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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola 210 högskolepoäng. 
 
 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel:                       Kommunikationens roll för möjligheten till gemensam lek  
 
Engelsk titel:  How communication affects the possibility of social play 
 
Nyckelord:              Kommunikation, interaktion, lek, inneslutning, uteslutning    
 
Författare:                Kajsa Widlund  
 
Handledare:             Peter Erlandson 
 
Examinator:             Mary Larner 
 
 
BAKGRUND: 
Leken är viktig för barns utveckling och välbefinnande. Då och då händer det att barn hamnar 
utanför leken i förskolan – de får inte tillgång till lekens många positiva kvaliteter. Att barn 
hamnar utanför kan ha många olika orsaker. Jag har valt att undersöka vilken roll 
kommunikationen spelar då förskolebarn hamnar utanför eller bjuds in i leken. 
 
SYFTE: 
Syftet med arbetet är att undersöka hur förskolebarn kommunicerar med varandra i lägen där 
de stänger eller stängs ute från leken och i lägen där de bjuder eller bjuds in i leken.  
Hur kommunicerar barn sinsemellan i situationer av exkludering eller inkludering av varandra 
i sociala leksammanhang ?  
 
METOD: 
För att besvara undersökningens syfte har jag använt mig av observationer. 
Observationsmaterialet har jag analyserat med hjälp av Erving Goffmans teori om de 
territorier människor gör anspråk på, samt William Corsaros teori om tillträdesstrategier.  
 
RESULTAT: 
Barns kommunikation i lägen av inneslutning och uteslutning sker genom verbal 
kommunikation och ickeverbal kommunikation – såsom kroppsspråk och kommunikativa 
handlingar. De olika formerna av kommunikation flätas samman och används i kombination 
med varandra i de situationer där barn utesluter eller bjuder in varandra i leken. De 
kommunikativa handlingarna uttrycks i de strategier barnen använder för att få tillgång till 
leken, samt i hur de gör anspråk på olika territorier. Just hur hårt barnen håller på sina anspråk 
är avgörande för om en gemensam lek kan uppstå. Villigheten att avstå ifrån ensamrätten till 
leksaker eller utrymme möjliggör lek.
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Inledning 
Det finns många förklaringar till varför en del förskolebarn hamnar utanför den sociala 
gemenskap som leken tillsammans med andra barn utgör. Barnen kan känna sig otrygga i 
förskolemiljön, de kanske inte känner barngruppen så väl, eller rent ut av är mobbade av sina 
jämnåriga. Barnen som hamnar utanför leken kan ha exkluderats för att de inte kan tolka 
leksignaler och därigenom upplevs som störande av de andra barnen. Trauman eller svåra 
upplevelser kan ligga bakom barns ovilja att leka med andra barn (Olofsson, 1991, 2003). Det 
finns som sagt många olika faktorer som kan påverka barns delaktighet i leken med andra 
barn. Både leken och den sociala gemenskapen i förskolan är central för barns utveckling och 
lärande. Jag tycker därför att det är viktigt att försöka förstå vad det är som gör att en del barn 
i förskolan inte kommer in i leken. Barns kommunikation sinsemellan är en viktig pusselbit 
för att förstå hur det kommer sig att barn stängs ute eller bjuds in i leken. Hur kommunicerar 
barn sin önskan att delta? Jag är intresserad av att ta reda på om man kan se kommunikationen 
som en dörr som öppnar eller stänger möjligheten till lek i en social gemenskap.   
 

Syfte 
Jag vill undersöka hur förskolebarn kommunicerar sinsemellan i situationer av exkludering 
eller inkludering av varandra i sociala leksammanhang.  
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Bakgrund 
Det har under 1900-talet bedrivits omfattande lekforskning och det finns flera lekteorier som 
beskriver lek och lekens utvecklande egenskaper. Det finns också olika kommunikation- och 
interaktionsteorier vilka har använts för att granska barns samspel i leken.  
 

Läroplanerna 
Rent konkret kommer jag som yrkesverksam pedagog att arbeta utifrån det uppdrag som 
formulerats i läroplanerna för förskoleverksamheten. Här fastställs att lek och samspel är 
grundläggande för barns utveckling. Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998, 
s. 9) poängterar hur viktig leken är för barns utveckling och att samspelet barnen emellan är 
betydelsefullt för barns lärande. En av de riktlinjer som Lpfö (Utbildningsdepartementet, 
1998) ställt upp, uppmanar dem som arbetar i förskolan att: 
 
”stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 
kompromissa och respektera varandra.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 11) 
 
Ett av målen i Lpfö syftar till att varje barn: 
 
”utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att 
uttrycka tankar.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 13) 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 7) förklarar likaledes att leken är en väsentlig del i barns 
lärande och att skolan skall ge barn möjligheten att utveckla förmågan till att kommunicera. 
Lpo (1994) ställer upp som mål att varje barn: 
 
”känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.”  
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 11) 
 
En pedagog inom förskoleverksamheten skall enligt läroplanerna arbeta för att barn skall få 
tillgång till den utvecklande leken och lära sig samspela och kommunicera med andra barn. 
Därför är det viktigt att undersöka hur förskolebarns kommunikation ser ut i leksituationer där 
barn exkluderas eller inkluderas. Är man som pedagog medveten om hur kommunikationen 
ser ut är det lättare att arbeta för att samspelet barnen emellan fungerar bättre. 
 

Centrala begrepp för studien och dess pedagogiska relevans 
Jag vill nedan presentera vad jag lägger in i begreppen lek, kommunikation och interaktion 
samt hur dessa ämnen rör min undersökning. 
 

Lek 
Birgitta Olofsson Knutsdotter är lekforskare och professor emerita. Hon har bedrivit 
omfattande forskning om barns lek i förskolan och hon förklarar att det är svårt att definiera 
vad lek är eftersom det är en sådan allsidig aktivitet (Olofsson,1989, s. 11-20). Det är svårt att 
finna en definition som täcker alla aspekter av lek. Olika forskare har olika omfattande 
definitioner av vad lek innebär. Men kort kan man säga att lek är: frivillig, engagerande, 
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lustfylld och rolig, lek innefattar leksignaler, är på låtsas eller ”som-om”, lek är spontan, ej 
målinriktad, processen är viktigare än produkten, lek är oberoende av yttre belöning – leken är 
sin egen belöning (Olofsson, 1989). 
      
Det finns olika sorters lek men också här är det svårt att särskilja och kategorisera lek. Detta 
eftersom det inte finns skarpa gränser mellan olika sorters lek. En observerad leksituation kan 
platsa i flera olika lekkategorier. Dessutom har forskare formulerat olika benämningar för 
olika sorters lek. Generellt kan man dela upp lek i: sensomotorisk lek, rollek – låtsaslek, 
regellek och konstruktionslek (Olofsson,1989, s. 11-20). 
      
Det finns flera lekteorier i vilka forskarna understryker att leken är viktig för barnets 
utveckling (Jorup & Preisler, 2001, s.1). Piaget anser att leken är viktig för barns kognitiva 
utveckling, Bateson ser leken som viktig i barnens kommunikationsutveckling, Erikson menar 
att leken är viktig för ett barns psykosociala utveckling, Leontjev anser att leken utvecklar 
barnet socialt (Evenshaug, 2001, s. 339-340). Vygotsky menar att leken har stor betydelse för 
barns kognitiva och språkliga utveckling samt för föreställningsförmågan (Olofsson, 1989, s 
111, 145). 
      
Leken är viktig för barns utveckling, det är då oroväckande att en del barn hamnar utanför 
leken. Många faktorer kan bidra till att ett barn inte kommer in i sociala leksammanhang i 
förskolan. Trygghet är en viktig aspekt för att barn skall kunna ge sig hän i en lek. 
Emotionella problem kan sätta käppar i hjulet. Bristande social kompetens kan också göra det 
också svårt för barnet att delta. Om barnet inte förstår leksignalerna och lekreglerna blir 
samspelet stört. Kommunikationssvårigheter kan alltså hindra barn från att delta (Olofsson, 
1989, s. 88-97 ; Olofsson, 2003, s. 82-87).  
 

Kommunikation 
Kommunikation kan vara svårt att definiera på ett bra sätt eftersom det är en så varierande och 
mångskiftande aktivitet (Fiske, 1997, s.11). John Fiske är en amerikansk forskare och 
professor emeritus som studerat populärkultur, massmedia och kommunikation. I sin översikt 
över kommunikationsteorier menar han att man kan se kommunikation på två sätt. Man kan se 
kommunikation som överföring av information mellan människor. Denna kan vara verbal och 
utryckas i tal eller skrift eller icke-verbal och uttryckas bland annat genom kroppsspråk. Man 
studerar här hur kodning och avkodning ser ut mellan sändare och mottagare. Kommunikation 
ses som en process där sändaren påverkar hur mottagaren agerar eller känner sig. Här studeras 
kommunikationen som en handling. Man talar om kommunikationshandlingar (Fiske, 1997, 
s.11-13). Man kan också se kommunikation som skapande och utbytande av betydelser, hur 
exempelvis texter samverkar med människor och skapar mening i samhället. Här studerar man 
sambandet mellan text och kultur. Man ser på kommunikation som en funktion (Fiske, 1997, 
s.11-13). 
      
Den här undersökningen utgår ifrån synen på kommunikation som en process. De teorier som 
studerar kommunikation utifrån hur texter skapar betydelse har valts bort. Barnens verbala 
kommunikation och ickeverbala koder som förmedlar betydelse kommer att studeras. Dessa 
ickeverbala koder kan innefatta kroppskontakt, närhet, utseende, nickar, ansiktsutryck, gester, 
kroppsställning, ögonrörelser och ögonkontakt, samt ickeverbala aspekter av tal (Fiske, 1997, 
s.91-98). Kommunikation ses i undersökningen i en vid bemärkelse eftersom det är av intresse 
att undersöka hur den verbala kommunikationen, den ickeverbala och de kommunikativa 
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handlingarna påverkar interaktionen. Med kommunikationshandlingar menas en form av 
beteende (Dimbleby & Burton, 1995, s. 35-36). 
 
Leken är viktig för barns utveckling. Jorup & Preisler (2001, s.3) menar att en god 
kommunikation i leken är den viktigaste källan till barns sociala och språkliga utveckling.  
Undersökningen syftar till att ta reda på hur kommunikationen ser ut då barn hamnar utanför 
leken och därigenom går miste om lekens utvecklande egenskaper. 
 

Interaktion 
Interaktion kan ses som ett samspel där människor individuellt eller i grupp genom sättet att 
agera påverkar varandra ömsesidigt. Interaktionen kan ske genom språk, rörelser eller 
symboler (Nationalencyklopedin 2008-10-28). 
      
Interaktion i pedagogiska sammanhang rör processer och förhållanden som på olika sätt berör 
socialisation, meningsskapande lärande och identitetsskapande. Man tittar på relationen 
mellan mänskligt agerande och samhällets strukturer och skeenden (Tellgren, 2004, s. 19). 
Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist (2001, s. 10) förklarar att människor genom sina 
vardagliga handlingar i mellanmänsklig interaktion, de möten som sker ansikte mot ansikte, 
bygger upp interaktionsmönster – regler för hur vi förhåller oss till andra i en social kontext. 
Språket är ett centralt redskap vid mellanmänsklig interaktion. Interaktionen eller samspelet 
mellan barn i leken består av kommunikation av olika slag. Kommunikationen och samspelet 
mellan barn i leksituationer är avgörande för om barn hamnar utanför leken eller kommer med 
i en social gemenskap.  
 

Forskningsfältet   
Forskningen på lek, kommunikation och interaktion är omfattande. Jag har sökt litteratur som 
kan ge mig information om hur barn kommunicerar i leken. 
 

Tidigare forskning på barns kommunikation och interaktion under leken  
Det finns flera studier gjorda på barns kommunikation i lek. Följande forskning är relevant för 
min undersökning: 
 
Ann-Carita Evaldsson (1993) har studerat kamratgruppsinteraktionen på två fritidshem och 
analyserat det sociala samspelet. Hon har tittat på hur barn rent språkligt, genom sitt 
interaktionsmönster vid samtal, påverkar relationen till sina jämnåriga och till pedagogerna. 
Evaldsson har studerat hur den sociala ordningen skapas och upprätthålls med hjälp av 
språklig interaktion. Hon har här tittat på hur barnens sätt att retas, skämta eller bråka spelar 
roll för den sociala rangordningen.  
      
För att barn skall kunna vara delaktiga i en social lek så är tillgång och tillträde till denna 
central. Evaldsson (1993, s. 84-85) visar i sin studie på hur barn som frågar om de får vara 
med ofta får det, såtillvida de rättar sig efter lekens regler och de redan lekande barnens 
direktiv. Nöjer sig barnet med den roll som de andra barnen väljer åt honom eller henne blir 
tillträdet till leken relativt oproblematiskt. 
 
