de som är starka i sig själva kommer och 
berättar att när de inte får vara med medan barn som är lite svagare inte säger något utan istället 
går och hittar en annan kompis eller aktivitet. Hasse menar också att det skiljer sig men att 
barnen ofta kommer till de vuxna och berättar när de inte får vara med, enligt honom är det bra 
på så sätt att det blir synligt för de vuxna menar han. Lena upplever att äldre barn i större 
utsträckning försöker lösa konflikter av detta slag själva före de går till en vuxen och berättar 
att de inte får vara med men att de kommer till en vuxen när de inte går att lösa konflikterna. 
Hon tillägger att hon försöker få barnen att säga till en vuxen när de inte får vara med. 
 

Förhållningsregler 
 
Knut ger ett exempel på ett barn som har svårt att förstå förhållningsreglerna i leken. Barnet 
hade svårt att förstå vad de andra barnen leker och att det barnet då uppfattas som störande av 
de andra barnen och på så sätt blivit uteslutet. Knut berättar även om ett annat barn som kom 
från en annan bakgrund, som inte kunde språket så bra och var yngre än de som lekte och kunde 
därför hamna i ett slags underläge i leken gentemot de andra barnen.  
 

Tysta barn  
 
Maja har även sett att en del barn blir ledsna och väljer att gå där ifrån, ”kanske är dom vana 
att få ett nej” tillägger hon. Hasse berättar också att han upplevt att det finns också barn som 
inte säger någonting och de barnen drar sig undan för att de inte känner sig välkomna. Ibland 
går det enligt honom att se på barnens kroppsspråk att de är något som inte stämmer. 

 
Exkludering när barn som nekar andra tillträde 
 

Exkludering med hjälp av roller 
 
Knut lyfter en situation han varit med om där barnen som lekte hade berättat för ett annat barn 
att de lekte hundar och katter. Barnet som ville vara med i leken fick inte det för att hen ville 
vara en fågel. Knut berättar vidare om en situation då barnen exkluderat ett annat barn genom 
att bestämma att barnet fick vara med om hen tog rollen som sjuk och fick ligga på en soffa 
utanför rummet där de andra lekte. Barnet som låg på soffan hade också berättat för Knut att 
hen var med i leken. ”Om man säger att alla får vara med jamen då hittar dom ändå en lösning, 
jamen du får vara med men då får du göra si eller så” förklarar Knut.  
Lena upplever också att barn kan vara rätt tuffa mot varandra och säga rakt ut att någon annan 
inte får vara med och att barnen använder sig av roller i leken för att exkludera. Som exempelvis 
att de inte orkar ha tre bäbisar eller att det redan finns en som är mamma i leken. Hon har också 
upplevt en skillnad i att vissa barn styr lekarna medan andra är glada bara de får vara med i 
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leken. Maja berättar om en rollek som pågick i ett rum där ett barn låg utanför rummet på soffan, 
barnet hade då tillgivits rollen att var en död hund i leken, även detta barn hade berättat att hen 
var med i leken. Maja berättar att barnen då förstått att alla barn får vara med men då hittat en 
lösning genom att ge barnet den här rollen i leken så att hen inte skulle störa deras lek. Hasse 
berättar även att barnen också kan ändra på leken så att ett barn inte ska kunna vara med. Det 
kan vara att ett barn vill vara en katt och de som leker säger att det inte finns några katter i leken 
så därför kan hen inte vara med. Det kan även vara att de berättar att det bara finns bara en 
mamma eller att mamman är död. 
 

Exkludering i början av leken 
 
Sara berättar att när barn som går in i leken och vill ändra på den, kan det störa hela leken som 
redan är igång och då får barnet gå och hitta på något annat. Maja berättar om att barn gör på 
olika sätt, barn kan flytta en lek när de inte vill att en kompis ska vara med, de kan ge kalla 
handen eller säga ”Nä då slutar vi med det här och går och gör någonting annat”. Maja upplever 
vidare att barnen som startar leken bestämmer och har gjort upp vilka regler som gäller och 
därför kan det ofta bli konflikter när ett barn kommer in och vill bestämma och vill göra om 
leken som redan startats. Knut upplever att en del barn utesluter andra genom att säga rakt ut 
att ”du får inte vara med”. Knut lyfter ett exempel om ett barn som har svårt att förstå 
förhållningsreglerna i leken, barnet hade svårt att förstå vad de andra barnen leker och 
uppfattades som störande av de andra barnen och hade på så sätt blivit uteslutet. Hasse upplever 
att barnen ofta kan säga rakt ut till varandra att ”du får inte vara med” när de exkluderar 
varandra. 
 

