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Abstrakt  
Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga 

aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria 

leken med andra barn på förskolan?ˮ. Utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet, 

samt används inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen som teori i diskussionen. En 

kvalitativ undersökning har genomförts, och observationer har används som verktyg. I 

resultatet framgår det att barn inkluderas i den fria leken med andra barn genom att bildkarta, 

lekredskap och tecken som stöd används. Samt att barn exkluderas i den fria leken med andra 

barn genom avledande handlingar. Slutsatsen är att inkludering av barn i den fria leken med 

andra barn sker genom användning av konkreta redskap och tecken som stöd, samt att 

exkludering förekommer i den fria leken genom avledande handlingar.  

 

Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, inkludering, exkludering, den fria leken.   
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Inledning 
Inkludering ger barn möjlighet att delta, lära och utvecklas (DEC & NAEYC, 2009). Alla 

barn bör inkluderas i förskolan (Engstrand & Roll-Pettersson, 2014). Inkludering innebär att 

alla barn får delta i sociala sammanhang, aktiviteter och rutiner på förskolan, samt att 

olikheter ses som en tillgång (DEC & NAEYC, 2009).   

  Forskning tar upp att barn kan ha olika speciella behov, och menar att alla barn kan behöva 

särskilt stöd under olika perioder på förskolan. Vidare visar tidigare forskning att barn inte 

alltid inkluderas i vardagliga aktiviteter på förskolan såsom i den fria leken med andra, och att 

exkludering sker (Diamond & Tu, 2009). Exkludering kan ske då miljön kan skapa hinder för 

barnet för att kunna interagera socialt med andra, kommunicera och att klara aktiviteter i 

vardagen. På så sätt begränsas barnets chans till delaktighet, lärande och utveckling (Razali, 

Toran, Kamaralzaman, Salleh &  Hanafi Mohd Yasin, 2013). Forskning nämner vikten av att 

miljön fungerar som en stöttning för barn, så att de kan ges möjlighet till att delta, lära och 

utvecklas (Rimm-Kaufman & Ponitz, 2009;, Diamond & Tu, 2009). Därmed har denna studie 

som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. 

Vår forskningsfråga är ”Hur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på 

förskolan?”. Vårt examensarbete kan bidra med kunskap om hur barn kan inkluderas i den fria 

leken för att kunna skapa en inkluderande miljö som passar alla barn, då exkludering 

förekommer. Detta är intressant och viktigt område då vår studie kan få syn på speciella 

tillvägagångssätt och redskap som används och hur det i så fall kan bidra till inkludering.  

 

Problemformulering: Forskning tar upp att barn på förskolan inte alltid inkluderas i 

vardagliga aktiviteter till exempel den fria leken med andra, och att exkludering sker 

(Diamond & Tu, 2009). Vilket innebär att barnet inte får vara och känna sig delaktig socialt 

och fysiskt (Odom, Buysse, & Soukakou, 2011). Exkludering kan ske på grund av miljön 

(Razali, Toran, Kamaralzaman, Salleh &  Hanafi Mohd Yasin, 2013). På så sätt begränsas 

barnets chans till att delta, lära och utvecklas (Razali, Toran, Kamaralzaman, Salleh och  

Hanafi Mohd Yasin, 2013). 

 

    

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka inkludering/exkludering av barn i 

vardagliga aktiviteter på förskolan. 
 

Forskningsfråga: Hur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på 

förskolan? 

  

Alla barn- vilka är det?  
Eftersom den här studien handlar om inkludering för alla barn vill vi tydliggöra vad vi menar 

med det. I följande avsnitt går vi igenom följande begrepp som är centrala i arbetet: barn i 

behov av särskilt stöd/barn med speciella behov samt inkludering, exkludering och den fria 

leken för att ge en förståelse kring de då de förekommer i vår studie. Begreppen inkludering, 

exkludering och den fria leken beskrivs längre ner under rubriken Tidigare forskning.  
 

 

 



5 
 

Barn i behov av särskilt stöd/ barn med speciella behov   
Björck- Åkersson (2014) betonar att inkludering handlar om att alla barn på förskolan ska få 

möjlighet till lärande och utveckling. Oavsett etnicitet, funktionsnedsättning, kön och språk 

(Svenska Unescorådet, 1997). Barn kan vara olika då de kan ha olika förutsättningar och 

behov, men ändå vara lika (Burns & Mogharreban, 2007). Till exempel så har alla barn 

grundläggande behov som mat, omvårdnad, rörelse och sömn. Författaren lyfter att det är 

viktigt att personalen på förskolan tar hänsyn till barnens likheter och olikheter (Björck- 

Åkersson, 2014). 

  Sandberg och Norling (2014) tar vidare upp att behov av extra stöd kan alla barn på 

förskolan behöva, men under olika tillfällen och perioder. Att barn har speciella behov kan 

innebära att barnet har en funktionsnedsättning, men det finns även barn som inte har någon 

diagnos som är i behov av särskilt stöd för att fortsätta kunna utvecklas, barn i gråzonen. 

Vidare belyser de att alla barn har samma grundläggande behov men att det finns vissa barn 

som är i behov av lite extra stöd för att dessa behov ska blir tillgodosedda. Skolverket (2010) 

lyfter fram att förskolans verksamhet ska vara anpassad för alla barn, varje enskilt barn ska få 

det stöd och stimulans de behöver för att utvecklas i sin egen takt. 

  Definitionen av begreppet funktionsnedsättning förklaras som en nedsättning av psykiska, 

fysiska eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning kan vara medfödd, ha 

uppstått genom sjukdom eller av skada. Exempel på olika funktionsnedsättningar är 

utvecklingsstörning, rörelsehinder, hörsel-och synskadad (Socialstyrelsen, 2016). 

Omgivningen kan skapa hinder och begränsningar för personer med en funktionsnedsättning, 

detta skapar då ett funktionshinder. Ett funktionshinder är därmed inte något en person har 

utan det är miljön som är funktionshindrande. Genom att använda olika hjälpmedel och göra 

anpassningar i miljön kan hindret minska eller försvinna (Socialstyrelsen, 2016). 

 
Tidigare forskning 
 
Inkludering  
Alla barn i förskolan har ett behov av samspel med kamrater och vuxna, att bli bekräftade av 

omgivningen, få utmaningar och känna sig delaktiga i aktiviteter (Barton & Smith, 2015). För 

att barnet ska känna sig inkluderad i verksamheten så ska barnet erbjudas likvärdiga 

möjligheter till deltagande av aktiviteter som är på en nivå formad utefter barnet egna 

förutsättningar. Att vara inkluderad innefattar både att vara och känna sig delaktig socialt och 

fysiskt (Odom, Buysse & Soukakou, 2011). DEC och NAEYC (2009) lyfter fram att för att 

vara inkluderad ska man känna tillhörighet och känna att man kan uttrycka sina åsiter och få 

vara med och bestämma. Alla barn ska ges möjlighet att delta, lära och utvecklas (DEC & 

NAEYC, 2009).  