Annica Löfdahl (2007) har i sin avhandling beskrivit barns kommunikation i leken och hur 
barn i sociala leksituationer skapar innehåll och mening. Hon har lyssnat på hur barn 
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beskriver sin lek och konstaterar att barn, genom kommunikationen om hur leken skall 
utformas, upprätthåller och stärker sin statusposition i gruppen.  
 
Jorup & Preisler (2001) har i sin rapport gått igenom olika lekteorier och tittat på 
kommunikationens roll i barns lek. Jorup & Preisler (2001, s. 47) förklarar att barn 
kombinerar verbal och ickeverbal kommunikation i leken. De använder kroppen och talet och 
alla kommunikationskanaler som är tillgängliga för att nå fram till den eller dem de vill leka 
med. Alltså är det bra att ha en bred definition av begreppet språk. Jorup & Preisler förklarar 
också hur konflikter uppstår i barns lek. Leken innehåller förhandlande om vad leken skall 
innehålla och vem leken skall innehålla och detta leder till konflikter. Men konflikter kan vara 
konstruktiva och utveckla barnens sociala färdigheter och deras kommunikativa förmåga. 
 
Britt Tellgren (2004) har i sin licientiatavhandling studerat hur yngre barn, 3-5-år, samspelar 
med sina vänner i förskolan. Hon tittar på hur barn skapar, upprätthåller och avslutar 
interaktionssituationer. Hon har studerat vilka tillträdesstrategier barn använder sig av för att 
skapa interaktion och hur uteslutning (ur lek eller konversationer) går till. Tellgren har funnit 
att barn använder flera strategier både för att skaffa sig tillträde i leken och för att utesluta 
andra barn från leken. Tellgren (2004, s. 99, 131) förklarar att barn som försöker få tillträde 
till en lek ofta möts av ett motstånd från de andra barnen. Detta beror på att de lekande barnen 
försöker skydda interaktionsutrymmet. Barnen som stöter på motstånd måste då försöka 
omigen och omigen. Barn utvecklar på så sätt olika strategier för att få tillträde. Tellgren fann 
också att barnen använde många olika strategier och provade sig fram på olika sätt tills de fick 
tillträde. Tellgren (2004, s. 127-128) fann i sin undersökning att barns verbala kommunikation 
stärktes av deras ickeverbala kommunikation. 
 
Mia Thorell (1998) har studerat leken och kommunikationen mellan 6-8-åringar. Hon menar 
att kamratgrupper är viktiga för barns språkutveckling och för att kamratkulturer skall bildas. 
Thorell anser att situationen där ett barn antingen inkluderas eller exkluderas i leken, är den 
första sociala hierarki som barn träffar på i sin interaktion med andra barn. Hon har här tittat 
på tillträdesstrategier och funnit att barn använder både verbala som icke-verbala strategier för 
att få vara med i leken, eller för att utesluta någon. ”Vi och dom” uttalanden präglar dessa 
lekdialoger.  På den lekarena som barnen skapar intar de olika roller som är förknippade med 
varierande grad av status. Enligt Thorell (1998, s. 230) använder barn fysiskt utrymme för att 
skapa ett område där de kan leka. Thorell (1998, s. 223) förklarar att många av barns 
konflikter som gäller territoriella anspråk, består av ickeverbala handlingar. Och hon menar 
att ickeverbal kommunikation förekommer i barns konflikter om föremål och territorium även 
då interaktionen också består av verbal kommunikation. 
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Teoretiskt förhållningssätt 
Jag har valt att utgå ifrån Erving Goffmans teori kring territoriella anspråk då jag analyserar 
mitt observationsmaterial samt William Corsaros teori om barns tillträdesstrategier. Dessa 
teorier rör olika former av interaktion och kommunikation och utgör en lämplig bas för studiet 
av hur barn kommunicerar i situationer där möjligheten till lek uppstår eller går om intet.  

Erving Goffman 
Erving Goffman (1922-1982) var en kanadensisk sociolog och interaktionsteoretiker som 
studerade mänsklig interaktion. Goffman beskrev i sin omfattande produktion interaktion 
utifrån flera olika perspektiv och jag väljer att förklara de idéer som är relevanta för min 
undersökning. 
 
Enligt Goffman (1972, s. 5) så lever människor i en tillvaro där sociala möten förekommer. 
Vid dessa möten får vi kontakt med människor antingen ansikte mot ansikte eller via 
mellanhänder av olika slag. Under mötet med den andra personen uttrycker människan sig 
verbalt eller genom ickeverbala handlingar. Vi uttrycker på detta sätt hur vi ser på situationen. 
Alla sociala grupper organiserar sig och följer underliggande regler och normer. Dessa regler 
styr hur vi beter oss. Människan skapar på så sätt en social ordning (Goffman, 1971). 
Centralt för den sociala organisationen är människans olika anspråk. Goffman (1971) har 
studerat hur människans olika territoriella anspråk ser ut. Han beskriver hur en eller flera 
personer gör anspråk på någonting eftersträvansvärt – detta kan vara ett föremål eller ett 
tillstånd. Ett sådant anspråk kan vara territoriellt. Goffman beskriver hur territorier kan vara 
organiserade på olika vis; de kan vara befästa, av geografisk art – såsom hus eller åkrar; eller 
situationsbundna, de tillhör en viss miljö men är tillgängliga för användning under en viss tid 
– exempelvis restaurangbord eller parkbänkar; territorierna kan också vara egocentriska – 
förknippade med människan och kan bestå av exempelvis en handväska.  
      
Människors anspråk på territorier påverkar deras interaktion med andra personer. Goffman 
anser att den sociala interaktionen människor emellan är beroende av att personer bortser ifrån 
de barriärer som skiljer dem ifrån andra, att de är villiga att avstå ifrån anspråk (Goffman, 
1971, s. 52). 
 
Erving Goffman har studerat vuxna människors interaktion. Hans forskning fokuserar just på 
vuxna personer, men idén om hur människors territoriella anspråk påverkar deras interaktion 
och hur den sociala organisationen formas är även applicerbar på förskolebarn. Barn ingår 
precis som vuxna i sociala grupper som skapar en social ordning. Goffmans teori rör 
mänskligt beteende och går därför att lyfta in i en kontext som utgörs av förskolebarn. De 
begrepp och benämningar som Goffman använder för att beskriva människors territoriella 
anspråk är så allmänna att de kan användas då man studerar förskolebarns interaktion.  
 

William A Corsaro 
William Corsaro är en sociolog som studerat kamratkulturer i USA och Italien och hur 
interaktionen ser ut i kamratgruppen (Lindblad & Sahlström, 2001, s. 27-29).  
Han har funnit att barn genom interaktionen med jämnåriga förhandlar om språkbruk och 
värderingar, testar sina kunskaper, skaffar sig erfarenheter, tolkar vuxenvärlden och 
reproducerar den. Genom interaktionen skapar barnen kamratkulturer (Corsaro, 1985). 
Förskolebarns interaktion med jämnåriga går ut på att ta kontroll över lekar, föremål och 
kunskap samt att dela med sig av denna kontroll. Detta visar sig i de rutiner som barnen har då 
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de förhandlar om tillgång till leken (Corsaro, 2003 s. 37, Lindblad & Sahlström, 2001, s. 27-
29). 
      
Corsaro (1985) har i sin forskning sett två mönster i barns lek. Barn vill delta i leken och de 
vill skydda leken. Barn skyddar sin lek genom att tillbakavisa andra barn och förklara att 
antalet lekdeltagarna redan är lagom eller att utrymmet inte räcker till. Corsaro (2005, s 140) 
menar att barn försöker skydda det interaktionsutrymme där deras lek pågår så att andra inte 
tränger sig på. Corsaro anser att detta behov av att skydda interaktionsutrymmet uppstått på 
grund av att kamratinteraktion är sårbar och att leken i förskolemiljön är utsatt för störande 
moment. Barnen vill skydda sin lek för att kunna behålla kontrollen över den gemensamma 
sysselsättningen. Det är inte det att de inte vill dela med sig, men de vill fortsätta att dela den 
lek de påbörjat med dem som redan är med i leken (Corsaro, 2003, s. 40).   
      
Corsaro (1979) förklarar att det inte är så enkelt för barnen i förskolan att få tillträde till andra 
barns lek. Då de försöker komma med i leken blir de många gånger avvisade. Corsaro har 
dock funnit att barn använder sig av olika tillträdesstrategier för att komma med i leken. 
Dessa strategier kan vara verbala eller ickeverbala och ta sig olika uttryck.  
Corsaro förklarar att en strategi för att få tillträde till lek är att verbalt fråga om lov eller att 
tacka ja till en förfrågan om man vill vara med och leka. Att direkt fråga om lov är en strategi 
som Corsaro (1979, 1985) dock ser som ovanlig hos förskolebarn. Han menar att eftersom 
leken är ömtålig och utsätts för så många avbrott i förskolan, så är risken stor att ett barn som 
gör en direkt fråga blir avvisad. Corsaro (1979) menar att barn hellre tar till andra ickeverbala 
strategier inledningsvis. Barnen kan exempelvis börja med att närma sig området där lek 
pågår. De kan cirkla runt leken, utan verbal kontakt, eller påbörja en variant av leken bredvid 
den redan pågående leken.  
 
Under avsnittet analys/bearbetning berättar jag mer utförligt om Goffmans territoriella 
anspråk och Corsaros tillträdesstrategier. 
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Metod 
Jag har valt att göra observationer i en förskoleklass. Jag har fört ett löpande protokoll och 
fokuserat på de specifika situationer som rör min frågeställning - alltså uteslutning och 
inneslutning. För att strukturera upp observationerna har jag utgått ifrån följande mönster. Jag 
har beskrivit platsen eller rummet där observationen genomförts, aktörerna, vilka objekt som 
förekommer, handlingen, aktiviteten eller händelsen, datum och tidpunkt, vad för mål de 
observerade försöker nå, vilken stämning som rådde då observationen genomfördes, och en 
liten sammanfattande tolkning av de intryck jag fått (Kihlström, 2007, s.32-33 ; Lökken, 
1995, s. 42). Jag har gjort ostrukturerade, informella observationer där jag har skrivit ner vad 
som för tillfället sker, alltså icke planerade observationer. Jag har med andra ord observerat 
barnen i olika leksituationer och tecknat ner vad jag har sett och uppfattat. Men jag har också 
fokuserat på vad Lökken (1995) beskriver som ”critical incidents”. Det vill säga när jag har 
iakttagit ett händelseförlopp som varit relevant för undersökningen har jag uppmärksammat 
detta. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning där jag tittar på hur mitt intresseområde 
tar sig uttryck i barnens vardag. Jag ville också ha möjlighet att ställa frågor till de barn som 
jag observerat eftersom barnens svar, i vissa fall, kan förtydliga händelserna. Löpande 
protokoll ger mig möjligheten att under kortare tidsintervaller som åskådare teckna ner olika 
händelseförlopp (Lökken, 1995). Jag ville observera som åskådare och inte som deltagare, 
men jag hade i förväg bestämt mig för att tillåta mig själv att delta i viss utsträckning i de 
händelser som jag skulle observera. Detta på grund av att jag observerat just i förskoleklass 
och för att barnen då och då vänder sig till mig som tillgänglig pedagog och ställer frågor som 
jag känner att jag vill kunna besvara. Anledningen till att jag valde att använda mig av 
observationer och inte av något annat undersökningsverktyg var att jag ansåg att 
observationer bäst kunde ge mig tillförlitlig data. 
 

Urval 
Jag har observerat barnen i en förskoleklass som jag haft kontakt med tidigare under min 
utbildning. Skolan där förskoleklassen ingår ligger i en mellanstor västsvensk kommun. Jag 
har observerat nio barn i fem-sexårsåldern. Backman (1998, s. 85) förklarar att urvalet är 
beroende på valet av syfte och frågeställning och kan gälla exempelvis försökspersoner eller 
utfall. Jag har valt att observera de barn vars föräldrar givit sitt tillstånd och som själva 
samtyckt till att bli observerade. Och jag har valt att fokusera på situationer där barn blir 
exkluderade eller inkluderade i leken. 
 

Genomförande 
Rent konkret delade jag först och främst ut ett missivbrev (se bilaga 1) till förskoleklassens 
föräldrar, där jag förklarade att jag under höstterminen 2008 ville observera barnen för att 
samla material till mitt examensarbete. Jag förklarade vad jag ville observera, hur jag skulle 
gå tillväga när jag genomförde observationerna och vad jag skulle använda 
observationsmaterialet till. Föräldrarna fick också information om de etiska regler jag har att 
rätta mig efter och jag förklarade att barnen och skolan kommer att avidentifieras. Jag delade, 
tillsammans med missivbrevet, också ut tillståndsblanketter (föräldramedgivande) där 
föräldrarna fick bestämma om de ville ge mig sitt tillstånd att observera deras barn.     
      