Hur stödjer förskollärare barn som blivit exkluderat under fria 
leken? 
 

Hitta på något annat med barnen 
 
Knut berättar att han arbetar så att det exkluderade barnet får vara med genom att introducera 
hur barnet kan göra om de vill vara med i leken. Att han på så sätt kan hjälpa barnet komma in 
i leken genom att öka förståelsen för hur man kan vara med ”kanske kan man fråga, vad leker 
ni? Hur gör man?”. Knut berättar även att han även har förståelse för barnen som redan leker 
och att detta blir en bedömning för honom om att leken kan bli svår för det exkluderade barnet, 
om barnet har svårt att leka så kommer inte leken kunna fortsätta på samma sätt. Då blir det en 
bedömning menar Knut, ska de som redan leker anpassa sig för den nya kompisens önskningar 
eller ska den nya kompisen anpassa sig efter de som redan leker? Knut berättar att han ibland 
kan ta med barnet till en annan aktivitet för att de barnen som redan leker inte ska tröttna och 
ändå exkludera barnet genom negativa kommentarer. Knut förklarar att när han gör 
bedömningen att leken inte kommer fungera, så hittar han på en annan aktivitet för att alla ska 
kunna vara med. Då kan dom som tidigare exkluderat behöva fråga om de får vara med, vilket 
leder till att samtliga barn kan leka tillsammans. Lena berättar att alla ska få vara med i leken 
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men ibland när några barn leker bra vill hon inte störa, då försöker hon istället styra det 
exkluderade barnet till en annan aktivitet eller kompis: ” Ibland så behöver man kanske bara få 
leka” menar Lena och förklarar att hon vill ju så klart inte att någon ska vara utesluten men att 
det inte går att alla ska vara med hela tiden.  Maja berättar att när något barn inte får vara med 
i leken så kan hon starta upp en kul aktivitet med barnet som inte fått vara med. Då brukar ofta 
de andra barnen komma dit då de vill leka nära personalen. Det gör att barnen kan leka 
tillsammans med varandra och få gemensamma upplevelser som de senare kan prata med 
varandra om. Hon berättar vidare att det är svårt att alla ska få leka med alla och behandlas med 
respekt då det kan bli påtvingat för barnen att leka med varandra när vuxna bestämmer att de 
ska leka med varandra.  Hon berättar att hon ibland kan följa med det exkluderade barnet till 
leken för att observera hur barnen behandlar varandra och för att se om det blir blickar och 
suckar från barnen som tidigare exkluderat, blickar och suckar från barnen kan göra att det ändå 
inte blir kul för barnen att vara med i leken enligt henne. Sara berättar också att om barnen som 
redan leker har en bra lek och den som vill vara med vill bestämma och göra något annat så 
försöker hon styra barnet till en annan aktivitet. Det beror på vilken lek det är, är det en rollek 
så kan hon hjälpa barnet in i leken för att där ryms det fler, men om något barn vill vara med 
fast leka något annat så får de gå till en annan aktivitet. 
 
 

Samtala med barnen 
 
Knut, Lena, Sara och Hasse berättar att de försöker samtala med barnen när ett barn blivit 
exkluderat under fria leken. De berättar att de vill samtala och ställa frågor till barnen för att ge 
barnen möjlighet att komma med egna lösningar och reflektera över situationer där 
exkluderingar förekommer. De löser problematiken på liknande sätt med det finns små 
nyanseringar i deras svar om motiven till varför de samtalar med barnen i exkluderings 
situationer.  
 