  För att tillgodose alla barn de bästa förutsättningarna för lärande kan det krävas särskilda 

stöd för utveckling och lärande, utöver den generella pedagogiken. Den mer specifika 

pedagogiken är mer inriktad på det enskilda barnet relaterat till barnets egna kroppsliga 

och/eller psykologiska faktorer t.ex. en funktionsnedsättning (Barton & Smith, 2015). 

Agarwal, Gupta och Kabra (2014) menar att barnet t.ex. kan ha behov av stöd i det sociala 

samspelet och kommunikationen, stöd i sin motoriska förmåga etc. För att barn ska få det stöd 

de behöver så krävs en anpassning av både förskolans sociala och fysiska miljön (Agarwal, 

Gupta & Kabra, 2014). Olika anpassningar av miljön kan bidra till att barn kan delta, lära och 

utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov (Nind, Flewitt & Payler, 2010).   
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  Förskolan ska i tidigt skede ge barn på förskolan stöd på en nivå som är lämplig för deras 

utveckling där de är just nu. Vilket kan innebära att förskolans inlärningsmiljö kan behöva 

ändras. Detta stöd kan synliggöras genom användning av olika redskap (t.ex. hörselsnäckor, 

stolar anpassade efter barnets behov) som gör det möjligt för barnen att vara med i aktiviteter 

och rutiner med jämnåriga barn och på så sätt lära och utveckla olika kompetenser och 

förmågor (Dinnebeil, 2014). Cologon (2014) poängterar att pedagoger inte ska bedöma barnet 

utfrån att den inte klarar en sak/handling utan istället reflektera över och undersöka miljön på 

förskolan. Hindren ligger inte på barnets förmåga utan på verksamheten.       

  

Exkludering 

Engstrand & Roll-Pettersson (2014) definierar begreppet exkludering som ett uteslutande där 

en eller flera personer avsiktligt försöker att hindra andra/enskild individ från att delta i 

sociala praktiker. Det förekommer att barn exkluderas i aktiviteter på förskolan såsom i leken 

(Engstrand & Roll-Pettersson, 2014). Exkludering kan ske då miljön kan skapa hinder för 

barnet för att kunna inkluderas i sociala praktiker såsom leken. Med miljön menas hur 

samspelet och kommunikationen är samt vad det finns för redskap att använda som stöd 

(Diamon & Tu, 2009).  

  Vidare nämns att det förekommer exkludering av barn från vissa lekar då det exempelvis 

anses av omgivningen att barnet saknar de färdigheter som krävs för att delta i leken (Nind, 

Flewitt  & Payler, 2010;, Cologon, 2014). Det framgår till exempel att ett barn kan se 

begränsningar hos ett annat barn när det gäller att kunna delta i en viss leksituation och därav 

väljer att exkludera barnet från leken för att den inte anser att barnet klarar av att delta. Te.x 

kan ett barn inte få vara med och leka om leken exempelvis innehåller fysiskt agerande som 

t.ex. att man ska kasta boll då barnet inte anses ha de förmågor som krävs. Däremot får barnet 

vara med om leken kräver mindre motoriska färdigheter (Diamon & Tu, 2009). Dock så 

menar Diamon och Tu (2009) vidare att om barn får kunskap av de vuxna i hur ett annat barn 

kan vara med i leken så bjuder barn in till lek.   

  Enligt Corsaros (1985; ref. i Fanger, Frankel & Hazen, 2012) studie så är oftast anledningen 

till att barn exkluderar att de vill skydda någonting, t.ex. platsen de leker på eller framgången i 

deras lek mer än att ha intentionerna att skada andra barns sociala relationer. 

 

Den fria leken 

Barn vill vara tillsammans med andra barn i leken. I denna gemenskap så skapas en bas för att 

dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser (Rogersa & Evans, 2007). Barnens 

upplevelser och erfarenheter är ofta komplicerade, och för att barnen ska kunna ha kontroll 

och möjlighet till att agera ut upplevelserna så används fantasin för att bryta ner upplevelserna 

till mer lätthanterliga scenarion (Henricks, 2010; ref. i Wood, 2014).  

  Leken är en plats där barnen får möjlighet till att gestalta, pröva sina fantasier och få utlopp 

för sin kreativitet (Rogersa & Evans, 2007). Rogersa och Evans (2007) förklarar vidare att 

den fria leken är situationer som innefattar många valmöjligheter, det är en ostrukturerad tid 

på förskolan. Det framgår att i förskolors verksamhet ses den fria leken ofta som ett 

tidsfördriv eller något som används om verksamheten inte har något annat planerat (Wood, 

2014). Under denna tid i verksamheten så präglas barnen av en normlöshet och agerar inte 

utefter några gränser och regler. Barnens reaktion uppkommer p.g.a. en förändrad kontext och 

struktur i verksamheten (Wood, 2014).  
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Sammanfattning av tidigare forskning och bakgrund  
Tidigare forskning tar upp att inkludering innefattar att både vara och känna sig delaktig 

socialt och fysiskt (Odom, Buysse & Soukakou, 2011). DEC och NAEYC (2009) lyfter fram 

att för att vara inkluderad ska barn känna att de kan uttrycka sina åsikter och att de får vara 

med och bestämma. Alla barn ska ges möjlighet att delta, lära och utvecklas (DEC & 

NAEYC, 2009).  

  För att tillgodose alla barn de bästa förutsättningarna för lärande kan det krävas särskilda 

stöd för utveckling och lärande (Barton & Smith, 2015). Diamond och Tu (2009) tar upp att 

barn kan ha olika speciella behov, och menar att alla barn kan behöva särskilt stöd under olika 

perioder på förskolan. För att barn ska få det stöd de behöver så krävs en anpassning av både 

förskolans sociala och fysiska miljö. Olika anpassningar av miljön menar Nind, Flewitt och 

Payler (2010) kan bidra till att barn kan delta, lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar 

och behov. Dinnebeil (2014) tar upp att förskolans inlärningsmiljö kan behöva ändras för att 

ge barn på förskolan stöd på en nivå som är lämplig för deras utveckling där de är just nu. 

Detta stöd kan synliggöras genom användning av olika redskap (t.ex. hörselsnäckor, stolar 

anpassade efter barnets behov) som gör det möjligt för barnen att vara med i aktiviteter och på 

så sätt lära och utveckla olika kompetenser och förmågor.  

  Engstrand och Roll-Pettersson (2014) lyfter fram att det förekommer att barn exkluderas i 

aktiviteter på förskolan såsom i leken. Exkludering kan ske då miljön kan skapa hinder för 

barnet för att kunna inkluderas i sociala praktiker såsom leken (Razali, Toran, Kamaralzaman, 

Salleh & Hanafi Mohd Yasin, 2013). Vidare nämns att det förekommer exkludering av barn 

från vissa lekar då det exempelvis anses av omgivningen att barnet saknar de färdigheter som 

krävs för att delta i leken (Nind, Flewitt & Payler, 2010), (Cologon, 2014). Dock så menar 

Diamon och Tu (2009) att om barn får kunskap av de vuxna i hur ett annat barn kan vara med 

i leken så bjuder barn in till lek. Cologon (2014) poängterar att pedagoger ska reflektera över 

och undersöka miljön på förskolan. Att hinderna i deltagandet och lärandet inte ligger på 

barnets förmåga utan på verksamheten. 