Då jag fått reda på vilka barn jag fick eller inte fick observera började jag min datainsamling. 
Jag frågade barnen om lov innan jag observerade och följde sedan barnens aktiviteter och 
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skrev ner mina observationer. Jag förde det löpande protokollet i en anteckningsbok som jag 
var noga med att hålla för mig själv så att ingen obehörig fick tillgång till observationerna. 
Under en period av fyra veckor la jag ner mycket tid på att göra observationer. Jag hade min 
anteckningsbok med mig vart jag gick och följde noga vad barnen gjorde under de tider på 
dagen då de hade fri lek. Jag observerade många leksituationer och samlade på mig mycket 
material som sedan visade sig vara överflödigt.  Då jag också fokuserade på ”critical 
incidents” alltså situationer där barnen uteslöt eller inkluderade varandra i leken fick jag också 
mycket material som jag kunde använda mig av. Jag avsatte mycket tid av de timmar som jag 
vistades i förskoleklassen åt att göra observationer och att göra fyllnadsanteckningar.   
  

Forskningsetik 
När man bedriver forskning är det viktigt att man följer de forskningsetiska regler som slagits 
fast av Vetenskapsrådet.  Forskning är viktig för att nå och fördjupa kunskap men man måste 
naturligtvis också ta hänsyn till människors värdighet och integritet, man måste ta hänsyn till 
individskyddet. Vid vetenskapliga undersökningar finns det fyra huvudkrav som 
Vetenskapsrådet ställt upp. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002). 
      
Hur påverkar dessa regler mig? För att göra en undersökning i förskoleklass måste jag följa de 
etiska regler som gäller för vetenskapliga studier. Jag följer informationskravet där jag 
informerar dem som deltar i min undersökning, föräldrar och barn om vad jag kommer att 
göra och varför. Jag har bett om deltagarnas samtycke genom att lämna ut och samla in 
skriftligt tillstånd ifrån barnens föräldrar, samt genom att fråga barnen om det är okej med 
dem att jag observerar (Vetenskapsrådet, 2002). 
      
Konfidentialitetskravet kräver att jag iakttar sekretess och tystnadsplikt. Jag har i min 
undersökning avidentifierat skolan och de barn jag observerat. Detta har jag gjort genom att 
byta ut barnens namn mot fingerade namn så att ingen kan få vetskap om vilka barn som 
förekommit i mitt observationsmaterial. Jag har också tänkt på att avidentifiera miljön så att 
de förklarande miljöbeskrivningar som förekommer i min undersökning inte avslöjar på 
vilken skola jag gjort mina observationer. Likadant kan jag inte gå in för specifikt på rutiner 
eller andra faktorer som kan vara utmärkande för antingen skolan, personalen som arbetar där, 
barnen eller deras föräldrar. Nyttjandekravet innebär att jag endast får använda mitt insamlade 
observationsmaterial till min undersökning inte till några andra ändamål (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Det är viktigt att min undersökning genererar resultat som är tillförlitliga och giltiga. För att 
svara på om min undersökning är giltig, om jag lyckats få svar på min frågeställning, kan jag 
titta på om det finns en stringens mellan mitt resultat och de metoder jag använt. Finns det en 
tydlig koppling mellan min frågeställning och mitt resultat? Jag kan också titta på om det är 
möjligt att utifrån, en speciell situation och ett speciellt sammanhang, generalisera mina 
resultat. Ett kriterium för att se om min undersökning är tillförlitlig är att mina resultat 
stämmer med de rådande begrepp och definitioner som används av forskare inom mitt 
undersökningsområde (Karlsson, 2007, s. 247-256). 
 
Tillförlitligheten och giltigheten i min undersökning grundar sig dels på att jag har ett 
omfattade observationsmaterial att utgå ifrån. Jag har också pressenterat mycket av materialet 
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i resultatredovisningen så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om observationernas 
relevans. Det finns en tydlig stringens mellan mitt resultat och mitt syfte och min metod. Att 
använda observation som metod visade sig ge mycket goda resultat som väl besvarade 
undersökningens syfte. Jag har använt mig av tillförlitlig vetenskaplig forskning vilket stärker 
studiens tillförlitlighet och giltighet. Här ser jag också att resultatets begrepp och definitioner 
stämmer med den forskning som gjorts och att resultatet går att generalisera. Jag analyserar 
också mitt material utifrån teoretiska perspektiv som passar till undersökningens syfte. 
 

Analys/bearbetning 
Då jag samlat ihop ett tillfredställande antal observationer så skrev jag rent dem och gjorde 
diverse fyllnadsanteckningar – sådant som jag inte hunnit kasta ner i stunden men som varit 
relevant för situationen. Jag hade ett stort observationsmaterial att utgå ifrån och valde 
ursprungligen ut nitton observationer som berörde uteslutning och inneslutning. Av dessa 
valde jag sedan ut att redovisa tolv stycken i resultatdelen. Dessa tolv var de som bäst belyste 
vad jag kommit fram till.  
 
När jag skrivit ned mina observationer gjorde jag interaktionsanalyser på mitt material samt 
analyserade det med hjälp av min teoretiska ram. Att göra en interaktionsanalys innebär att 
jag tittar på hur mönstret av barnens handlingar, den sociala processen, ter sig. Jag har följt 
händelseförloppet - hur samspelet mellan barnen utvecklas (Bech, 1993, s. 20-21). Rent 
konkret har jag tittat på vad barnen sagt till varandra och hur de har svarat, hur deras 
kroppsspråk sett ut, vad för handlingar de utfört - exempelvis om de hållit fast i en leksak, hur 
de rört sig eller varit placerade i rummet. Jag fann olika företeelser som jag valde att lyfta 
fram i resultatdelen för att sedan diskutera desamma i resultatdiskussionen. 
 

Analysverktyg 
För att analysera mitt observationsmaterial har jag valt att använda Erving Goffmans idé om 
de territorier som människan kan göra anspråk på och William Corsaros access strategies – 
tillträdesritualer som analysverktyg. Det vill säga jag har strukturerat upp mina observationer 
och letat efter mönster i dem utifrån och med hjälp av Goffman och Corsaros teorier. 
 
Goffman (1971) beskriver olika territorier som en person kan göra anspråk på. De territoriella 
anspråk som jag kommer använda för att analysera mitt resultat är det personliga utrymmet, 
avbalkning, användningsområde och äganderätt.1 
 

• Med det personliga utrymmet menar Goffman utrymmet runt en persons kropp. 
Kommer någon för nära inpå en person så kan denna känna att dess personliga 
utrymme har blivit kränkt. Hur stort detta utrymme runt en person är beroende på 
situationen. Vi accepterar att det personliga utrymmet minskar då vi befinner oss i en 
fullpackad hiss, men förutsätter att vårt personliga utrymme ökar så fort merparten av 
människorna klivit ur hissen. 

 
• Avbalkningen är ett utrymme som en människa tillfälligt kan göra anspråk på. Det kan 

röra sig om ett bord ifrån vilket man har en fin utsikt, ett picknickbord eller en 
tennisbana. Ofta är avbalkningen ett utrymme som två eller fler personer gör anspråk 
på. Goffman menar också att avbalkningen har försvarbara och synligt avskiljda 

                                                 
1 För Goffmans originalterminologi se Bilaga 2. 
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gränser. Avbalkningen kan också tillfälligt lämnas av den som gjort anspråk på platsen 
och denna person kan fortfarande vidmakthålla sitt anspråk. De territoriella anspråk 
som kan göras på ett picknickbord exempelvis eller ett restaurangbord begränsas av tid 
och hur stort trycket är ifrån andra människor att få tillgång till platsen. Goffman 
förklarar att det kan uppstå en osäkerhet kring hur länge en person har rätt att göra 
anspråk på en plats. Detta eftersom det inte finns etablerade regler för när det anses 
lämpligt för en person att ge upp sitt exklusiva anspråk på exempelvis ett 
picknickbord. 

 
• Med användningsområde menar Goffman det utrymme runt och framför en person 

som denne på ett eller annat sätt använder. Det kan vara utrymmet mellan en tavla och 
betraktaren, eller ”armbågsutrymmet” för en tennisspelare. 

 
• Äganderätten berör föremål som kan förknippas med en människas själv och som kan 

fästas på en person eller bäras med. Jackor, vantar, handväskor är exempel på sådana 
personliga ägodelar. Men dessa kan också bestå av föremål som askfat, 
veckotidningar, bestick – föremål som tillhör en viss miljö och som människor 
tillfälligt kan göra anspråk på. Hit kan man också räkna bestämmanderätten över 
volymen på en radio, om ett fönster skall vara öppet eller stängt och om en lampa skall 
vara släckt eller tänd (Goffman, 1971).  

 
Corsaro (1979) beskriver olika tillträdesstrategier som barn använder för att komma med i 
leken. Tellgren (2004, s.77- 80) går igenom dessa strategier och jag har valt att beskriva de 
strategier som är relevanta för min undersökning. 
 

• Barn kan använda en ickeverbal entré. De närmar sig leken eller aktiviteten utan att 
tala. Barnen placerar sig i närheten av leken. 

 
• De kan också starta en variant av leken, alltså träda in i lekområdet och göra någonting 

som liknar den aktivitet som redan pågår. 
 

• En tillträdesstrategi går ut på att göra en störande entré som gör att leken avbryts. 
 
• Barnen kan verbalt göra anspråk på området där leken pågår eller något föremål.  

 
• Verbalt fråga om lov är en annan tillträdesstrategi. 
 
• Barnen kan också hänvisa till de vuxnas auktoritet eller vilka regler som gäller. 

 
• Att erbjuda ett föremål till deltagarna är en annan strategi. 
 
• Barn kan också referera till tillhörighet eller vänskap till en deltagare eller flera. 

 
• Att tacka ja till en förfrågan om man vill vara med och leka är en strategi. 

 
 
Ovanstående anspråk på territorier och strategier för tillträde kommer jag använda för att 
analysera mina observationer i resultatdiskussionen. 
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Resultat 
Hur ser då kommunikationen emellan förskolebarnen ut i situationer av ute- eller 
inneslutning? Vilka former av kommunikation använder barnen för att få tillgång till lek eller 
för att utesluta varandra? 
      

Förfrågan om att få vara med i leken 
Jag har vid flera tillfällen sett hur barn närmar sig pågående lek – både en grupp av barn som 
leker och barn som leker för sig själva – och verbalt frågat barnen/barnet om man får vara 
med. Detta tycks vara en etablerad och accepterad strategi för att få tillträde till leken. Barnen 
som frågat om de får vara med har mötts av både positiv och negativ respons från de barn som 
blivit tillfrågade. Den verbala frågan om man får vara med är en tydlig och direkt form av 
kommunikation. Observation 1 är ett exempel på hur en sådan direkt förfrågan ställs. 
 
Observation 1 – Skall vi leka? 
Vid observation 1 står Micke vid bordet och talar med mig. Micke är inne i en lång berättelse 
om ett dataspel. Isak sitter på golvet på röda mattan ca två meter bakom Micke och mig. Han 
bygger med lego. 
 
Isak: (till Micke) Skall vi leka?   
Micke fortsätter att berätta för mig om dataspelet och vänder sig om när han hör Isak. Han tittar neutralt på Isak 
som sitter på knä på golvet. Men han fortsätter att tala och tar ingen notis om Isak utan vänder sig tillbaka till 
mig och förklarar vidare.  
Isak: Skall vi leka? (Isak upprepar sin fråga igen med låg röst och tittar upp på Micke)  
Micke berättar klart och sedan går han fram till Isak och sätter sig bredvid honom. Han tittar på vad Isak byggt i 
lego och kommer med förslag om hur de gemensamt kan bygga vidare.  
 
Här gör Isak en verbal förfrågan – skall vi leka. Han bjuder in Micke i sin lek - legobygget- 
men Micke ignorerar honom. Micke vänder sig om och tittar på Isak och visar genom sin 
rörelse att han hört Isak. Men han ger ingen verbal respons. Den verbala förfrågan upprepas 
och Micke svarar nu på förfrågan genom att träda in i lekområdet och göra förslag till Isaks 
bygge. Just att via verbal kommunikation bjuda in någon i leken är också följande observation 
ett exempel på. 
 
Observation 2 – Vill du vara med och leka mamma pappa barn? 
Vid observation 2 kommer Lisa ut från dockvrån och går fram till Isak som sitter och ritar vid 
bordet tillsammans med Karl, Simon och Micke. 
 
Lisa: (till Isak) Vill du vara med och leka mamma, pappa barn?  
Isak: (utan att titta upp från bordet) No 
Lisa: Va? 
Isak: (med neutral röst) No thanks 
Lisa står kvar vid bordet. 
Lisa: Vill du inte? 
Karl: Förstår du inte engelska, Lisa? 
Isak: (tittar upp på Lisa) Nä 
Lisa: Jo, snälla (säger Lisa och böjer lite på knäna och småhoppar) 
Isak: (i nedåtgående, fallande ton) Näää  
Lisa: Okej då (säger Lisa vänligt och går tillbaka till dockvrån) 
 
Lisa erbjuder här Isak att vara med i en lek men Isak tackar nej både verbalt och genom sitt 
tonläge. De ovanstående observationerna visar på hur barn bjuder in varandra i leken genom 
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att fråga: skall vi leka eller vill du vara med. Den verbala kommunikationen i situationer av 
inneslutning eller uteslutning blir också tydlig då barn frågar om de får vara med. I följande 
observation ställer ett barn en direkt förfrågan om att få vara med i en redan pågående lek.  
 