Knut upplever det att barnen oftast hittar en lösning om han hjälper till och ställer frågor ” Jag 
tycker ändå att de är ganska kompetenta och kloka om man hjälper dem på traven”. Knut ställer 
frågor som ” Hur ska ni göra för att hon ska kunna vara med i leken?” och tillägger att om 
barnen inte kommer med förslag på lösningar så kan han komma med egna förslag för att hjälpa. 
För grundtanken, menar Knut, är att alla barn ska få vara med och att det inte ska spela någon 
roll om någon är annorlunda, alla ska få vara delaktiga. Knut berättar att personalen måste vara 
väldigt lyhörd och känna in och bedöma inför varje situation för att hitta den bästa lösningen 
för situationerna som uppstår. Även Lena och Sara berättar att de brukar gå tillbaka till rummet 
och se vad som hänt och prata med barnen så att de kan komma fram till en lösning där inte 
bara en bestämmer. Lena menar att det är viktigt att barnen tränar på att prata med varandra, 
ställa frågor, reflektera och försöka göra så att det blir en rolig lek för alla. I likhet med övriga 
informanter berättar Hasse att han brukar ställa frågor till barnen, så som varför får inte det här 
barnet vara med? Kan det finnas fler av samma roll? Detta för att hjälpa och stötta barnen att 
samtala och komma fram till en lösning. Hasse tillägger dock att han vill undvika 
envägskommunikation som går från vuxen till barnen, som att den vuxne bara säger åt barnen 
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att alla får vara med och sedan bara lämnar barnen att lösa problemet själva, men att det tyvärr 
händer när det är få i personalen och många barn på avdelningen. Hasse menar att det även 
handlar om barnet som vill vara med, att barnet måste anpassa sig efter leken som redan är 
igång och gå in i leken så att den inte förstörs. Hasse avslutar med att tala om att han tycker att 
de vuxna ska finnas till hands för att stötta, hjälpa, sätta ord på barnens känslor och för att kunna 
föra ett samtal så att barnen ska kunna känna att de är tillsammans med den vuxne och sina 
kompisar på förskolan.  
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Analys  
 
I detta avsnitt kommer jag tolka likheter och olikheter som finns i informanternas svar utifrån 
litteraturen som tidigare presenterats.    

Inkludering 
 

Intresse 
Alla förskollärarna ansåg att barnen väljer kamrater och alla nämner att intresset är en faktor 
som styr vilka barnen väljer att leka med. Det stämmer överens med Öhman (2006) som även 
lyfter gemensamma intressen som ett sätt för barn att inkludera varandra.  
 

Val av kamrater 
Dock så upplever Knut att barn kan vara väldigt specifika om vilka de vill vara med och Maja 
upplever att barnen väljer varandra utifrån popularitet. Detta kan kopplas till Skånefors (2013) 
som också beskriver att barn är medvetna om vilka som är populära lekkamrater eller inte, men 
att barnen kan förflytta sig mellan situationer där deras status förändras i olika kontexter. Knut 
och Lena upplever att barn brukar prata ihop sig innan det ska leka. Sara upplever att barnen 
mer spontant ser sig runt och kollar efter lediga kompisar. Hasse tycker sig se att barnen drar 
sig till varandra under veckan och tyr sig till varandra. Förskollärarnas upplevelser visar på att 
de ser olika på hur barn inkluderar varandra eller att barn inkluderar varandra på olika sätt. 
Öhman (2006) beskriver att barn ständigt letar efter någon att leka med och dessa upplevelser 
verkar vittna om att barn gör det under dagens alla skeenden. Resultatet visar att barnen har 
olika sätt att inkludera varandra och att intresset verkar vara det förskollärarna uppfattar som 
det starkaste skälet till att barnen väljer att leka med varandra. 
 
 

Exkludering 
 

Barn som exkluderar 

 