  Enligt Corsaros (1985; ref. i Fanger, Frankel & Hazen, 2012) studie så är oftast anledningen 

till att barn exkluderar att de vill skydda någonting, t.ex. platsen de leker på eller framgången i 

deras lek mer än att ha intentionerna att skada andras barns sociala relationer. Rogersa och 

Evans (2007) tar upp att barn vill vara tillsammans med andra barn i leken, att leken är en 

plats där barnen får möjlighet till att gestalta, pröva sina fantasier och få utlopp för sin 

kreativitet. 

 

Teori 
I vårt examensarbete har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet eftersom det är 

relevant för vårt syfte då den sociala interaktionen, kommunikationen och redskapen 

(Vygotskij, 1978) är det centrala i den här studien, för att få syn på hur barn 

inkluderas/exkluderas i den fria leken med andra barn. Begrepp som vi använt oss av från det 

sociokulturella perspektivet är samspel och kommunikation, verktyg samt stöttning. Samspel 

och kommunikation samt verktyg är begrepp som hjälper oss att förklara vad som händer när 

barn samspelar och kommunicerar, hur de använder språket och och vad som händer när 

exludering sker. Stöttning är ett ord som hjälper oss att förstå hur pedagoger, barn eller 

verktyg kan vara en stöttning. Vi använder oss av begreppen för att analysera och förklara 

olika situationer som observerats. Ännu ett ord som lyfts fram är högre funktioner-intelligens 

vilket bara används i studiens diskussion för att ställas mot avvikelsediskursen som teori.  

  Vi använder oss av Skidmores (2004) teori, inkluderingsdiskursen och avvikelsediskursen 

för att diskutera resultatet från vår kvalitativa undersökning utifrån flera perspektiv, och för 
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att hjälpa läsaren förstå resultatet. Skidmore (2004) nämner att det är två olika perspektiv som 

omgivningen (pedagoger) kan förhålla sig till och kan synliggöras i en organisation och kan 

föras över till andra individer i organisationen. Både inkluderingsdiskursen och 

avvikelsedikursen hänger samman då båda belyser deltagande, lärande och stöttning men med 

två olika synsätt. Inkluderingsdiskursen menar att, att barn inte deltar och lär har att göra med 

miljön, att miljön kan göra det svårt för barn att kunna delta och lära. Avikelsediskursen 

menar istället att barns deltagande och lärande har att göra med begränsningar hos barn, att 

barn har brister i sin intelligens som gör det svårt för de att delta och lära.  

  Inkluderingsdiskursen är relevant att använda då det i resultatet framkommer inkludering i 

den fria leken och diskussionen då kan kopplas till inkluderingsdiskursen, men också då det 

förekommer exkludering i den fria leken och vi då exempelvis kan diskutera hur olika 

förändringar kan möjliggöra inkludering vilket också kan kopplas till inkluderingsdiskursen.  

Avvikelsediskursen är relevant att använda då den kan ställas mot inkluderingsdiskursen för 

att diskutera resultatet utifrån flera perspektiv, där vi kan lyfta det sociokulturella perspektivet 

som motsäger sig avvikelsediskursen.  

 

Sociokulturellt perspektiv 
Högre funktioner-intelligens  

Vygotskij poängterar utifrån det sociokullturella perspektivet att alla högre funktioner 

kommer från relationer mellan individer. Med det menas att allt som har med intelligens att 

göra (förmågan att tänka, lära, förstå, leda en aktivitet, planera, använda språket (även icke-

verbal språk) etc.) är skickligheter som lärs genom erfarenheter av deltagande i sociala 

praktiker (d.v.s. sociala aktiviteter där det upstår social interaktion med andra). Vygotskij 

(1978) nämner t.ex. leken som en social praktik där barn kan lära i samspel med varandra.  

Samspel och kommunikation 

Enligt det sociokulturella perspektivet menar Vygotskij (1978) att barn lär sig och utvecklas i 

samspel och kommunikation med andra. I samspelet och kommunikationen med andra får 

barnet erfarenheter och förståelser som de senare kan använda i nya situationer. Barn handlar 

efter det de hört och sett andra i omgivningen göra.  

  Barn använder språket för att benämna t.ex. handlingar eller olika saker (ex. djur). När barn 

förstår att saker kan ha namn, så kan de lära sig ord och tecken som ersätter människor, 

handlingar, föremål, önskningar och tillstånd. Vid detta tillstånd är barn bara bekanta med ord 

som personer i deras omgivning förser dem med. Barn har behov av olika ord samt vill lära 

sig vad saker och ting kallas. Detta då de använder både verbala ord och tecken för att 

benämna och kommunicera. Barn samspelar och kommunicerar där de använder begrepp när 

de känner ett behov av det, när de känner att det är nödvändigt i situationen. Om barn till 

exempel känner att det finns en mening med att kommunicera i en viss situation så kommer 

de göra det (Vygotskij, 2001). 

Verktyg 
Vygotskij (1978) nämner utifrån det sociokullturella perspetivet vikten av att olika verktyg 

erbjuds och finns tillgängliga för barnen (ex. papper, penna, andra föremål), då verktyg 

hjälper barnet att tänka, minnas, utföra en uppgift och lösa problem. Barnet använder sig av 

olika verktyg i sociala praktiker och i sitt lärande, bland annat språket, för att uttrycka sig och 

få förståelse för situationen (Vygotskij, 1978).  
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Stöttning  
Barn kan behöva stöttning och vägledning i sociala praktiker, t.ex av en pedagog. Stöttningen 

kan innebära att pedagogen finns med under situationen för att vägleda genom frågor och 

instruktioner eller praktiskt visar hur man kan göra (Vygotskij, 1978). Vygotskij nämner 

begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” som innebär att barnet tillsammans med någon 

annan som har mer erfarenhet (t.ex. en vuxen, ett barn) kan prestera bättre än den hade kunnat 

göra själv. Det barnet kan göra tillsammans med någon annan kan den alltså senare göra på 

egen hand. Olika verktyg kan också vara en stöttning för barn. Verktygen kan stötta oss i görandet 

och för att vi ska kunna uttrycka oss (Vygotskij, 1978).  
  

 
Inkluderingsdiskursen   
I inkluderingsdiskursen ses möjligheten att delta och lära utan begränsningar hos barn, då 

varje barn har kapacitet att delta och lära (Skidmore, 2004).   