Observation 3 – Spökstatyer. 
I observation 3 frågar Karl om han får vara med i en pågående fantasilek- låtsaslek. 
Isak och Micke ligger under ett bord i klassrummet och leker spökstatyer. Karl och Lisa sitter 
vid bordet bredvid och ritar på en gemensam teckning. 
 
Karl halvstår/halvsitter på sin stol och har hejdat sin penna i luften och tittar intresserat på Isak och Micke. 
Karl: (till Isak och Micke) Kan inte jag få vara med? 
Micke: Jo (Han tittar snabbt upp på Karl) 
Isak: Fråga Simon 
Karl: (förväntansfullt och glatt till Simon) Får jag vara med? 
Simon (6:2 år) sitter ute på golvet ca tre meter från Isak och Micke. Simon pratar med andra barn på röda mattan 
och han svarar inte.  
Karl vänder sig till Lisa som hela tiden varit fokuserad på teckningen som de ritar. 
Karl: Jag vill inte göra det här längre (Han låter lite tveksam och liksom väntar på Lisas reaktion) 
Lisa: (vänligt) Ja, då kan ju jag fortsätta med det här 
Karl: Mmm 
Karl slänger sig ner till Isak och Micke som gömmer sig under bordet. 
Karl: (Frågar åter) Får jag vara med? (Tonfallet är vänligt frågande men han lägger betoning på första ordet) 
Isak: (neutralt) Ja 
Karl kryper in till dem under bordet och pojkarna förklarar vad leken går ut på för honom. 
 
Karl frågar verbalt om han får vara med i aktiviteten. Han får olika svar. Micke ger honom 
positiv respons på förfrågan medan Isak tycker att Karl skall fråga Simon. Då Karl frågar 
Simon får han inget svar. Han avslutar den aktivitet har hittills varit involverad i – teckningen 
som han och Lisa ritar- och närmar sig leken ytterligare genom att slänga sig ner på golvet 
bredvid de två pojkarna som gömmer sig under bordet. Han frågar återigen om han får vara 
med och får positiv respons från Isak. 
      
Förfrågan om att få vara med kan ställas på olika sätt. I följande observation formuleras 
förfrågan mer som ett krav. 
 
Observation 4 – Finns i sjön. 
I observation 4 spelar Isak och Simon ett kortspel (finns i sjön) tillsammans med mig och en 
annan pedagog. Vi sitter vid ett bord i klassrummet. Petra kommer fram till oss. 
 
Petra kommer framspringande då pojkarna började dela ut korten.  
Petra: (i en krävande ton) Jag vill vara med 
Isak: Nä, det blir för många 
Simon: Nä, du kan inte vara med 
Petra: (med sur röst) Jo, det blir inte för många 
Isak och Simon: (unisont) Joo 
Petra: Men om jag är med hon? (Petra tittar på en pedagog som också sitter vid bordet) Vi kan vara i samma lag 
(säger Petra med glad röst i en lite frågande ton) 
Isak: Okej 
Jag börjar dela ut korten. 
 
Petra gör en verbal fråga om att få vara med eller ställer snarare ett krav på att få vara med. 
Isak och Simon ger henne negativ verbal respons. De refererar till mängden spelare då de 
avvisar henne. Petra fortsätter att förhandla med pojkarna om tillträde. Hon föreslår en lösning 
på problemet som rör mängden spelare – hon menar att hon kan vara med om hon spelar 
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tillsammans med en redan existerande spelare. Pojkarna accepterar detta och hon får tillträde 
till leken.  
      
Barnen använder språket för att kommunicera med varandra i lägen där de initierar lek, bjuds 
in i lek eller försöker ta sig in i en pågående lek. De gör verbala förfrågningar. Men språket 
ingår också i andra kommunikationsformer. Språket används i kombination med 
kroppsspråket och kommunikativa handlingar – beteenden. Observationsmaterialet har visat 
hur barn kommunicerar genom olika varianter av kommunikativa handlingar. Språket ingår, 
som sagt, ofta som en del av dessa beteenden. Nedan presenteras olika former av 
kommunikationshandlingar som barn använder för att komma med i leken eller för att utesluta 
varandra. Dessa består av strategier som att placera sig nära en pågående lek, eller att använda 
sig av föremål eller rumsligt utrymme i förhandlingen om tillträde. 
 

Att göra en variant av leken bredvid 
En kommunikativ handling som jag observerat är en strategi barn använder för att komma 
med i leken. Strategin går ut på att närma sig andra barns lek och påbörja en variant av leken 
bredvid den pågående leken. Denna strategi för att få tillträde till leken används ofta och är 
tydlig i observationen nedan där en pojke försöker få tillgång till en pågående 
konstruktionslek.  
 
Observation 5 – Kulbanan. 
Vid observation 5 närmar sig Simon den röda mattan där Tobias och Karl leker en 
konstruktionslek med plastbitar och kulor. De sitter på röda mattan bredvid en blå plastlåda i 
vilken plastbitarna förvaras. Simon slår sig ner på röda mattan och börjar bygga för sig själv 
med plastbitar bredvid Karl och Tobias. 
 
Karl: Hallå, den skulle sitta här (säger Karl med hög röst till Simon och pekar på en röd plastbit som Simon tagit 
från golvet, Simon lägger den tillbaka) 
Simon: (efter att ha lekt bredvid en stund) Får jag vara med? (Simon vänder sig till Karl) 
Karl: Nej (säger Karl bestämt och högt medan han tittar ned på de bitar som han försöker passa ihop)  
Simon: (vänder sig till Tobias som sitter bredvid Karl) Får jag vara med? 
Karl: Nej (säger han åter, bestämt och högt och vänder sig till Tobias för att liksom dels svara åt honom och dels 
få bekräftelse för sitt nej hos Tobias. Karls röst är bestämd och han ser frågande på Tobias med höjda ögonbryn)  
Tobias tittar på Karl och ser förvånad och tveksam ut. Men han hinner inte säga eller visa någonting mer då ett 
annat barn, som ser på, säger: Jo, han är grym. 
Simon börjar bygga på Tobias och Karls gemensamma projekt och Tobias och Karl säger ingenting utan ägnar 
sin uppmärksamhet åt de plastbitar de har i händerna. Simon kommer med i leken under Karl och Tobias tysta 
medgivande. De är neutrala i sitt uppträdande efter det att Simon tagit för sig och det verkar som om de båda 
accepterar att Simon är med i leken.  
Denna harmoni varar en stund. 
/…/ 
Det uppstår efter en stund en konflikt mellan barnen över en plastbit. 
Karl: Den behöver vi (säger Karl med hög röst till Simon) 
Simon: Men jag vill också ha den (protesterar Simon) 
De tittar varandra stint i ögonen och avstannar med byggandet. 
Karl: Den behöver vi  
Tobias: (neutralt) Alla vill ha den 
/…/ 
Karl och Tobias bygger gemensamt. Simon bygger för sig själv eftersom hans bidrag på Karl och Tobias projekt 
inte alltid är så välkomna. Han är med i leken men bygger utefter eget huvud och följer inte de andra pojkarnas 
gemensamma mål. 
Simon: (frågar Karl) Skall du ha den? (han pekar på en plastbit) 
Karl: Jag skall verkligen ha den! (säger Karl bestämt högt och vaksamt och tar plastbiten och bygger in den i 
bygget. 
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/…/ 
Karl blir en stund senare arg över att Simon byggt en liten egen bana bredvid Karl och Tobias stora torn. 
Karl: Men vi behöver de där bitarna (säger han argt och hans röst stiger i ljudstyrka och är på vippen att brista ut 
i arg gråt. Han är röd i ansiktet och darrar lite på hakan. Han låter frustrerad. Han ställer sig upp och tittar ner på 
Simon och hans bana) 
Simon tittar upp och försvarar sig. 
Simon: Men den här hör ju till… 
Pedagogen går här in och jämkar och det slutar med att Simon delar med sig av bitarna samtidigt som Karl inser 
att han måste nöja sig med att han har nästan alla de bitar som finns, i hans och Tobias torn. 
 
Simon träder alltså in i området där leken pågår och startar en variant av leken. Han slår sig 
ner på röda mattan och börjar bygga en egen konstruktion av plastbitarna. Simon försöker 
komma med i leken genom att skapa en variant bredvid. Karl skyddar leken och hans och 
Tobias konstruktion och reagerar på att Simon tagit ett föremål som kan tyckas tillhöra Karl 
och Tobias lek. Simon respekterar tillsägelsen och lägger tillbaka den bit som han tagit och 
som Karl tycks anse tillhör hans och Tobias bygge. Efter att ha lekt bredvid en stund så gör 
Simon en verbal förfrågan till först Karl och sedan Tobias om att få tillträde till leken. Karl 
ger honom en tydlig negativ respons på förfrågan och visar under observationen flera gånger 
sitt missnöje med Simons närvaro. Simon vänder sig till lekens andra deltagare Tobias och 
frågar verbalt om han får vara med men får aldrig något svar eftersom Karl svarar åt Tobias. 
Simon fortsätter med att dels bygga på sin egen variant av leken och träder sedan in i Karl och 
Tobias lek utan att de protesterar verbalt eller ickeverbalt. Genom att först skapa en variant av 
leken försöker han få tillträde till Karl och Tobias lek. När han gör en verbal direkt förfrågan 
så blir han nekad tillträde men han fortsätter med sin egen variant av leken och kommer 
gradvis in i Karl och Tobias lek. I observationen använder Simon både språket då han verbalt 
frågar om han får vara med, och han använder sig också av en kommunikativ handling – han 
närmar sig fysiskt leken och bygger upp en variant av denna bredvid de andra pojkarna. 
 

Att använda föremål för att väcka intresse och initiera en 
interaktion.  
Jag har sett hur barnen genom att presentera ett föremål försöker få tillträde till lek eller 
initiera lek. Denna kommunikativa handling använder sig Petra av i följande observation. 
 
Observation 6 – Polydronsnurran. 
Observation 6 visar hur Petra upprepade gånger tar kontakt med Lisa och Simon för att 
tillsynes initiera interaktion. Lisa och Petra har byggt snurror av polydronbitar – platta 
plastbitar som går att haka i varandra. Petra sitter vid bordet och bygger, Lisa och Simon sitter 
på röda mattan i närheten av Petra och av varandra. 
 
Petra: Titta Lisa, vad jag gjorde (säger Petra glatt till Lisa och visar fram snurran som hon har byggt) 
Lisa: (tittar kritiskt på snurran) Så gör man inte 
Petra svarar inte men börjat ta isär sin snurra och tar med bitarna till bordet där hon börjar bygga ihop den igen. 
Lisa hämtar polydronbitar ur en låda där Simon sitter och bygger. 
Simon: (indignerat) Nä, ni får inte ta dem  
Lisa: Men du kan inte ha alla (protesterar hon) 
Lisa tar några bitar ur lådan och Simon följer hennes rörelser med sur min men han säger inte någonting mer. 
Lisa bygger en ny snurra på golvet, Simon sitter och bygger vid lådan och Petra bygger vid bordet. 
Petra: Titta vad jag gjorde (säger Petra glatt till Lisa och visar fram sin nybyggda snurra) 
Lisa: (ointresserat) Jaha 
Petra: Gissa vad jag har här? (går fram till Lisa på golvet. Hon har glaskulan inne i sin snurra och skakar den så 
att det rasslar om hennes snurra. Hon ler vänligt åt Lisa) 
Lisa: (argt) Petra, jag vill inte 
Petra fortsätter att rassla likadant liksom för att visa vad hon har byggt eller skapat. 
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Lisa: (ännu argare) Men Petra jag får ont i huvudet 
Petra slutar att rassla och går tillbaka till bordet och gör en ny snurra. 
Lisa och Simon bygger nu varsin snurra bredvid varandra och de samtalar neutralt med varandra om hur man 
bygger för att snurran skall snurra så bra som möjligt. 
Petra har stoppat två glaskulor i sin snurra nu. Hon skakar snurran så att det rasslar om den. 
Petra: Maracas (säger hon högt och glatt och vänder sig till Lisa och Simon) 
Lisa tittar som hastigast bort mot Petra men vänder sedan blicken mot sin egen snurra. 
Simon tittar lite längre med ett leende på läpparna sedan tittar han också ner igen. 
Petra: (en stund senare) Jag har gjort en skål (hon talar högt och vänder sig till Lisa och Simon på golvet men 
ingen av dem tar någon notis om henne)  
Petra går fram till dem och tar några polydronbitar som ligger bakom Lisa. 
Petra: Du använder inte dem (säger hon till Lisa. Hon talar neutralt och gör ett konstaterande) 
Lisa: (i en vaksam ton) Vilka?  
Petra: De här (Petra visar bitarna som hon nu tagit med sig till bordet) 
Lisa: (skriker högt och argt)  Jo (hon rusar fram till bordet och tar tag i bitarna. Petra håller också i bitarna) 
Lisa: Jo, jag skulle visst ha dem, vi behöver dem 
Petra: (indignerat) Nä, du hade dem inte 
Lisa: Jo, de var från en som vi krossade förut. Men vi skulle ha dem. Du har de här ju!  (Lisa pekar på några 
bitar som ligger framför Petra på bordet) 
Lisa trycker sig mot Petra, som sitter, för att komma åt bitarna som hon vill ha. Petra tar ut en arm för att puffa 
undan henne. De talar med höga arga röster, uppretade. Båda verkar tycka att de har rätt till bitarna. Eftersom 
ljudnivån och de fysiska knuffarna eskalerar ingriper jag och hejdar konflikten. 
 