Exkludering med hjälp av roller 
 
Knut, Lena, Maja och Hasse upplever att barn kan exkludera genom att använda sig av roller. 
Lena och Hasse beskriver hur barn begränsar antalet roller för hur många som kan vara med. 
Maja och Knut beskriver att barnen får roller där de inte kan påverka leken men känner sig 
inkluderade. Lena har också upplevt en skillnad i att vissa barn styr lekarna medan andra är 
glada bara de får vara med i leken. Dessa typer av uteslutningar tar litteraturen upp genom 
Tellgren (2004) som visar på att barn utesluter andra genom att visa vilka det är som bestämmer 
i leken och då ger andra barn roller där de inte kan påverka leken. Johansson (2007) visar också 
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att när barn leker och vill få sin vilja igenom så kan barn ställa krav och ultimatum mot varandra. 
Det kan vara att barn tvingar andra till att vara en viss roll för att de ska få vara med i leken, 
och att barnet med högst status bestämmer vad de andra ska göra. Som Lena, Knut och Maja 
säger så är vissa barn bara glada att få vara med, även när de får rollen som ett dött eller sjukt 
djur. Ett sätt att förstå de barn som känner sig inkluderade men som de vuxna ses som 
exkluderade kan enligt Löfdahl (2014) vara att barnen blivit uteslutna över tid och då accepterar 
detta för att deras status som exkluderade har befästs i barngruppen. Barn kan också som 
Ytterhus (2003) menar vara vänligt tillmötesgående mot varandra för att bygga en tillhörighet 
till andra barn. Barn kan uppfatta sig som snälla om de går med på en roll där de inte kan 
påverka leken om de tillmötesgår barnen som bestämmer. Detta kan även ses som ett sätt för 
barnen som exkluderar att ge andra barn känslan av att de är inkluderade så de inte får den 
smärtsamma upplevelsen av en uteslutning som Öhman (2006) beskriver som icke talbar för 
barn. Dessa uteslutningar kan kopplas till Johansson (2007) som menar att barn har en 
pliktkänsla gentemot vuxna. I dessa fall kan barnen ha förstått att de vuxna vill att alla ska få 
vara med men att barnen inte vill visa eller berätta för de vuxna att de gjort ”fel”. Eller så vill 
barnen skydda sin lek som Öhman (2008) påpekar, och därför ger andra barn en obetydlig roll 
i leken så att leken kan fortgå.  
 

Exkluderade barn i början av leken 
 
Sara berättar att barn som går in i leken och vill ändra på den kan störa leken som redan är 
igång. Maja upplever också att barnen som startar leken bestämmer och har gjort upp vilka 
regler som gäller och därför kan det ofta bli konflikter när ett barn kommer in och vill bestämma 
och göra om leken som redan startats. Knut upplever också att barn blir uteslutna då de uppfattas 
som störiga av barnen som redan leker. Knut menar att han måste göra en bedömning om barnen 
som redan leker ska anpassa sig till den nya kompisens önskningar eller om den nya kompisen 
ska anpassa sig efter de som redan leker. Även Hasse menar att barnet som kommer in i leken 
kan störa de som redan leker. Knutsdotter Olofsson (2009) menar också att leken blir trögare 
och barnen inte släpper loss i leken när det är någon bestämmer för mycket i leken, detta gör 
att leken då handlar mer om att barn positionerar sin makt än att leka tillsammans, vilket kan 
vara en förklaring till varför Sara, Maja och Knut upplever det så.  
 
Knut, Hasse och Lena upplever att en del barn säger rakt ut att de utesluter andra genom att 
säga rakt ut att ”du får inte vara med”. Maja berättar om att barn gör på olika sätt, barn kan 
flytta en lek när de inte vill att en kompis ska vara med, de kan ge kalla handen. Dessa sätt att 
försvara sin lek på kan förstås med hjälp av Tellgrens (2004) avhandling som visar att barnen 
står vakt om sin lek, därför kan nog barnen vara hårda mot varandra när de anser att leken är så 
viktig och därför riskerar leken att ändras eller förstöras av nya barn som vill vara med. 

Barn som blir exkluderade 
 
Knut, Lena, Maja och Hasse upplever att barn ibland kan bli exkluderade under fria leken. Sara 
upplever inte att barnen blir exkluderade där hon jobbar och menar att det beror på att de jobbat 
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mycket med värdegrunden och att barnen känt varandra länge. Att Sara inte upplever att barn 
blir exkluderade kan förklaras genom Löfdahl (2014) som menar att barn som exkluderas 
accepterar det och att deras statusposition har befästs över tid och inte ifrågasatts, och därför 
blir de svåra att upptäcka när de är så befästa. Det går även tolka med hjälp av Skånfors (2013) 
som menar att etablerade relationer till andra barn ger hög status, detta beskriver Saras att 
barnen fått då de känt varandra länge.   
 