  Svårigheter i deltagandet och lärandet är inte kopplat till barn som upplever de, då 

svårigheten inte finns hos barn, utan i miljön. Problemet sätts alltså inte på barn utan i miljön, 

då miljön kan göra det svårt för barn att kunna delta och lära (Skidmore, 2004).      

  Stöttning i deltagandet och lärandet består i att förändra undervisningen till det bättre och 

utveckla pedagogiken så att den kan passa alla barn. Det innebär att aktiviteterna i förskolan 

anpassas utifrån barns behov och förutsättningar. Enligt inkluderingsdiskursen ska barn inte 

anpassa sig efter förskolan utan förskolan ska anpassa sig efter barnen (Skidmore, 2004).    

 
Avvikelsediskursen  
I avvikelsediskursen ses den kognitiva förmåga (förmåga att tänka, lära och förstå) som en 

skala där olika barn kan placeras beroende på deras förmåga (Skidmore, 2004). 

  Barnets deltagande och lärande är bundet till och tillskrivs genom begränsningar som 

kommer från dens kognitiva förmåga. Källan till svårigheter i lärandet har att göra med brister 

i förmåga (intelligens) som kännetecknar barnet. Problemmet sätts alltså på barnet, då dens 

svårigheter/oförmåga gör det omöjligt för den att kunna delta och lära (Skidmore, 2004). 

  Avvilelsediskursen utgår från att de pedagogiska svårigheterna blir lösta genom att åtgärda 

problemet hos barnet. Stöttning i deltagandet och lärandet bör alltså vara att rätta till barnets 

svagheter/oförmågor. Detta genom att barnet får speciell undervisning som skiljer sig från de 

andras tills den når upp till den önskvärda kunskapsnivån (Skidmore, 2004).  

 

Metod 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning, för att genom observationer få syn på hur barn 

inkluderas/exkluderas i den fria leken med andra barn på förskolan. Observationerna 

förknippas med ett sociokulturellt perspektiv som vi utgår ifrån.  

  En microetnografisk studie har genomförts eftersom Bryman (2011) menar att när du som 

forskare skriver ett examensarbete klarar du inte alltid av att tillbringa lång tid i en 

organisation. Bryman (2011) beskriver microetnografi som en kortare studie som innebär att 

forskaren fokuserar på en särskild  aspekt utav ett tema. Forskaren kan tillbringa en kort tid i 

organisationen t.ex. en förskola för att studera ett mer specifikt tema.  

Urval 
Under observationen har vi gjort ett bekvämlighetsurval, eftersom Bryman (2011) menar att 

det består av personer som för stunden är tillgängliga för forskaren. De som har deltagit i vår 

observation är pedagoger och barn som för tillfället har varit tillgängliga och inte har varit 

förbestämda.  
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Vi har gjort observationer på en resursavdelning på en förskola i södra Sverige. På 

resursavdelningen har vi observerat 3 pedagoger och 13 barn i åldrarna 3-5 under den fria 

leken där barnen har olika speciella behov t.ex. funktionsnedsättningar som Downs syndrom, 

språkstörning, utvecklingsförsening etc. Detta då vi blev rekommenderade att vända oss till en 

resursavdelning för att vi möjligtvis kan få ett större utbud av redskap (ex. material) som 

används. Deltagarna skyddas då inga namn nämns och inte heller vilka speciella behov 

deltagarnas har.  

 

 

Observation 
I vår studie kommer vi att använda kvalitativa metoder i form av observationer, 

videoobservationer och fältanteckningar. Detta då vi under observationer i förskolans praktik 

kommer att titta på det sociala samspelet och redskapen som används för att ta reda på hur 

barn inkluderas/exkluderas i den fria leken med andra barn på förskolan. Eftersom den sociala 

interaktionen, kommunikationen och redskapen är det centrala i sociokulturellt perspektiv 

vilket vi utgår från (Vygotskij 1978). Björndal (2005) menar att genom observationer kan 

forskaren se vad andra gör och säger.      

  Vi har valt fallstudie som design till vår studie med kvalitativ data. Denna forskningsdesign 

valde vi eftersom vi genomför observationer på endast en förskola, och Bryman (2011) menar 

att fallstudie som design ger en mer detaljerad beskrivning av ett fall, som exempelvis kan 

vara en organisation (ex. förskola).  
  Under våra observationer har vi filmat pedagoger och barn under den fria leken. Björndal 

(2005) och Lindgren (2012) menar att med hjälp av filmning spelas verbala samt icke verbala 

signaler in. Det är även lättare att få med detaljer och stoppa/ spola filmen framåt eller bakåt 

så att man upprepade gånger kan se eller höra situationen.  

  Vi har även använt oss av strukturerade observationer med hjälp av observationsschema. 

Detta då vi inte valt ett brett fokus utan smalnat av genom att vi observerar 

inkludering/exkludering av barn i den fria leken och inte i alla vardagliga aktiviteter på 

förskolan. Björndal (2005) menar att om forskaren har valt ett avgränsat fokus är det bra att 

använda ett strukturerat sätt när den observerar vilket innebär att som observatör utforma ett 

observationsschema i förväg där den antecknar sina iakttagelser. Bryman (2011) menar 

dessutom att människans minnesbild inte är pålitligt och därför är fältanteckningar 

betydelsefulla då de hjälper observatören att minnas olika skeenden från observationen.  

  Under observationerna så har vi intagit rollen som en icke-deltagande observatör. Vilket 

Bryman (2011) beskriver som att observatören iakttar situationer men deltar inte i det som 

händer i miljön.  

  

Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade förskolan via telefon för att få personalens medgivande till att genomföra 

videoobservationer samt fältanteckningar. Under telefonsamtalet ville pedagogerna ha lite 

mer information om vår studie. Vi bestämde oss därför för att besöka förskolan för att ge 

pedagogerna information om vår studie och hur vi tänker kring upplägget. I samtalet med 

pedagogerna så fick vi deras medgivande samt bestämde att vi mailar informationsbrev och 

samtyckesblanketter som de ger till föräldrarna. Vi planerade även tid och datum för 2 

observationstillfällen. När vi kom på utsatt tid så fick vi in samtyckesblanketterna så att vi 

kunde genomföra våra observationer.  