Petra tar kontakt med Lisa genom att visa fram ett föremål - snurran. Hon gör också en verbal 
kommentar men Lisa ger negativ verbal respons. Lisa träder därefter in i det territorium man 
kan kalla Simons användningsområde - eftersom han använder bitarna i lådan till sitt bygge. 
Lisa har suttit en bit ifrån lådan och då Simon sitter närmare lådan gör han anspråk på 
polydronbitarna. Lisa svarar med att hänvisa till en allmän regel – man delar med sig.  
      
Petra försöker ånyo inleda ett samtal med Lisa genom att visa fram ett objekt. Hon gör en 
variant av Lisas aktivitet. Lisa svarar med en negativ verbal respons. Petra försöker därefter 
fånga Lisas intresse med en fråga – ”gissa vad jag har här?” och med ett intressant objekt – 
maracas. Lisa svarar med en negativ verbal respons och avvisar Petra. Petra försöker återigen 
att initiera interaktion genom att introducera ett intresseväckande föremål – en skål. Varken 
Lisa eller Simon ger någon långvarig respons. Ingen av dem ger någon verbal respons. Petra 
har nu genomfört flera misslyckade interaktionsförsök där hon introducerat ett föremål för att 
på så sätt väcka intresse. 
      
Petra gör därefter anspråk på föremål i Lisas territoriella användningsområde. Hon vill ha 
polydronbitarna som ligger bredvid Lisa. Petra och Lisa gör båda anspråk på föremål som 
tillhör förskolan och som alla barn tillfälligt kan använda sig av. Föremålen kan anses tillhöra 
Lisas användningsområde, eller tillhöra den plats som Lisa tillfälligt besitter. Men eftersom 
det finns en allmän regel på förskolan som säger att man delar med sig så tycks det osäkert 
vem av flickorna som har rätt att använda bitarna. Bitarna ligger bredvid Lisa men hon håller 
inte i dem och de ingår inte i hennes snurra. Flickorna förhandlar både verbalt och ickeverbalt, 
fysiskt, om polydronbitarna. Att de båda ser sig ha rätt till föremålen gör att interaktionen 
kollapsar. Den gemensamma leken går om intet.  
 

Att förhandla om rätten till föremål 
Vid mina observationer har jag sett flera kommunikativa handlingar som kretsar kring 
föremål. Föremål kan användas för att bygga upp en variant av leken, föremål kan användas 
för att initiera lek som i exemplet ovan. Inte sällan uppstår det konflikter kring objekt. Lisa 
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och Petra började bråka om polydronbitarna och i följande exempel uppstår också en konflikt 
kring en leksak.  
 
Observation 7 – Lägg svan. 
I observation 7 bygger Petra och Simon med lego på röda mattan, de sitter ca två meter ifrån 
varandra. 
 
Simon tar en blå legoplatta som ligger bredvid en grön legoplatta på vilken Petra har byggt upp en ”värld”. 
Petra: Nej, den är min 
Petra reser sig och tar tag i den blå legoplattan. 
Simon: Nej, du hade den inte! 
Petra: Jo, den är till min sjö, jag har den till den här…(Petra pekar på sin ”värld” på den gröna legoplattan)  
Simon drar i den blå legoplattan 
Petra: Lägg av 
Petra dra också i plattan och en dragkamp uppstår. Petra ser arg och uppbragd ut, Simon ser lite retsam ut och 
flinar lite åt Petra. 
Petra: Lägg av 
Simon: (med retröst) Lägg svan 
Petra: Men… lägg av 
Simon: Lägg svan 
Petra: (argt) Fröken, jag hade den 
Jag griper in och säger till Simon att Petra hade legoplattan först. 
Simon släpper den och slår sig ner bredvid Petra och legolådan och börjar bygga. 
 
Simon och Petra använder legobitarna båda två och tycker sig båda kunna göra anspråk på 
föremålen. Simon gör anspråk på en blå legoplatta och Petra protesterar både verbalt och 
fysiskt. Hon argumenterar för sitt anspråk genom att förklara att den blå legoplattan var tänkt 
att utgöra en sjö i hennes ”värld”. Barnens dragkamp om plattan utgör en fysisk förhandling 
eller kamp om tillgången till eller anspråket på föremålet. Även ordväxlingen utgör ett uttryck 
för deras anspråk. Petra åberopar mig i min roll som pedagog. Simon tycks tillslut acceptera 
Petras argument, eller så ger han upp sitt anspråk när Petra åberopar min, den vuxnes 
auktoritet. Petra vinner förhandlingen om legoplattan. Barnen lekte från början bredvid 
varandra och började sedan interagera. Kommunikationen rörde tillgången till ett föremål – 
legoplattan – som de båda ville använda sig av. Just att barnen blir oense om rätten till en 
leksak visar sig även i följande observation. Här gäller konflikten bitar till en bilbana. 
 
Observation 8 – Bilbanan. 
I observation 8 bygger Petra och Micke med en bilbana på golvet. 
Leo sätter sig bredvid dem. 
 
Leo: Får jag vara med? (frågar han Petra. Han talar vänligt och tittar på henne) 
Petra: Nej (säger Petra bestämt utan att titta upp från bilbanan) 
Leo: Jo (bestämt men neutralt och tar sedan en bilbanebit från lådan) 
Petra: (argt) Men nej, Leo (Hon kastar sig fram och tar tag i den blå lådan och hindrar Leo från att ta fler bitar) 
Leo: Men jag vill vara med (Han talar i en lite förolämpad uppbragt ton) 
Petra: (bestämt och surt) Nej (Hon talar högt och tittar Leo i ögonen och har också en förolämpad min) 
Leo: Jo (Leo har en mer undergiven ton i rösten) 
Petra: (vänder sig till mig) Fröken, Leo tar bitar fast han inte är med 
Leo vänder sig om och tittar på mig och jag blir indragen som medlare. 
 
Leo närmar sig området där leken pågår och frågar sedan verbalt om han får vara med. 
Han får en negativ verbal respons från Petra. Han ignorerar den negativa responsen och gör 
sedan intrång på Petras och Mickes territoriella användningsområde. Leo tar en bilbanebit 
från lådan. Petra skyddar sin lek och sitt territorium genom att fysiskt lägga anspråk på lådan 
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med bilbanebitarna. Leo och Petra förhandlar verbalt om tillgången till leken och anspråket på 
lekens föremål. Förhandlingen övergår i en konflikt och möjligheten till gemensam lek går 
om intet. Dessa kommunikativa handlingar som uttrycks i dispyter över föremål observerade 
jag vid ett flertal tillfällen i förskoleklassen. De ledde ofta till att barnen blev arga på varandra 
och att den gemensamma leken gick om intet. Följande exempel visar dock hur en konflikt 
kring en leksak utmynnade i gemensam lek. 
 
Observation 9 – fotbollspelet. 
Isak och Simon spelar ett fotbollspel på golvet. Det liknar ett flipperspel där man skjuter i väg 
en kula som sedan rullar utför brädet för att falla ner i ett av brädets många hål. 
 
Pojkarna sitter på var sin sida av brädet på golvet och turas om att spela. 
Isak: Nä, nu är det min tur (säger Isak plötsligt till Simon. Han tittar upp på Simon som är fokuserad på spelet. 
Simon: Nä, för du har faktiskt gjort fler gånger nu, då får jag göra två gånger 
Isak tittar ner på spelet igen och följer kulan med blicken. Han säger ingenting mer och Simon fortsätter att 
spela. Sedan lämnar Simon över spelet till Isak som skjuter iväg kulan och spelar en gång. När kulan rullat ner i 
ett hål och Isaks omgång är över så tar han kulan och lägger den vid starten och gör sig beredd att spela en gång 
till. 
Simon som suttit böjd över sitt ena knä, sätter sig upp och blir rak i ryggen. Han tittar intensivt på Isak. 
Simon: Nä, nu är det min tur (Han talar högt och bestämt) 
Isak: (förvånad) Men man fick ju spela två gånger 
Simon: Ja, jag ja, för du gjorde fel, jag gör två gånger. 
De tar båda tag i brädet och börjar dra i det. 
Isak: Min 
Simon: Min 
De stirrar stint och intensivt på varandra men ser inte arga ut. De har ögonkontakt och drar långsamt brädet fram 
och tillbaka mellan sig. De sliter inte utan det liknar en långsam dragkamp. De grymtar till av ansträngningen. 
Brädet lyfts i luften och kulan börjar röra sig på spelplanen.  
Isak: (glatt till Simon) Ja. Vi gör så 
De börjar båda vinkla brädet i luften och balanserar gemensamt kulan och försöker få den att falla ner i det hål 
som ger högst poäng. 
Isak: (ler glatt) Ja, vrid mer dit 
Simon ler också och fokuserar blicken på kulan. De samarbetar och fokuserar på spelet och har brutit 
ögonkontakten. 
 
Pojkarna blir oense om turtagningsproceduren. Isak tycks uppfatta det som om det är hans tur 
medan Simon anser att det är hans tur. Simon reagerar då Isak gör sig beredd att spela två 
gånger. Han anser att det nu är hans tur att spela. Isak och Simon har skiljda uppfattningar om 
hur många gånger man får spela i rad samt vems tur det är att spela. De gör båda anspråk på 
den territoriella turtagningen. Då de inte kan komma överens gör pojkarna fysiskt och verbalt 
anspråk på spelbrädet. Mitt under förhandlingen (dragkampen) föreslår Isak en annan riktning 
på aktiviteten. Han uppmärksammar Simon på att dragkampen kan omvandlas till en lek. 
Turtagningsaspekten försvinner och de är på samma nivå. Gemensam lek uppstår igen. 
      
De kommunikativa handlingarna kan alltså röra föremål. Leksaker kan användas för att väcka 
intresse och initiera lek, men de kan också ge upphov till dispyter. Jag har även sett hur barn 
utfört kommunikativa handlingar som varit relaterade till utrymme. Att fysiskt utesluta någon 
ifrån ett rum är en handling som tydligt kommunicerar exklusion. 
 

Att göra anspråk på ett rum och att fysiskt avlägsna en oinbjuden 
Under observationerna har jag sett hur barn exkluderar varandra genom att neka andra tillgång 
till ett av förskoleklassens rum – dockvrån. I följande exempel har tre flickor just avslutat en 



 22

gemensam aktivitet och två av dem går in i dockvrån. Den tredje flickan hamnar på 
efterkälken och när hon ropar att hon är på väg får hon veta att hon inte är välkommen. 
 
Observation 10 – Vi skall leka själva! 
Lisa , Nina och Petra  ritar vid bordet i klassrummet. 
 
Nina och Petra går från bordet till dockvrån. 
Lisa: Nina, jag kommer (ropar Lisa och reser sig. Hon håller sin teckning och går mot sin låda) 
Petra: (med hög röst) Vi skall leka själva (Petra stänger dörren om dem) 
Lisa: (neutralt) Jaha (Hon slår sig ner vid bordet igen och fortsätter att rita) 
Lisa verkar inte besviken utan accepterar neutralt att hon inte blir medbjuden. 
Efter någon minut sticker Petra ut huvudet genom dockvrådörren och säger:  
Vi skall leka själva här inne. 
 
Petra och Nina tar dockvrån i besittning och Petra förklarar för Lisa att hon inte får vara med. 
Detta blir en kommunikativ handling som tydligt exkluderar Lisa. Jag har även sett hur barnen 
i förskoleklassen fysiskt avvisar barn som försöker få tillträde till leken. Barnen skyddar sin 
lek och de föremål och det territorium de gjort anspråk på. Följande exempel visar hur barnen 
genom en fysisk handling kommunicerar att oinbjudna barn inte får vara med. 
 
Observation 11 – Ut, vi är fyra! 
I observation 11 leker Petra, Isak, Nina, och Lisa i dockvrån. De har kastat frisbee med en 
grön plasttallrik. Leo öppnar dörren och tittar in i rummet. 
 