Lekens förhållningsregler 
 
Knuts, Lenas, Majas och Hasses upplevelser av barn som blivit exkluderade liknar och skiljer 
sig från varandra. Knut berättar att barn kan bli exkluderade då de har svårt att förstå 
förhållningsreglerna i leken, då han lyfter ett exempel om ett barn som inte förstår vad de är för 
någonting de leker. Olofsson Knutsdotter (2009) menar också att en förutsättning för att en lek 
ska fungera är samförstånd mellan barnen om vad de är de leker. Lena upplever att äldre barn i 
större utsträckning försöker lösa det själva före de går till en vuxen och berättar att de inte får 
vara med. Men att de kommer och säger till en vuxen när de inte klarar att lösa situationen. 
Johansson (2007) menar att barnen kan strunta i att ta hjälp av vuxna för att visa sig vara stora. 
Även Öhman (2008) betonar att barnen vet att ”vara stor” ger dem makt i ålder och storleks 
hierarkin, och därför kan barnens försök till att lösa sådana konflikter ses som en maktkamp om 
vilka barn som får vara med eller inte.  
 

Komma och berätta 
 
Lena och Hasse och Maja upplever att barnen kommer och berättar när de inte får vara med. En 
skillnad är att Maja tillskriver barnen som kommer och berättar egenskapen som starka och de 
som inte kommer som lite svagare. Detta kan påverka barnens självuppfattning menar Öhman 
(2008), hon lägger fortsättningsvis vikt vid att pedagoger måste se till att barnen inte påverkas 
negativt av tillskrivningar de får. Ett sätt att tolka att barnen är starka när de kommer till en 
vuxen kan vara genom Johansson (2007) som menar barn kan känna skuld och skam inför 
vuxna, att barnen då kommer till en vuxen fast att de känner skam och skuld så kommer de och 
berättar för en vuxen. Vilket utifrån detta resonemang gör att jag tycker att barnen visar stor 
tillit till de vuxna. 
 

Tysta barn 
 
Både Hasse och Maja upplever att det finns barn som inte får vara med i leken och som bara 
går därifrån utan att säga någonting. Maja sa som tidigare nämnts att ”Kanske är dom vana att 
få ett nej” vilket stämmer överens med Löfdahl (2014) som menar också att barnens 
uteslutningar accepteras av barn när de sådana mönster befästs över tid. Enligt Knutsdotter 
Olofsson (2014) kan barn som inte lärt sig lekens grunder dra sig undan och leka för sig själva, 
vilket kan vara en förklaring till att barn går iväg då de kanske inte förstår vad som ”gått snett” 
i leken. Om de inte förstår vad som gått snett kan de kanske ta på sig skulden och tro att de har 
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gjort något fel, Johansson (2007) menar att barn kan vara tysta då de vårdar sin relation till 
vuxna och inte vill göra dem ledsna eller arga, eller som Öhman (2006) menar att upplevelsen 
av att bli exkluderad är så smärtsam upplevelse för barnen att de inte går att uttrycka för barnen. 
 

Hur stödjer förskollärarna barn som blivit exkluderade under 
fria leken 
 
Ur resultatet framstår två sätt som förskollärarna brukar ge stöd åt barn som blivit exkluderade. 
Det ena är att ta med barnet och hitta på en annan aktivitet, det andra är att försöka ge barnet 
möjlighet att vara med i leken som hen blivit exkluderad från. 
 

Hitta på något annat med barnet 
 
Knut, Maja, Sara och Lena beskriver att de ibland kan gå iväg och hitta på någon annan aktivitet 
med barn som blivit exkluderade från leken. Men de skiljer sig i beskrivningarna av varför de 
gör det. Knut beskriver det som att han gör bedömningen att leken inte kan fortsätta som den 
gör och att barnet kan få negativa kommentarer. Lena säger att hon inte vill störa barnen om de 
leker en bra lek och därför kan hon välja att styra barnet till en annan aktivitet. Detta kan tolkas 
utifrån Knutsdotter Olofsson (2009) som menar att förskollärarna är medvetna om att de har 
ansvaret för att barn ska få leka ostört. Knut beskriver att han också kan göra bedömningen att 
leken blir för svår för barnet och därför hittar på en annan aktivitet med det barnet. Detta 
överensstämmer med hur Maja ger stöd åt barnet då hon menar att vuxna inte borde tvinga 
barnen att leka med varandra utan istället bör fånga upp barnen som har svårt att komma in i 
leken genom att bjuda in barnet till roliga aktiviteter där de känner sig inkluderade. Detta 
stämmer in med Tullgren (2003) studie som visar att förskollärare ofta bjuder in barnen till lek 
för att barnen ska känna sig inkluderade.  Att hitta på något annat med barnen som metod vid 
exkludering kan även tolkas med hjälp av Jonsdottir (2007) som menar att barn som inte 
tillskrivs egenskapen som tillräckligt socialt kompetenta för att ingå i leken, kommer inte heller 
få samma chans till social utveckling. Social kompetents innebär att barnen kan förhålla sig till 
lekens grunder som Knutsdotter, Olofsson (2009) menar är turtagande, samförstånd och 
ömsesidighet. Detta visar att problematiken vid exkluderingar kan göra att barnen tillskrivs 
egenskaper som inte tillräckligt socialt kompetenta. 
 