  Under första observationstillfället, när vi anlände till förskolan en förmiddag möttes vi av 

personal och barn. Vi började med att gå runt till barnen som lekte i de olika rummen och 
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presentera oss samt lärde känna barnen lite. Detta då Björndal (2005) menar att närhet till 

miljön och de som befinner sig där i är viktig då relevant material annars kan gå till spillo och 

kunskap kan gå förlorat.  Därefter samlades alla barn i ett rum för att ha samling som vi också 

deltog i. Vi presenterade oss ännu en gång och berättade vad vi skulle göra samt frågade 

barnen om det var okej att vi filmar när de leker, och fick barnens medgivande. Efter 

samlingen hade barnen fri lek och vi påbörjade våra observationer. Vi (Carolin med 

anteckningsblock och penna, och Frida med Ipad) smög försiktigt in i dockvrån och satte oss 

på varsin stol i ett hörn. Vi observerade (förde anteckningar på papper och filmade) när lek 

med dockor och biolek pågick. Därefter förflyttade vi oss till byggrummet och ställde oss i ett 

hörn/satt i ett hörn, där vi fortsatte observera lek där barn lekte rollek samt byggde med 

duplo/lekte med bilar. Efter en stund så gick vi ut till stora rummet där några barn satt och 

pusslade eller spelade på Ipaden och placerade oss i ett hörn/satt på en soffa, för att sedan igen 

gå in i dockvrån och placera oss på stolar i ett hörn där barnen lekte med dockor, och lektes 

att det är semester. Som avslutning av observationen gick vi in till byggrummet där barn lekte 

med plastdjur och byggde med klossar eller duplo. Därefter avslutade vi och begav oss hem 

efter att ha filmat och fört anteckningar i 44 min.    
  Under andra observationstillfället anlände vi också till förskolan en förmiddag men började 

direkt observera den fria leken. Vi gick in till dockvrån och hälsade på pedagogen och barnen 

som lekte där inne, och berättade att vi kommer filma lite under leken. Barnen hälsade och 

lekte sedan vidare att de lagar mat. Vi satte oss vid ett stort bord en liten bit ifrån barnen och 

pedagogen och började filma samt föra anteckningar. När leken avtog så gick vi ut i stora 

rummet och satte oss på en soffa där vi precis bredvid observerade en lek med koja som 

påbörjades, och barn som satt och pusslade/spelade Ipad vid ett bord nära soffan. Sedan gick 

vi in i ateljèn och observerade lite där barn målade enskilt på ett staffli eller ritade vid ett 

bord. Därefter förflyttar vi oss återigen till dockvrån där några barn lekte mamma, pappa och 

barn. Sedan avslutade vi och begav oss hem efter att ha filmat och fört anteckningar i 26 min.      

 

Analysmetod 

Vi har valt att göra analysen induktivt, vilket innebär att man söker i materialet utifrån syfte 

och frågeställning, och hittar mönster, och utifrån det väljer teman, utan att använda någon 

färdig modell som analysredskap. Vår analys av datamaterialet utfördes enligt följande steg. 

Först tittade vi igenom filmerna av den fria leken flera gånger för att få en uppfattning av 

innehållet, där anteckningar vi gjorde användes som stöd för minnet. Filmerna har sparats på 

ett USB minne. I nästa steg transkriberade vi filmerna för att senare kunna hitta mönster. 

Detta genom att spela upp filmerna på en dator, titta och lyssna, för att skriva ner det som 

händer och sägs i ett dokument. Efter transkriberingen så sökte vi mönster utifrån vårt syfte 

och frågeställning, som ströks under och färgmarkerades. När vi sökte efter mönster i 

materialet vi transkriberat så tittade vi efter och strök under var vi kan se att barn blir 

inkluderade/exkluderade i den fria leken t.ex. att när barnen leker med dockor så sker 

inkludering på något vis. Vi försökte sedan att se vad som kännetecknar att barn blir 

inkluderade i den fria leken ex. i leken med dockor, att lekredskap används för att inkludera, 

vilket färgmarkerades. Utifrån det färgmarkerade innehållet kunde tre teman identifieras.   

Därefter sorterades de färgmarkerade innehåll som handlar om samma sak under dessa 

rubriker (teman). Tre olika områden kunde utskiljas vilket bildade slutliga teman för studien, 

dessa teman redovisas i resultatdelen. Bryman (2011) benämner detta tematisk analys, som 

innebär att man genomför ett sökande efter teman, och att korta utdrag (innehåll) från 

datamaterialet sätts in under rätt tema.      
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Etiska riktlinjer och förhållningssätt 
Vi har förhållit oss till vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De 

principerna vi använt oss av är informationskravet där vårdnadshavarna och pedagogerna 

blivit informerade om studiens syfte och de moment som ingår, samtyckeskravet där vi delat 

ut samtyckeslappar för att vårdnadshavarna ska kunna godkänna barnets deltagande i studien 

och muntligt fått pedagogernas medgivande till att delta. Konfidentialitetskravet där barnen 

och pedagogernas namn är fingerade för att skydda barnens och pedagogernas integritet, samt 

nyttjandekravet där det insamlade materialet endast använts för forskningsändamålet och 

kommer att förstöras senare, vilket har meddelats till pedagogerna och vårdnadshavarna. 

  Etiska frågor vi ställer oss är ”påverkar vår observation (videoobservation och 

fältanteckningar) barnens agerande i den fria leken?”. Här tänker vi att det kan kännas 

konstigt för barnen att vi gör iakttagelser och för anteckningar samt filmar. Detta kan bero på 

att vi inte tillhör personalen som är på förskolan i vanliga fall och blir då främmande personer 

för barnen. Här gäller det att lyssna på det enskilda barnet och försöka läsa av barnets 

kroppsspråk för att förstå den. Detta eftersom om vår observation stör barnen under deras fria 

lek då måste vi avbryta vår observation. 

  ”Vill barnet delta i den fria leken under observationen (videoobservation och 

fältanteckningar)?”. Här tänker vi att vårdnadshavarna godkänner barnets deltagande i studien 

men att barnet själv kanske inte vill bli observerad och därför inte heller deltar i den fria leken 

som vi observerar. Här kan olika faktorer spela in till varför barn inte vill delta. Det kan t.ex. 

bero på att barnet känner sig obekväm i vår närvaro, inte känner sig trygg eller är blyg för oss 

som nya personer. Det kan även vara så att barnet t.ex. inte tycker om att bli filmad eller 

känner sig obekväm med att någon annan ska titta på filmen. En lösning här kan vara att 

skapa kontakt med barnet och lära känna den för att senare observera. På så sätt kan barnet 

känna sig tryggare i vårt sällskap och därför inte lika lätt störas av vår observation. Genom att 

observera utefter barnets godkännande så respekterar vi barnet.  

  Johansson (2013) och Björndal (2005) påpekar att observatörerna alltid påverkar deltagarna 

och de sammanhang de infinner sig i på något sätt. Då varje deltagare i miljön kommer 

förhålla sig på ett visst sätt till den nye (observatören). Björndal (2005) nämner att närhet till 

miljön och de som befinner sig där i är därför viktig då relevant material annars kan gå till 

spillo och kunskap kan gå förlorat.  

 

Resultat och analys, kvalitativ data: observation 
I denna del presenterar vi resultatet som framkom ur analysen av datamaterialet från våra 

observationer. Vi har tagit ut delar som tydligt visar de mönster som kom fram i 

datamaterialet som bildat teman. Detta för att få en helhetsbild av de teman som representerar 

vårt resultat. Ur analysen av datamaterialet så framkom tre olika teman som tillsammans 

beskriver hur barn inkluderas/exkluderas i den fria leken med andra barn på förskolan. Dessa 

var: Inkludering genom användning av olika konkreta redskap, Inkludering genom tecken som 

stöd och Exkludering genom avledande handlingar. 