Petra: (till Leo) Det är för många, ut! 
Leo står en stund i dörröppningen och iakttar leken i dockvrån. Han går in i rummet och sätter sig i soffan. 
Petra: Men ut Leo (Hon tittar stint på Leo som tittat tillbaka men inte säger någonting) 
Petra: Ut, vi är fyra (Fyra är gränsen för hur många barn som får vara i dockvrån samtidigt) 
Nina: Å, kan nån ta bort Leo (Nina ser sig runt i rummet. Hon sänker axlarna och böjer ryggen i en uppgiven 
gest) 
Leo sitter kvar i soffan. 
Petra: (till Isak) Isak, slå honom! 
Nina tar tag i Leo och drar upp honom ur soffan och knuffar ut honom. Han gör inget direkt motstånd och säger 
ingenting. 
Nina knuffar ut Leo i klassrummet och låser sedan dörren inifrån dockvrån. 
Nina: Så, nu kan inte Leo komma in (Hon tittar sig omkring och ser nöjd ut)  
 
Leo träder in i området där lek pågår, i de andra barnens territorium. Han går in och avbryter 
leken. Petra ger Leo negativ verbal respons på hans entré och vill att han skall lämna rummet. 
Hon reagerar på Leos intrång. Hon gör anspråk på dockvrån genom att hänvisa till regeln att 
man max får vara fyra barn i rummet. Leos respons på barnens protester är att sitta kvar och 
därigenom vidhålla sitt anspråk på tillträde till rummet. Petra uppmanar då en annan deltagare 
att fysiskt ge sig på Leo som gjort intrång i deras territorium. Hon vill försvara territoriet och 
skydda leken som pågår i rummet. Nina avlägsnar fysiskt Leo från rummet genom att knuffa 
ut honom och säkrar sedan territoriets gränser genom att låsa dörren. 
 
Observation 12 - Men jag vill visa en sak som jag har i mitt fack. 
I observation 12 sker också en fysisk uteslutning av ett barn från det territorium som de andra 
barnen gjort anspråk på. Lisa och Nina leker inne i dockvrån. Jag sitter vid borden i 
klassrummet en bit ifrån dörren till dockvrån. Lisa sticker ut huvudet genom dockvrådörren 
och börjar tala med mig. Jag går fram till dörröppningen. 
 
Lisa: Petra bara kom in! (säger Lisa till mig från dörröppningen) 
Petra: (förvånat) Men… men jag får vara med (säger Petra till mig innefrån dockvrån) 
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Nina: (glatt men bestämt) Nej tack (Nina puffar med bestämd min ut Petra mot dörren) 
Petra: (vädjande) Men jag vill visa en sak som jag har i mitt fack… 
Lisa: (surt) Men vi vill inte 
Petra går ur rummet. Hon är inte direkt ledsen men ser lite besviken ut och går med en gungande och lite rastlös 
gångstil – med ”vad skall jag göra nu då?” gung i kroppen. 
Lisa stänger dörren bakom oss och Petra går lite obeslutsam runt i klassrummet.  
 
Petra har gått in i området där lek pågår och hon får negativ respons indirekt genom att Lisa 
påpekar Petras intrång inför mig. Lisa vänder sig till mig som tillgänglig vuxen. 
Petra tycks inte vara i samförstånd med Lisa och Nina eftersom hon tycks ha missförstått 
flickornas uppfattning av situationen. Nina ger Petra negativ verbal och ickeverbal (fysisk) 
respons. Hon avlägsnar Petra fysiskt från det territorium som hon och Lisa gjort anspråk på.  
Petra försöker få tillgång till leken genom att erbjuda flickorna ett föremål. Hon säger: ”Men 
jag vill visa en sak som jag har i mitt fack…” Lisa avvisar Petras försök till tillträde genom 
negativ verbal respons på förfrågan – hon säger att de inte vill. 
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att verbal kommunikation har varit ett sätt för barnen att 
försöka få tillgång till pågående lek. Barnen har ställt en fråga – får jag vara med? Den 
verbala kommunikationen har också formulerats mer som ett krav – jag vill vara med! Barnen 
har också använt direkta verbala frågor när de inbjudit andra barn till lek – skall vi leka/vill du 
vara med och leka? Dessa direkta frågor/krav har mötts av olika responser både verbala och 
ickeverbala.  
      
Att närma sig en pågående lek och/eller starta en variant av denna lek i närheten är ett sätt att 
försöka få tillgång till leken. Man kan se denna strategi som en kommunikativ handling där 
barnen kommunicerar sin önskan om att få komma med i leken genom att närma sig 
lekområdet eller genom att påbörja en egen variant av leken.  
      
Att använda föremål för att väcka intresse är en annan strategi för att få igång interaktion som 
kan leda till gemensam lek. Objekt - leksaker har i observationerna ofta blivit föremål för 
dispyter och förhandlingar. Barnen gör anspråk på leksaker som legobitar, delar av bilbanan, 
polydronbitar och fotbollsspelet och kommunicerar sin rätt till dessa föremål både verbalt och 
fysiskt. Observationerna har även visat hur barn gör anspråk på ett rumsligt territorium – 
dockvrån, och hur de nekar andra barn tillträde till rummet. 
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Diskussion 
Nedan vill jag diskutera min metod och mitt resultat och dra slutsatser om hur 
kommunikationen ser ut då gemensam lek uppstår eller inte blir av. 

Metoddiskussion 
Observation är ett bra verktyg för att studera barns kommunikation i situationer där 
uteslutning eller inneslutning sker. Observation ger mig möjlighet att komma nära den 
företeelse som jag ville undersöka. En nackdel är ändå att det är svårt att fånga allt som sker. 
Eftersom man är fullt upptagen med att hinna skriva ner barnens dialog missar man lätt andra 
aspekter av kommunikationen som exempelvis barnens kroppsspråk. Att göra 
fyllnadsanteckningar direkt efter observationerna var nödvändigt då jag inte hann fånga 
allting i stunden. 
      
Eftersom jag tidigare under utbildningen redan etablerat en kontakt med barnen kände jag att 
de snabbt accepterade min närvaro då jag observerade deras aktiviteter. Men eftersom jag 
tidigare deltagit aktivt i verksamheten såg barnen mig som en tillgänglig pedagog. Detta 
gjorde att de vid flera tillfällen drog in mig i konflikter, eller ville att jag skulle delta i leken. 
Det var därför ibland svårt att dra en gräns mellan passiv och deltagande observation. Jag blev 
som sagt vid flera tillfällen indragen i barnens interaktion som konfliktmedlare. Eftersom jag 
satt nära barnen och gjorde observationsanteckningarna låg det barnen nära till hands att 
påkalla min uppmärksamhet vid konfliktsituationer. Jag gick även självmant in och hejdade 
barnens interaktion då konflikterna blivit för allvarliga och alltför hårdhänta. Detta är 
naturligtvis en aspekt av verktyget observation. Det är svårt att till fullo vara en fluga på 
väggen. Men att som vuxen inte ingripa vid ett bråk som urartat sänder underliga signaler till 
barnen.  
      
Tellgren (2004, s 42) menar att det för forskaren kan vara en fördel istället för en nackdel att 
känna till den miljö man observerar. Man känner platsens språkbruk och dess normer. 
Samtidigt kan detta ge upphov till förutfattade meningar vilka kan prägla observationerna. På 
samma sätt såg jag också både för och nackdelar med att jag kände barnen sedan innan. Då 
jag använder observation som verktyg är jag också hänvisad till min egen tolkning av vad som 
händer. Vid en intervju däremot har jag den intervjuades uppfattning att förhålla mig till. Det 
är viktigt att tänka på att observationsverktyget ger utrymme för förutfattade meningar och det 
är av största vikt att man är medveten om detta så att egna tolkningar inte påverkar materialets 
tillförlitlighet.   
      
Ytterligare en aspekt av att använda observation som metod för min undersökning var de 
bortfall som förekom. Trots att jag lämnade ut missivbrev och tillståndsblanketter till 
föräldrarna i god tid förekom det ändå ett visst bortfall. Några av föräldrarna lämnade aldrig 
in tillståndsblanketten till mig och jag kunde följaktligen inte observera alla barnen. Detta 
gjorde att jag inte kunde teckna ner flera intressanta situationer eftersom de barn som jag inte 
hade tillstånd att observera var närvarande och involverade i händelserna. På det hela taget var 
observation ett verksamt redskap för att kunna genomföra undersökningen och besvara min 
frågeställning.  
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Resultatdiskussion 
Observationsmaterialet visar upp en mångfald av kommunikation i de situationer där 
gemensam lek uppstår eller går om intet. Med hjälp av Goffmans (1971) territoriella anspråk 
och Corsaros (1979) tillträdesstrategier vill jag särskilt granska de kommunikativa 
handlingarna - hur barnen kommunicerar kring rätten till att få använda föremål samt hur 
barnen nekar varandra tillträde till utrymme. Jag vill också diskutera den verbala 
kommunikationens roll. 

Hur kommunicerar barn med varandra i situationer av exkludering eller 
inkludering?  
Jag har funnit att kommunikationen både är av verbal och ickeverbal art. Jorup & Preisler 
(2001, s. 47) förklarar att barn använder sig av alla tillgängliga kommunikationsformer för att 
få kontakt med andra barn. När man då studerar barns lek kan det vara passande att använda 
en bred definition av begreppet språk. Kommunikation är ett mångtydigt begrepp och jag har 
tittat på både språklig kommunikation, kroppsspråk och kommunikativa handlingar. Med 
kommunikativa handlingar avser jag ett beteende som förmedlar en innebörd. De strategier 
barn använder för att få tillträde till leken – Corsaros tillträdesstrategier, kan ses som ett 
sådant beteende. Och även de anspråk barn gör på olika territorier – anspråk på leksaker eller 
utrymme. Dessa beteenden ser jag som kommunikativa handlingar. Jag har undersökt vilken 
betydelse de kommunikativa handlingarna har för att lek skall uppstå eller gå om intet. Barnen 
gör olika anspråk på leksaker eller utrymme och jag har sett hur det utbryter konflikter då 
andra barn inte respekterar dessa anspråk. Barnen förhandlar om var de territoriella gränserna 
skall dras. Dessa gränser tycks inte alltid vara självklara. Barns personliga utrymme kan 
utvidgas till det område närmast deras person – det område som de i någon mån använder. Då 
barn sitter på golvet och bygger med lego eller polydronbitar hamnar dessa bitar runt omkring 
deras person. Man kan säga att ytan omkring dem utgör vad Goffman (1971) beskriver som 
användningsområde. Leksakerna i sig ingår i det territorium som Goffman kallar äganderätt. 
Barnen kan göra anspråk på rätten att använda dem. När barnen stänger in sig i ett rum eller 
tar ett utrymme i besittning gör de anspråk på vad Goffman kallar avbalkning. Barnen i 
förskoleklassen använde flera gånger dockvrån på det här sättet. Att gränserna för ett barns 
territoriella anspråk inte är alldeles tydliga kan man se då Petra i observation 6 – 
Polydronsnurran, tar polydronbitar som ligger bakom Lisa. Att hon säger: ”du använder inte 
dem” ser jag som ett tecken på att hon anser att hon kan använda dem. Lisa reagerar starkt och 
förklarar att hon själv använder dem. Gränsen för hur långt Lisas användningsområde eller 
äganderätt sträcker sig är alltså inte självklar. 
 

Förhandling om föremål 
Jag vill i följande avsnitt titta närmare på vilken roll barns beteende i förhållande till leksaker 
spelar för att lek skall bli möjlig. Förskoleklassens föremål kan användas av alla barnen. 
Lådan med lego är till för alla precis som polydronbitarna, kulbanan eller bilbanan. Föremålen 
tillhör lokalen och kan ingå i vad Goffman (1971) beskriver som äganderätt. Det vill säga 
föremålen tillhör inte någon enskild individ men tillhör en viss miljö som människor tillfälligt 
kan göra anspråk på. Man kan jämföra förskoleklassens lego med en restaurangs bestick – 
objekt som är tillgängliga för alla som har rätt att vistas i lokalen.  
      
I flera observationer ser man hur barnen hamnar i verbal eller fysisk konflikt över leksaker – 
föremål. Det kan handla om polydronbitar som i observation 6 – Polydronsnurran eller en 
legoplatta som i observation 7 – Lägg svan. Barnen har olika syn på vem som kan göra 
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anspråk på dessa föremål och hur stort barnens användningsområde sträcker sig. Att en 
legoplatta eller några polydronbitar ligger bredvid ett annat barn betyder inte nödvändigtvis 
att det barnet har rätt att gagna sig av föremålen. Det är åtminstone öppet för en förhandling 
där barnen argumenterar för sin rätt att använda objekten. I observation 6 – Polydronsnurran 
förhandlar Lisa och Petra om tillgången till de polydronbitar som ligger bakom Lisa. I 
observation 7 – Lägg svan argumenterar Petra för sin rätt att använda den blå legoplattan 
genom att förklara vilket syfte den skall fylla i hennes lek. Barnen förhandlar alltså om rätten 
till att använda leksaker och rätten till användningsområdet kring sig där de placerat de 
leksaker de anser sig använda. En av Corsaros (1979) tillträdesstrategier är också att just göra 
anspråk på området där leken pågår eller på något objekt. Detta tycks vara ett sätt att 
kommunicera sin önskan att delta i leken. Men ofta utmynnar dessa förhandlingar i konflikter 
och interaktionen leder inte fram till gemensam lek.   
 