Maja och Knut påpekar dock att barn gärna leker nära personalen och att barnet som blivit 
exkluderat därför får leka med kamrater om pedagogerna startar en aktivitet. Utifrån Löfdahl 
(2014) kan denna metod kan bli ett sätt att bryta relationsmönster som befästs över tid. Vuxna 
kan då stå för tryggheten som Knutsdotter, Olofsson (2009) menar att barn behöver för att leka 
utan prestationer. Vilket gör att barnet kan bygga relationer med andra barn under trygga 
förhållanden fast med en vuxens översyn. Det går även att tolka det som att förskollärarna inser 
att barn tycker det är viktigt att få känna tillhörighet, att få vara med i lekar och olika samspel 
(Öhman, 2006) så därför ger de barnet ett ställe att känna sig inkluderade. 
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Samtala med barnen 
 
Sara, Hasse, Knut och Lena menar att de kan stötta exkluderade barn genom att gå tillbaka till 
där de blev exkluderade och ställa frågor och försöka skapa ett samtal mellan barnen där de 
tillsammans kommer fram till en lösning på så att de kan vara med. Hasse beskriver att han inte 
vill komma med färdiga svar åt barnen utan att de ska komma men lösningarna själva. Knut 
menar att barnen ofta kommer med lösningar om de får lite hjälp. Lena vill få barnen att 
reflektera och försöka komma fram till hur leken kan bli rolig för alla och Sara ställer frågor för 
att barnet ska få vara med. Enligt Tullgren (2003) så vill ofta pedagoger styra barns 
inkluderingar och exkluderingar efter deras egna normer. Ett sätt att styra dessa kan vara att 
starta dialog så att barnen kommer fram till det pedagogerna anser vara rätt. Därför kan det ses 
som viktigt att Hasse och Knut poängterar att de inte vill komma med färdiga svar till barnen 
utan stötta dem att komma med egna lösningar. Lena berättar att hon vill hjälpa barnen att prata 
med varandra och reflektera så att leken blir rolig för alla. Detta kan då ses som en styrning och 
när barnen enligt Johansson (2007) uppfattar en pliktkänsla gentemot vuxna. Med andra ord så 
kan barnen känna att det är en plikt att de måste leka med de andra barnen på ett sätt som de 
vuxna anser är bra. Hasse, Knuts och Lenas sätt att ställa frågor till barnen visar att de vill att 
barnen ska reflektera över deras rättigheter för att ingå i leken det stämmer överens med 
Öhmans (2008) som menar att barnen behöver stöd från pedagogen för att reflektera och 
diskutera över barns rättigheter för att skapa positiva relationer. Knut menar att han arbetar på 
så sätt att han kan hjälpa genom att öka förståelsen för hur barnen kan vara med kanske kan 
man fråga, vad leker ni? Hur gör man?”. Vilket också stämmer överens med Öhman (2006) och 
Knutsdotter Olofsson som menar på att en av lekensgrunder är barnen har förståelse att de leker 
och hur leker.   
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Diskussion  
 
En slutsats i detta arbete är att förskollärarna uppfattar att barnen väljer lekkamrater efter 
intresse, även att förskollärarna hittar på roliga aktiviteter när barn blivit exkluderade från leken. 
Det visar att förskollärarna också använder sig av att ”väcka barns intresse” för att barnen ska 
känna sig inkluderade, vilket kan verka logiskt.    
 