 

Inkludering genom användning av olika konkreta redskap  

Under vår observation kom det fram att användning av bildkarta och lekredskap kan bidra till 

att barn inkluderas i den fria leken med andra barn. Detta visar sig i lek med dockor när en av 

pedagogerna tar fram bildkarta och låter barnen använda den och vid lek där det lagas mat när 

en av pedagogerna tar fram lekredskap som barnen får använda. Med hjälp av olika konkreta 

redskap såsom bildkartan och lekredskap uttrycker sig barnen och utföra handlingar i leken. 



13 
 

 

                    

                        Exempel 1. 

 
Sammy, Lisa, Kalle och Melinda är inne i Dockvrån tillsammans med pedagogen Anna. Sammy, 

Kalle och Anna sitter vid ett bord, medan Lisa och Melinda står vid en byrå precis bredvid. 

Kalle rör med en sked i en tallrik, Lisa och Melinda lagar mat på byrån och Sammy sitter på 

stolen. Kalle säger till Anna ”vi lagar mat till bebisarna (dockorna)”. Sammy tar dockan som 

ligger på bordet. Kalle säger ”nej, dockan är med i leken”. Anna säger ”det är ingen som ska ta 

dockan, den är fortfarande med”. Sen frågar hon Sammy ”vad ska dockan göra”. Sammy tittar 

på Kalle och gör verbala ljud och rörelser med händerna. Kalle, Lisa och Melinda tittar på 

Sammy men ger inget svar. Anna tar fram en bildkarta (med bilder på mat, köksredskap och på 

saker som man kan göra i dockvrån) och ber Sammy att titta på den, sen frågar hon igen ”vad 

ska dockan göra”. Sammy pekar på en bild som symboliserar sova och tecknar därefter sova 

(lägger ner huvudet i sin handflata). Melinda säger då ”dockan kanske kan sova i vagnen” och 

rör på dockvagnen. Sammy lägger dockan i vagnen. Sen sätter han sig igen och sträcker sig för 

att ta en kastrull med sked som finns på bordet. Lisa tar kastrullen snabbt. Anna säger ”jag tror 

att Sammy vill hjälpa till”. Lisa ger då kastrullen med sked till Sammy, som börjar röra runt i 

kastrullen med skeden. Lisa säger ”jag lagar soppa och Kalle och Melinda gör tårta och frågar 

Sammy ”vad ska du laga för mat?”. Sammy gör verbala ljud och rörelser med händerna. Lisa 

tar bildkartan och pekar på bilden med grönsaker och frågar Sammy ”ska du göra grönsaker?”. 

Sammy pekar på bilden med en kaka, och Lisa poängterar att Sammy vill göra kaka. 

 

Analys 

I utdraget går det att utläsa att det från början sker samspel mellan Kalle, Lisa 

och Melinda i leken då de tillsammans lagar mat till bebisarna vilket även 

tydliggörs då Kalle säger ”vi lagar mat till bebisarna (dockorna)”. Sammy är 

däremot inte med i leken och samspelet, då han sitter på stolen utan att på något 

vis delta i leken.  

  När Sammy senare tar dockan som är med i leken kan det förstås som ett sätt 

att uttrycka att han vill vara med i leken. Kalle säger då ”nej, dockan är med i 

leken” vilket kan förstås som att han tror att Sammy ska ta dockan ur leken.  

  Det framkommer att pedagogen Anna ser möjligheter i att Sammy deltar i 

leken som pågår inne i dockvrån med Lisa, Kalle och Melinda. Detta visar Anna 

då hon poängterar ”det är ingen som ska ta dockan, den är fortfarande med” 

och sen frågar Sammy ”vad ska dockan göra”. 

  Därefter så stöttar Anna Sammy genom att ta fram bildkartan och ställa samma 

fråga, möjligtvis då Anna ser att Sammy vill uttrycka någonting (gör verbala 

ljud).  

  Genom att Anna tar fram bildkartan (ett kommunikationshjälpmedel) och 

ställer samma fråga igen visar hon att hon ser svårigheter i miljön, möjligtvis att 

det måste finnas tillgång till redskap som erbjuder barnen varierade möjligheter 

till att uttrycka sig för att på så sätt skapa förutsättningar för att alla barn ska 

samspela och kommunicera med varandra.         

  Med hjälp av verktyg (bildkartan) uttrycker sig Sammy och utför handlingar i 

leken. Bildkartan bidrar till att Sammy blir inkluderad i leken med andra då han 

deltar fysiskt samt samspelar och kommunicerar med Melinda, Lisa och Kalle. 

Detta genom att peka på bilderna från bildkartan för att vara med och bestämma 

vad som ska hända i leken. I följande fall pekar Sammy på en bild som 
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symboliserar ”sova” och tecknar sova, och uttrycker på så sätt vad dockan ska 

göra, att dockan ska sova. På så sätt sker ett samspel mellan Sammy och 

Melinda, då Melinda direkt efter kommer med förslaget att dockan kan sova i 

vagnen och Sammy efteråt lägger dockan i vagnen. Senare ger Lisa Sammy en 

kastrull och en sked och Sammy börjar att röra runt i kastrullen med skeden för 

att hjälpa till med att laga maten. Samspelet fortsätter med att Lisa säger till 

Sammy ”jag lagar soppa och Kalle och Melinda gör tårta och frågar ”vad ska 

du laga för mat?”. Sammy gör verbala ljud och rörelser med händerna 

möjligtvis för att kommunicera någonting. Återigen tas då bildkartan fram men 

denna gång utav Lisa, vilket kan bero på att Lisa vill synliggöra det Sammy 

uttrycker men även hur leken kan fortskrida. Sammy pekar på bilden med en 

kaka, och Lisa poängterar att Sammy vill göra kaka. Då Lisa tar fram bildkartan 

och använder den tillsammans med Sammy kan det förstås som att Lisa ser hur 

Sammy kan delta i leken utifrån hans förutsättningar (att Sammy utrycker sig 

med bildkartan när han kommunicera), och behov (behov av att kommunicera). 

Hon anpassar därför leken utifrån hans förutsättningar och behov, genom att 

stötta honom genom att ta fram bildkartan och låta han använda den som stöd 

tillsammans med henne.  

  Genom att barn får delta i lek med andra barn där samspel och kommunikation 

sker kan de få erfarenheter som kan användas i nya situationer. Detta framgår i 

utdraget då barn exempelvis får erfarenhet av hur bildkartan kan användas som 

uttrycksform då barn använder den tillsammans med en pedagog, för att senare 

själva använda den tillsammans med andra barn som en uttrycksform.  Då det 

framkommer att barnen uttrycker sig på olika sätt i leken t.ex. använder 

bildkartan som uttrycksform kan barnen ges möjlighet till att lära sig olika sätt 

att uttrycka sig på och kommunicera med andra. Detta synliggörs då barn 

imiterar varandra, barn ser andra barn utrycka sig och utföra handlingar med 

hjälp av bildkartan och gör sedan på samma vis. 