Ytterligare en strategi för att komma med i en pågående lek är enligt Corsaro (1979) att 
erbjuda deltagarna ett föremål. Petra försöker i observation 6 – Polydronsnurran, intressera 
Lisa för den snurra som hon byggt och gör nya försök att väcka intresse genom att visa hur 
hon förvandlat sin snurra till maracas och till en skål. Petra försöker även i observation 12 - 
Men jag vill visa en sak som jag har i mitt fack, få tillträde till leken genom att erbjuda de 
andra deltagarna ett föremål. Hon säger att hon vill visa dem någonting och försöker komma 
med i leken genom att väcka intresse. Genom en kommunikativ handling försöker flickan 
kommunicera sin vilja att leka genom att visa eller erbjuda de andra barnen ett föremål.  
 

Anspråk på att få använda dockvrån 
Även förskoleklassens lokaler är till för alla barnen. Detta är en given regel. Vem som helst 
får använda exempelvis dockvrån. Men det finns också en regel som begränsar antalet barn 
som får vistas i dockvrån samtidigt. Fyra barn får vara där åt gången. Dockvrån kan ses som 
ett territorium som barnen tillfälligt kan lägga beslag på för sina syften. Rummet kan ses som 
vad Goffman (1971) beskriver som en avbalkning – ett utrymme med tydligt avskiljda gränser 
som någon eller några tillfälligt kan göra anspråk på. I observation 10 – Vi skall leka själva, 
stängs en flicka ute från dockvrån. Hon får inte komma in i det rum som de andra barnen gjort 
anspråk på och blir också utestängd från leken.  
      
Jag har också sett hur barn fysiskt avlägsnat oinbjudna. I observation 12 - Men jag vill visa en 
sak som jag har i mitt fack, så knuffar Nina ut Petra ur dockvrån och i observation 11 – Ut, vi 
är fyra, knuffar Nina ut Leo ur samma rum. I dessa sekvenser blir barn tydligt exkluderade 
från leken genom att de fysiskt stängs ute från det rum där leken pågår. Kommunikationen 
sker genom att barnen förklarar sina anspråk på att få utnyttja rummet – dockvrån, och genom 
den förhandling som sker då barn försöker få tillträde till rummet. I observation 12 - Men jag 
vill visa en sak som jag har i mitt fack, består förhandlingen både av Petras verbala 
argumenterande och av Ninas verbala nekande samt en fysisk, ickeverbal 
kommunikationshandling – Nina knuffar Petra ur rummet. I observation 11 – Ut, vi är fyra, 
motiverar Petra varför Leo inte kan inkluderas – de är redan fyra i rummet. Leo svarar genom 
en ickeverbal kommunikationshandling, han sitter kvar i soffan. Han gör anspråk på det 
territorium som dockvrån utgör. Nina knuffar Leo ur rummet och denna handling 
kommunicerar tydligt hur hon exkluderar Leo från leken.  
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Verbal kommunikation – Får jag vara med? 
Jag har undersökt hur barn kommunicerar vid situationer där de exkluderar eller inkluderar 
varandra. Ovan har jag visat på hur de kommunikativa handlingarna är en viktig del av 
interaktionen. Det talade språket och kroppsspråket utgör, i varierande grad, en del av de 
kommunikativa handlingarna. Den verbala kommunikationen är en integrerad del av barns 
tillträdesstrategier. Barn använder också språket som ett verktyg då de gör anspråk på föremål 
och utrymme. 
 
En av Corsaros (1979) strategier för att få tillträde till lek är att verbalt fråga om lov eller att 
tacka ja till en förfrågan om man vill vara med och leka. Jag har i flera observationer sett hur 
barnen just använder sig av verbal kommunikation då de försöker komma med i en lek eller 
bjuda in andra i leken. Dessa verbala frågor kan bemötas på olika sätt. Tystnad, att titta ner 
utan att svara eller att helt enkelt ignorera den som ställt frågan är en respons. Att svara 
genom att be den som frågade att fråga någon annan om lov är ytterligare en respons. Barnen 
skickar här frågan vidare till en annan deltagare.  
      
Frågan om man får vara med kan mötas av ett kort ja eller nej. Frågan kan också starta en 
dialog eller förhandling om tillträde. I observation 4 – Finns i sjön, frågar/kräver Petra att få 
vara med varpå Isak nekar henne tillträde med argumentet att de blir för många spelare om 
hon får vara med. Petra argumenterar för sin sak genom att föreslå att hon kan spela 
tillsammans med en redan spelande deltagare. Den verbala förfrågan ger här upphov till en 
dialog, en förhandling, där kommunikationen består av verbalt framförda argument.  
      
Kommunikationen mellan barnen i situationer av uteslutande eller inkluderande, kan alltså 
ske i verbal form – genom direkta frågor och förhandlingar. Att direkt fråga om lov är en 
strategi som enligt Corsaro (1979, 1985) är ovanlig hos förskolebarn. Han menar att barn 
hellre tar till andra ickeverbala strategier inledningsvis. Barnen kan exempelvis börja med att 
närma sig området där lek pågår. De kan cirkla runt leken, utan verbal kontakt, eller påbörja 
en variant av leken bredvid den redan pågående leken.  
       
Jag har däremot sett verbala förfrågningar som: ”får jag vara med?” vid flera tillfällen och 
menar att barnen i min studie både använder sig av direkta verbala frågor i kombination med 
eller vid sidan av strategier som att närma sig pågående lek och att börja med en variant vid 
sidan av. Också Evaldsson (1993, s. 84-85) visar i sin studie på hur barn som frågar om de får 
vara med ofta får det, såtillvida de rättar sig efter lekens regler och de redan lekande barnens 
direktiv. Oavsett hur ofta barnen använder direkta frågor som: ”får jag vara med?”, så ger 
åtminstone mitt material vid handen att detta är ett sätt att kommunicera på då barn försöker 
komma med i leken.  
      
Verbal kommunikation är alltså ett sätt att förmedla sig till andra barn i situationer där 
möjlighet till gemensam lek uppstår. Språket är ett verktyg som barnen använder för att få 
tillgång till lek eller för att utesluta andra barn. 
 

Verbal kommunikation i relation till andra former av kommunikation 
Jorup & Preisler (2001, s. 47) förklarar att barn kombinerar verbal och ickeverbal 
kommunikation i leken. De använder kroppen och talet och alla kommunikationskanaler som 
är tillgängliga för att nå fram till den eller dem de vill leka med. Tellgren (2004, s. 127-128) 
har också funnit att barns verbala kommunikation stärktes av deras ickeverbala 
kommunikation. Mimik, kroppshållning och tonläge är alltså former av kommunikation som 
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barnen använder i kombination med det talade ordet. I observation 2 – Vill du vara med och 
leka mamma pappa barn? ber Lisa att Isak skall vara med och leka. Hon böjer knäna och 
småhoppar då hon säger: ”Jo, snälla” som om för att understryka sin önskan. Hon uttrycker 
sig här både genom orden och genom en kroppslig rörelse. I samma observation använder 
Isak en fallande nedåtgående ton då han tackar nej. Jag har observerat hur barnen använt arga, 
glada, undergivna tonfall och hur röststyrkan accentuerat den språkliga kommunikationen. På 
samma sätt har barnens minspel kompletterat eller framhävt den verbala kommunikationen. 
Det talade språket kombineras alltså med kroppsspråket. Mina observationer visar hur barnen 
just kombinerar olika kommunikationskanaler som språk, kroppsspråk och kommunikativa 
handlingar i situationer av inneslutning och uteslutning. 
 

Förhandling som en del av kommunikationen 
Enligt Goffman (1971) måste människor bortse ifrån de barriärer som skiljer dem ifrån andra 
om en social interaktion skall kunna bli till. För att barns interaktion skall kunna leda till en 
gemensam lek krävs alltså att de kan avstå ifrån territoriella anspråk eller förhandla sig fram 
till ett gemensamt nyttjande av rum eller föremål. Man kan se att barnen förhandlar om rätten 
till olika territorier då de gör anspråk på att få använda legobitar eller få komma in i dockvrån.  
      
Corsaro (2005, 2003) förklarar att barn skyddar sin lek och sitt interaktionsutrymme. De 
försöker behålla kontrollen. Att då avstå ifrån anspråk på territorium som äganderätt, 
avbalkningsutrymme, användningsområde leder till att barn ger upp kontroll för att 
möjliggöra interaktion, gemensam lek.  
 
Enligt Thorell (1998, s. 230) använder barn fysiskt utrymme för att skapa ett område där de 
kan leka. De gör vad Goffman (1971) kallar anspråk på ett territorium. Thorell (1998, s. 221) 
förklarar att barn kan hamna i konflikt med varandra då de gör anspråk på saker och 
territorium. Eftersom föremålen i lokalerna tillhör alla barn och eftersom pedagogerna strävar 
efter att alla barn skall få vara med i leken, måste barn skydda sitt lekområde. Detta försök att 
skydda sin lek eller göra anspråk på föremål eller rum blir en kommunikativ handling. Att 
göra anspråk på en legoplatta eller tillgången till ett rum blir en form av kommunikation. 
Barnen förhandlar med varandra om tillgången till dessa territorier. Hur dessa dialoger 
avlöper är av största vikt för om de förhandlande barnen börjar leka gemensamt eller om det 
uppstår en konflikt som gör att leken omöjliggörs. Jorup & Preisler (2001) förklarar att: 
 
”Lekens speciella karaktär av förhandlande om att få vara med och om lekens ramar ger 
särskilda konflikter. /…/ Konflikter behöver inte vara destruktiva, utan kan stärka barnets 
sociala förmåga och kommunikativa färdigheter om de hanteras på ett bra sätt.”  
(Jorup & Preisler, 2001, s. 59) 
 
Förhandlingarna eller konflikterna tycks vara en vardaglig företeelse då barn blir inkluderade 
eller exkluderade från leken. Hur ser då dessa förhandlingar ut? Thorell (1998, s. 223) 
förklarar att många av barns konflikter som gäller territoriella anspråk, består av ickeverbala 
handlingar. Jag har sett hur barnen stänger ute varandra ur rum genom att rent fysiskt knuffa 
ut varandra. Här blir den ickeverbala kommunikationen tydlig. Thorell (1998, s. 230) menar 
att ickeverbal kommunikation förekommer i barns konflikter om föremål och territorium även 
då interaktionen också består av verbal kommunikation. Den ickeverbala kommunikationen 
tycks ständigt finnas där. När Simon i observation 7 – Lägg svan, tar Petras blå legoplatta 
uppstår en verbal förhandling eller konflikt över vem som har rätt att göra anspråk på 
föremålet. Samtidigt håller båda barnen i legoplattan och drar i den så att en dragkamp 



 29

uppstår. Förhandlingen sker alltså både med hjälp av språket och genom kroppsliga 
handlingar. Jorup & Preisler (2001, s. 59) anser att barns mest centrala redskap för att lösa 
konflikter är språket. Och i observation 7 ser man också hur Petra verbalt argumenterar för sitt 
användande av legoplattan – den är tänkt att utgöra en sjö i hennes legobygge. Parallellt pågår 
även den ickeverbala dragkampen. Man kan alltså tydligt se hur kommunikationen i form av 
förhandlingar sker både verbalt och ickeverbalt.  
      
Men territoriella anspråk behöver inte leda till konfliktsituationer. Goffman (1971, s. 52) 
förklarar, som sagt, att då människor är villiga att bortse ifrån de barriärer eller gränser som 
skiljer dem åt kan social interaktion blir till. Just detta att avstå ifrån sina territoriella anspråk 
blir viktigt. Jag har ovan diskuterat hur konflikter kan uppstå till följd av att barn inte vill ge 
upp sin kontroll och inte vill avstå ifrån sina anspråk. Men jag har också sett prov på det 
motsatta förhållandet. I både observation 1 – Skall vi leka? och observation 2 – Vill du vara 
med och leka mamma pappa barn? bjuder barn in andra barn i leken. De barn som inviterar 
andra avstår ifrån sina territoriella anspråk. Isak bjuder Micke att delta i legobygget – han 
avstår från sin äganderätt (eller temporära besittningsrätt) till legobitarna och möjliggör 
därigenom social interaktion – gemensam lek. Lisa bjuder på liknande sätt in Isak att delta i 
en lek i dockvrån. Hon avstår, genom sin inbjudan, ifrån anspråket på den avbalkning som 
dockvrån utgör, det territoriella utrymme som hon besitter. Genom att bjuda in andra barn i 
leken bryts alltså de barriärer ner som förhindrar interaktion. Jag har också sett hur konflikter 
som uppstått på grund av territoriella anspråk, upphört och gått över i gemensam lek. I 
observation 9 – fotbollsspelet, blir det en fysisk dragkamp om spelbrädet, men denna konflikt 
övergår i lek då pojkarna samsas om en gemensam aktivitet. Förhandlingarna kring leksaker 
och utrymme påverkar möjligheten till att gemensam lek skall uppstå.  
      