Det visar sig också att förskollärarna hade två sätt att stödja barnen som blivit exkluderade 
Likheterna mellan dessa två sätt är att förskollärarna i båda fallen ser att barn blivit uteslutna 
och tar tag i det. Dessa två sätt säger emot Öhman (2008) som menar att pedagoger ibland kan 
rationalisera bort barnens känslor när de utsätts för kränkningar som en uteslutning. En slutsats 
är att dessa två metoder för att stödja barnen skiljer sig. De förskollärare som väljer att gå och 
hitta på en aktivitet gör det för att skydda leken som redan är igång eller för att barnet ska få en 
plats att bygga relationer. Medan de som vill föra en dialog syftar mer till att få barnen att 
reflektera och prata om situationen.  
 
Alla intervjuade förskollärare väljer på något sätt att agera när ett barn blir exkluderat ur leken. 
Det framkom två sätt för att göra detta men det finns ju ett tredje vilket är att lämna barnen till 
att lösa situationen själva. Detta gjorde ingen av förskollärarna vilket visar att förskollärarna i 
den här studien inte att uteslutningar är något som de rationaliserat bort Öhman (2008) förklarar 
utifrån att pedagoger ibland kan göra då de rationaliserar bort barnens känslor när de utsätts för 
kränkningar som en uteslutning. Därför tycker jag det är viktigt för förskollärare att reflektera 
över hur de väljer att agera i situationer där exkludering och inkludering uppstår. Det blir då 
även viktigt att se hur barn inkluderar varandra då målet med barn som blivit exkluderade är att 
de ska känna sig inkluderade.  
 
Jag tycker dock det är viktigt att ha båda tankesätten med sig som förskollärare då det genom 
litteraturen framgår, exempelvis genom Knutsdotter Olofssons (2009) beskrivning om att barn 
är bra på att ta hand om och skydda sin lek, att det är förskollärarens ansvar att se till att barnens 
lekar inte störs i onödan. Detta gör att lekar kan störas om förskollärare hela tiden tillskriver 
barnen egenskaper som socialt kompetenta och därför låter barn gå in i lekar där andra barn vill 
vara ostört. Detta kanske handlar om att förskollärare grundligare bör undersöka vilka lekar 
som inte ska bli störda, när jag tycker det handlar om en balansgång.  
 
 
 

Metoddiskussion   

Metoden jag valt passar till detta syfte då det varit förskollärarnas upplevelser jag var 
intresserad av. Som tidigare nämnts så kunde de öppna frågorna som förberetts ge olika svar, 
när informanterna får svara och berätta ur egna erfarenheter. Vissa informanter ”svävar iväg” 
medan andra svarar kort. Detta har bidragit till att analysdelen och kategoriseringen krävt 
mycket pusslande för att hitta det gemensamma i svaren. Jag genomförde även intervjuer med 
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barn men jag kände att det blev för mycket data och att barnens svar blev svåra att tolka, därför 
valde jag att inte använda mig av dem i studien. Hade det funnits mer tid hade det varit intressant 
att även använda barnintervjuerna och barnens perspektiv och på så sätt få ett mer gediget 
resultat och analys i studien. I och med den korta tiden till studien blev jag begränsad och jag 
var tvungen att göra valet att inte ha med barnens perspektiv som skulle höjt trovärdigheten i 
studien. Jag vill också påpeka att undersökningen inte kan förstås som uttömmande och kan 
därför inte ge alla svar på undersökningsområdet för studien. I intervjun så hade jag svårt att 
följa upp informanternas berättelser med följdfrågor som kunde gett mig mer fördjupade svar. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Hur uppfattar förskollärarna att barnen inkluderar och exkluderar i fria leken? 
 
Hur många år är du? 
Hur många år har du jobbat inom förskolan? 
 
Hur arbetar ni med barnens val av kamrater under fria leken? 
 
 
Uppfattar du att barnen brukar välja kamrater under fria leken? 
 
 
Hur uppfattar du att barn väljer eller inte väljer kamrater under fria 
leken? 
 
     
Hur uppfattar du att barnen gör i situationer där de blivit uteslutna från 
leken? 

 
 
Kan du ge exempel på hur du ger stöd åt barnen som blivit uteslutna? 
 
 
Hur uppfattar du att barnen gör när de inte vill att någon annan ska vara 
med i leken? 
 
Är det något du vill tillägga? 
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