 

Exempel 2. 

 
Inne i dockvrån sitter pedagogen Maria vid ett lågt runt bord tillsammans med Liam, Elias, Sara 

och Kalle. Elias, Sara och Kalle lagar mat i varsin djup tallrik (lägger/låtsasdelar plastmat i sina 

tallrikar, låtsas hälla i något med små glas och blandar med skedar/gafflar). Liam tar plastmat 

och kastar på golvet. Elias säger ”man får inte kasta maten”. Maria säger till Liam ” nej, maten 

använder vi när vi lagar mat när vi leker”.  Maria poängterar sen ”men det fanns visst inte fler 

tallrikar och skedar så att fler kan hjälpa till att laga mat”. Hon går sen och hämtar en tallrik till 

och en sked till sig själv och Liam. Maria säger ”jag ska göra lite soppa”. Liam sträcker sig 

efter en vårrulle (plastmat) som ligger på bordet och lägger den i sin tallrik, börjar röra runt, och 

tittar på de andra barnen och mumlar (otydligt prat). Maria tar fram mer plastmat som hon lägger 

fram på bordet. Elias säger ”ni får smaka på min mat” och börjar sen bjuda alla med skeden. 

Liam gör då samma, sträcker fram skeden och lägger mat på låtsas i Elias, Sara och Kalle tallrik 

och mumlar. Sen tar Liam mer plastmat som pedagogen lagt fram och rör runt det i sin tallrik. 

 

 

Analys  

Elias, Sara och Kalle leker att de lagar mat vilket synliggörs då de 

lägger/låtsasdelar plastmat i sina tallrikar, låtsas hälla i något med små glas och 
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blandar med skedar/gafflar. Liam deltar däremot inte i leken vilket visas då han 

kastar plastmat på golvet som det inte får göras i leken.  Detta kan förstås som 

att det inte finns tillräckligt med lekredskap så att det räcker till alla (lekredskap 

som används för att laga mat med). Det visar sig då pedagogen Maria poängterar 

”men det fanns visst inte fler tallrikar och skedar så att fler kan hjälpa till att 

laga mat”. 

  I utdraget framgår det att Maria stöttar genom att sen gå och hämta fler tallrikar 

och skedar så att alla kan hjälpa till att laga mat, men även då hon vid senare 

tillfälle lägger fram mer plastmat på bordet. På så sätt förändrar hon miljön 

genom att ordna så att det finns de lekredskap som behövs. Stöttningen kan 

förstås som att Maria ser svårigheter i miljön (att det inte finns de redskap som 

behövs för att alla barn ska delta i leken där det lagas mat). Detta visar Maria 

dels då hon poängterar ”men det fanns visst inte fler tallrikar och skedar så att 

fler kan hjälpa till att laga mat” och går och hämtar det som saknas.  

  I utdraget synliggörs att lekredskapen bidrar till att Liam inkluderas i leken 

med andra. Detta visas då han med hjälp av lekredskapen (tallrik, sked, 

plastmat) börjar laga mat tillsammans med Elias, Sara och Kalle och bjuder på 

maten/blir själv bjuden, samt kommunicerar med barnen genom kroppsspråket 

och mummel. Ett exempel är då Liam sträcker fram skeden och lägger mat på 

låtsas i Elias, Saras och Kalles tallrik och kommunicerar (mumlar), och sen tar 

mer plastmat som Maria lagt fram och rör runt det i tallriken.  

  Det sker samspel och kommunikation i leken vilket synliggörs i barnens 

handlingar och uttryck, då barnen med hjälp av verktygen hjälps åt att laga mat, 

bjuder varandra på maten och kommunicerar regler som gäller i leken och 

utrycker sin vilja. Genom att barn ges möjlighet till att delta i leken där samspel 

och kommunikation sker så kan barn lära sig att leka med andra barn och följa 

lekens regler (t.ex. att man inte får kasta maten vilket poängteras i leken). Elias 

säger ”man får inte kasta maten”, och Maria säger” nej, maten använder vi när 

vi lagar mat när vi leker”.  Barn kan även få erfarenhet och förståelse för leken, 

vad det innebär att ”laga mat” eller ”bjuda på mat” då begreppen nämns och 

andra barn agerar i leken med lekredskapen. I utdraget synliggörs exempelvis 

hur barnen agerar när de lagar mat (lägger/låtsasdelar plastmat i sina tallrikar, 

låtsas hälla i något med små glas och blandar med skedar/gafflar).  

 

 

Inkludering genom tecken som stöd  
I vår observation visade det sig att även tecken som stöd bidrar till inkludering i den fria 

leken. Detta synliggörs i lek med dockor och rollek när pedagogerna använder tecken som 

stöd i kommunikationen med barnen och barnen använder tecken som stöd, vilket är en form 

av stöttning i leken. När tecken som stöd används deltar barn socialt och fysiskt i den fria 

leken med andra barn. 
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Exempel 1. 
 
Inne i dockvrån leker Felicia, Mia, Elias och Sammy med närvarande pedagogen Anna. Anna 

sitter på en stol och tittar på barnen. Sammy sitter på golvet och rör runt i en låda med saker och 

gör verbala ljud. Felicia, Mia och Elias leker en lek med dockor. Elias klär på en docka kläder 

(byxor) medan Felicia hämtar vagnen. ”Nu ska bebisen (dockan) till dagis”, säger Felicia. Elias 

säger ”den ska bara ta på sig kläder”. När dockan är påklädd lägger Felicia dockan i vagnen. 

Mia ställer sig i ett hörn där Sammy har förflyttat sig till och säger ”här är dagis”. Mia tar 

dockan som Felicia kört till henne och lägger dockan på golvet och sätter sig där, medan Felicia 

kör tillbaka med vagnen. Anna tittar på Sammy och frågar ”vad ska bebisen nu göra på dagis?”. 

Sammy ger inget svar. Mia rycker på axlarna. Anna säger sen alternativ som en fråga och visar 

med tecken, ”ska dockan sova (lägger handflatan på kinden och böjer huvudet lätt)”, ”eller ska 

dockan äta (sätter ihop fingrarna och för de mot munnen)”. Sammy visar att dockan ska bada 

med tecken (genom att föra händerna ifrån och ihop över bröstet) och gör verbala ljud. Anna 

poängterar det Sammy säger verbalt samt med tecken ”ska dockan bada (för händerna ifrån och 

ihop över bröstet) och då säger Mia ”ja bebisen ska bada”. Mia går och hämtar en kastrull och 

går tillbaka till Sammy som klär av dockan kläderna. Mia lägger dockan i kastrullen. Mia säger 

”bebisen behöver också en tröja ”. Då tittar pedagogen på Sammy och säger samt tecknar 

”bebisen behöver en tröja” (lägger händerna på bröstet och för ner dem över magen). Sammy 

går och hämtar en tröja.   