Leken är beroende av att barnen är villiga att dela med sig 
Då barn inkräktar på de territorier som andra barn gjort anspråk på, vare sig det handlar om 
personligt utrymme, användningsområde, äganderätt eller avbalkning, möts de oftast av en 
reaktion. En interaktion uppstår och hur denna utvecklar sig avgör om en social lek kan 
uppstå eller ej. Kan barnen dela med sig, alltså släppa in andra i det territorium de gjort 
anspråk på, finns det en chans att interaktionen resulterar i gemensam lek. Leken är alltså 
beroende av hur hårt barnen bevakar sina territorier men också hur väl de inkräktande barnen 
motiverar sin delaktighet. På samma sätt har barnens strategier för att få tillträde betydelse för 
om gemensam lek uppstår. De tillträdesstrategier som Corsaro nämner blir verktyg som 
barnen använder för att komma förbi de gränser som skiljer dem från lekande barns territorier. 
Att då placera sig i lekens närhet och att påbörja en variant av leken bredvid pågående lek blir 
ett sätt att komma in i de lekande barnens användningsområde eller avbalkning. Att erbjuda 
ett föremål till deltagarna, att försöka väcka intresse genom att, som Petra – vilja visa 
någonting som jag har i mitt fack, blir ett sätt att få tillträde till de andra flickornas avbalkning 
– dockvrån. Leo försöker få tillträde till samma territorium då han använder sig av en annan 
av Corsaros strategier – att göra en störande entré. Han träder in i dockvrån och slår sig ner i 
soffan trots de andra barnens protester.  
      
Barnens kommunikativa handlingar består alltså av anspråk på olika territorier. Men också av 
de strategier barnen använder för att få tillträde till territorier samt hur de försvarar sina 
anspråk eller bjuder in andra att dela dem.  
     
 Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på hur barn kommunicerar med varandra i 
lägen där de stänger eller stängs ute från leken och i lägen där de bjuder eller bjuds in i leken. 
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Jag har funnit att kommunikationen är mångfacetterad och komplex såtillvida att de 
kommunikativa handlingarna (som exempelvis tillträdesstrategier och territorieanspråk) kan 
vara subtila och vara svåra att få syn på. Dessa kommunikativa handlingar är inte desto 
mindre centrala för lekens existens. Leken sker i territorium av olika slag och tillträdet till 
dessa tar sig uttryck i förhandlingar om inneslutning eller uteslutning. 
      
Styrdokumenten i förskola och förskoleklass betonar vikten av att barn får hjälp med att 
utveckla sin förmåga att samspela med andra barn. Barnen skall av pedagogerna få hjälp att 
reda ut konflikter och missförstånd. Att visa respekt och kunna kompromissa är färdigheter 
som förskolans personal skall hjälpa barnen att utveckla (Utbildningsdepartementet, 1998 & 
Utbildningsdepartementet, 1994). De former av kommunikation som jag sett i min 
undersökning kan ge upphov till konflikter och missförstånd rörande de territoriella 
gränserna. Tillträdesstrategierna kan även de leda till dispyter. Läroplanerna understryker 
vikten av att kunna visa respekt och att kunna kompromissa. Mitt resultat visar flera exempel 
på hur gemensam lek gått om intet just på grund av att barnen inte kunnat kompromissa och 
där konflikter förhindrat möjligheten till lek.  
 

Egna slutsatser och didaktiska konsekvenser  
Jag har funnit att kommunikationen mellan barn i situationer av uteslutning eller inneslutning, 
sker på flera olika plan. För mig som pedagog är det viktigt att vara medveten om hur barns 
mångfasetterade kommunikation ser ut. Leken är viktig för barns utveckling och 
välbefinnande. Barnen utvecklas i den sociala gemenskap som leken utgör. Många barn har 
svårt att komma med i leken och det är viktigt att undersöka hur det kan komma sig. Det är 
förskolans uppdrag att se till så att barn får tillgång till lekens sociala gemenskap. Om barnen 
i förskolan inte får hjälp med att lära sig att dela med sig – avstå ifrån vissa anspråk, finns det 
risk för att de aldrig blir delaktiga i gemensam lek. Förskolans pedagoger har i uppdrag att 
hjälpa barnen att lära sig kompromissa och att visa respekt.  
      
Det finns många förklaringar till varför barn blir exkluderade av sina jämnåriga. De kan känna 
sig otrygga, ha svårt att tyda leksignaler och så vidare. Kommunikationen spelar en viktig roll 
i de situationer då lek uppstår eller går om intet. Genom att förskolans pedagoger är medvetna 
om hur kommunikationen ser ut kan de också hjälpa de barn som behöver stöd i interaktionen 
med andra barn. Känner man till de strategier som barn använder för att få tillträde till leken, 
eller hur barn ser på territoriella anspråk förstår man bättre hur barnen resonerar kring 
exkludering och inkludering. Eftersom barns kommunikation sker på flera olika plan är den 
inte alltid så tydlig för de vuxna i förskolan. Vi pedagoger ser och hör och registrerar vad vi 
uppfattar, men vi behöver också relatera den mer påtagliga kommunikationen (som verbala 
dialoger eller fysiska konflikter) till de mindre påtagliga strategier som barn använder för att 
få tillträde eller för att utesluta. Vi måste sätta oss in i hur barn resonerar då de gör anspråk på 
föremål eller interaktionsutrymme. För att verkligen få syn på kommunikationen vid 
situationer av inneslutning eller uteslutning måste vi som Jorup & Preisler (2001, s. 47) säger 
ha en bred syn på vad språk innebär.  
      
Tellgren (2004, s. 128-129) förklarar att det krävs att man observerar barn och analyserar det 
man observerat för att få en god bild av de aspekter av kommunikation som inte är direkt 
synliga. Genom att vara lyhörd och observera barnen kan vi få en större förståelse för hur de 
tänker och varför möjligheten till gemensam lek går om intet. Med större kunskap kan vi 
stötta barnen på rätt sätt och hjälpa dem att upprätthålla leken.  
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Tellgren (2004, s. 99, 131) förklarar att barn som försöker få tillträde till en lek ofta möts av 
ett motstånd från de andra barnen. Detta beror på att de lekande barnen försöker skydda 
interaktionsutrymmet. Barnen som stöter på motstånd måste då försöka omigen och omigen. 
Barn utvecklar på så sätt olika strategier för att få tillträde. Tellgren fann också att barnen 
använde många olika strategier och provade sig fram på olika sätt tills de fick tillträde. 
Här tror jag att vi pedagoger kan spela en viktig roll. Vi kan uppmuntra barnen till att inte ge 
upp. Och vi kan visa dem olika sätt att ta sig in i leken. Om vi ser att ett barn har givit upp 
sina försök att komma med i en lek kan vi med vår kunskap om interaktionsprocessen hjälpa 
barnet. Vi kan exempelvis påbörja en variant av den pågående leken tillsammans med barnet 
som uteslutits. Eller så kan vi hjälpa barnet att på ett smidigt sätt förhandla om tillgången till 
föremål eller utrymme.  
      
Corsaro (2005) förklarar att pedagoger ofta kan tycka att de barn som inte vill släppa in andra 
i sin lek, som försvarar sitt interaktionsutrymme, beter sig egoistiskt. Han menar att detta inte 
är ett elakt beteende i sig. Barnen vill bara skydda sin lek. Tellgren (2004, s. 84) resonerar på 
liknande sätt och menar att om man ser på denna handling utifrån barnens perspektiv så kan 
man se att de vill bevara den lek de är engagerade i och som de själva skapat och där de 
upplever gemenskap. Då andra barn ber att få vara med så blir de ett hot mot den redan 
rådande och fungerande leken. Jag menar att det är av största vikt att vi tittar på leken just ur 
barnens perspektiv. Endast då kan vi förstå deras motiv för att, genom kommunikativa 
handlingar, försvara sina anspråk. Vi kan tycka barn är grymma som utesluter andra. Men om 
vi förstår vad som ligger bakom dessa uteslutningar får vi en bättre utgångspunkt i arbetet 
med att hjälpa barn som hamnar utanför in i leken.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Då barns kommunikation vid uteslutning och inneslutning är av största vikt för om de 
kommer med i den gemensamma leken, är fortsatt forskning inom detta område angelägen. 
Den gemensamma leken är grundläggande för barns utveckling och därför är det viktigt att 
undersöka varför barn hamnar utanför. Vill man rent konkret undersöka vilka mekanismer 
som spelar in då barn inte får tillgång till leken kan man som jag gjort inrikta sig på 
kommunikationen. Att titta närmare på hur barn använder kommunikationen är en 
utgångspunkt för fortsatt forskning. Jag tycker att det skulle vara intressant att följa upp hur 
barn utnyttjar de tillträdesstrategier som Corsaro identifierat och hur barn förhåller sig till de 
territoriella anspråk som Goffman presenterar. Tellgren (2004, s. 99, 131) förklarar hur barn 
är kreativa och påhittiga då de försöker finna vägar in i leken. De använder många strategier 
och försöker om och om igen. Det vore intressant att undersöka vilka vägar de 
kommunikationsskickliga barnen tar då de söker tillgång till leken. Kan man se ett mönster i 
hur barn utvecklar sina kommunikativa färdigheter? På samma sätt vore det intressant att 
undersöka om man kan se några skillnader i sättet att kommunicera mellan de barn som ger 
upp sina försök och mellan de barn som fortsätter och som skiftar strategi. Att inrikta sig på 
hur barn använder kommunikationen och vilka mönster man kan se hos dem som är 
framgångsrika jämfört med de barn som inte lyckas få tillgång till leken är ett förslag till 
fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 
 

Till föräldrarna på XXX förskoleklass! 
 

Jag heter Kajsa Widlund och läser till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under november 
kommer jag att göra en del av min praktik på XXX. Jag har redan träffat en del av er 
”XXXföräldrar” vid föräldramötet tidigare under terminen och nu vill jag informera lite om 
vad jag har för uppgifter. Först och främst skall jag följa verksamheten på XXX och delta i de 
olika aktiviteterna samt prova på att leda en del av aktiviteterna själv. Eftersom jag skall börja 
skriva mitt examensarbete nästa termin vill jag gärna samla material under den här 
praktikperioden. Jag kommer att skriva mitt examensarbete om hur barn kommunicerar i 
situationer där de bjuder in varandra i leken eller stänger varandra ute. Genom att studera 
detta kan jag lära mig mer om varför barn hamnar utanför leken. Leken är så viktig för barns 
utveckling och jag vill lära mig mer om vad jag som förskollärare kan göra för att hjälpa de 
barn som hamnar utanför leken.  
 
För att studera detta kommer jag att observera barnen och göra skrivna anteckningar om vad 
jag ser. Uppgifterna om såväl barn och verksamhet behandlas enligt regler om sekretess. 
Varken barn, elevers, lärares namn eller namnet på skolan kommer att framgå i min uppsats. 
Barnen kommer att vara helt anonyma. Jag kommer att följa de forskningsetiska regler som 
Vetenskapsrådet givit ut på: www.vr.se (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning) 
 
För att få göra observationer behöver jag er tillåtelse. Jag lämnar ut en blankett där ni kan 
välja om ni tycker att det är okej att jag observerar ert barn. Har ni frågor om observationerna, 
mitt examensarbete eller mina uppgifter i övrigt så får ni gärna vända er till mig med era 
frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
Kajsa Widlund! 
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Bilaga 2 
 
 
I Relations in Public: Microstudies of the Public Order definierar Erving Goffman (1971) ett 
antal territorier som människor kan göra anspråk på. Jag tar upp flera av dessa i min 
undersökning. För att underlätta läsningen och få ett smidigare språk har jag valt att översätta 
Goffmans benämningar. Nedan följer Goffmans namn på de olika territorierna samt min 
översättning: 
 

• Personal Space – Det personliga utrymmet. 
 
• The Stall – Avbalkningen. (The Stall översätts ordagrant med: bås, spilta, avbalkning, 

marknadsstånd, salustånd, bod eller kiosk. Inget av dessa svenska ord ringar på ett bra 
sätt in Goffmans förklaring av termen såsom den beskrivs under rubriken 
Analysverktyg. Jag har därför valt att använda ordet: avbalkning då det i någon mån 
bättre beskriver innebörden av Goffmans term än de andra översättningsorden.) 

 
• Use Space – Användningsområde. 
 
• Possessional Territory – Äganderätten. 
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