 

Analys 
I leken med dockorna samspelar och kommunicerar Felicia, Mia och Elias med 

varandra. Med hjälp av redskapen (dockvagn, kläder, docka) utför de handlingar 

i leken. Detta framgår då exempelvis Elias klär på en docka kläder (byxor) 

medan Felicia hämtar vagnen som hon kör och Mia bestämmer vart bebisen ska 

köras, där de kommunicerar tillbaka till varandra. Sammy deltar däremot inte i 

denna lek, han leker själv med en låda med saker, vilket kan bero på att sakerna 

har fångat hans intresse.  

  När pedagogen Anna sen tittar på Sammy och frågar ”vad ska bebisen nu göra 

på dagis?” visar hon att hon vill skapa aktivt deltagande hos alla barn i leken 

med dockorna.  

  I leken med dockorna använder Anna tecken som stöd (hon förstärker ord med 

tecken), vilket kan förstås som att hon vill erbjuda barnen olika sätt att förstå 

och att utrycka sig på, i detta fall visa på möjligheten att utrycka sig både verbalt 

och med tecken. Detta synliggörs i utdraget, exempelvis då Anna frågar 

samtidigt som hon tecknar”ska dockan sova (lägger handflatan på kinden och 

böjer huvudet lätt)”. 

  I utdraget framgår det att Sammy inkluderas i leken med Felicia, Mia, Elias 

genom tecken som stöd, vilket kan förstås som en form av stöttning. Tecken 

som stöd förtydligar det som kommuniceras i leken och med hjälp av tecken 

som stöd bestämmer Sammy vad dockan ska göra på dagis och handlar på olika 

sätt i leken, vilket synliggör inkluderingen. Detta framgår då Sammy först inte 

deltar i leken med Felicia, Mia och Elias, men när Anna tecknar samtidigt som 

hon talar, detta när hon ställer frågor om vad dockan ska göra på dagis ”ska 

dockan sova (lägger handflatan på kinden och böjer huvudet lätt)”, ”eller ska 

dockan äta (sätter ihop fingrarna och för de mot munnen)”, samt upprepar vad 

Mia säger med tecken ”bebisen behöver en tröja” (lägger händerna på bröstet 

och för ner dem över magen), så börjar Sammy delta i leken och samspela med 

de andra barnen. Han deltar socialt samt handlar själv i leken. Detta visas då 

Sammy är med och bestämmer vad som ska hända i leken, att dockan ska bada 

där han kommunicerar med tecken (för händerna ifrån och ihop över bröstet) 

och gör verbala ljud, och Mia säger ”ja bebisen ska bada”. Samspelet fortsätter 
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sen med att Mia hämtar en kastrull till Sammy som klär av dockan kläderna, 

medan Mia sedan lägger dockan i kastrullen där den får bada. När Mia sen säger 

”bebisen behöver också en tröja ” och Anna tittar på Sammy och säger samt 

tecknar ”bebisen behöver en tröja” (lägger händerna på bröstet och för ner 

dem över magen) går Sammy och hämtar en tröja till dockan.   

  Anna stöttar då hon förändrar sitt sätt att samspela och kommunicera genom att 

använda stödtecken tillsammans med barnen när hon talar, och på så sätt 

erbjuder möjligheten till olika sätt att förstå och att utrycka sig på fler sätt. I 

leken kan barnen lära sig genom det samspel och kommunikation som sker, dels 

ord och begrepp som nämns (ex. kläder, tröja, bada), men också fler 

uttrycksformer vilket synliggörs då exempelvis tecken som stöd används, vilket 

också visar sig vara ett sätt att utrycka sig på.  

 

 

Exempel 2. 
 
I byggrummet är Kevin, Sara, Melinda och Eddie tillsammans med pedagogen Karin som sitter 

på golvet lutad mot väggen. Sara säger ”jag vet en lek vi kan leka. Jag är trollkarl och ska 

förvandla er”. Under tiden Sara pratar öppnar Eddie dörren till rummet, går ut och går in snabbt 

igen när leken påbörjat. Kevin och Melinda kryper då på golvet som hundar. Sara säger ”kom 

mina hundar ni ska få mat”. Kevin och Melinda kryper fram till Sara och skäller som hundar. 

Eddie börjar att springa runt i rummet. Karin tar Eddie i handen och säger ”nu ska man inte 

springa”. Under tiden säger Sara ”nu ska alla vara grisar”, och skrattar. Karin säger till Eddie 

”titta nu ska alla vara grisar (tecknar, drar fingrarna på ena handen över den andra 

handflatan)”. Eddie tittar på de andra barnen när de kryper på golvet och gör sedan likadant. 

Sara säger ”alla ska vara katter nu, jag med”. Eddie tittar på Karin som säger ”åh en liten söt 

katt” och visar med tecken (klappar den ena handen på den andra handen). Eddie tecknar ”katt” 

och gör sedan som de andra barnen gör, kryper på golvet och jamar (låter som en katt). 

 

Analys 

Eddie är från början inte med i trollkarsleken som Sara inleder inne i 

byggrummet. Detta visas då Eddie öppnar dörren, går ut, går in igen och börjar 

springa runt i rummet, medan Kevin, Sara och Melinda är igång i leken. Kevin 

och Melinda kryper på golvet som hundar och Sara säger ”kom mina hundar ni 

ska få mat”. Att Eddie springer kan förstås som ett sätt att visa sin vilja att vara 

med och leka med de andra barnen.  

  Pedagogen Karin tar då Eddie i handen för att förklara och förtydliga vad som 

händer i leken genom att använda tecken samtidigt som hon talar, vilket framgår 

när hon säger ”nu ska man inte springa”,” titta nu ska alla vara grisar (tecknar, 

drar fingrarna på ena handen över den andra handflatan)”. Det visar att Karin 

ser möjligheter i att Eddie deltar i trollkarlsleken då hon försöker skapa aktivt 

deltagande hos alla barn i leken. Vilket framkommer då hon intar en stöttande 

roll genom att använda stödtecken i leken. Tecken som verktyg stöttar då det 

förtydligar det som händer i leken. Vilket framgår då Eddie agerar med kroppen 

när pedagogen upprepar det som händer i leken med tecken som stöd. 

  I utdraget synliggörs det att Eddie inkluderas i leken med Kevin, Sara och 

Melinda genom tecken som stöd. Med hjälp av tecken som stöd är Eddie med i 

leken, han agerar med kroppen och kommunicerar. Detta synliggörs då Karin 

upprepar (det Sara kommunicerar i leken) med tecken som förstärkning, ”titta 

nu ska alla vara grisar (tecknar, drar fingrarna på ena handen över den andra 
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handflatan)” eller ”katt (klappar den ena handen på den andra handen), och 

Eddie då börjar delta i leken. Han kryper på golvet (som en gris eller katt) 

tillsammans med Kevin, Sara och Melinda. Han tecknar dessutom ”katt” vilket 

kan förstås som ett sätt att utrycka att han är en katt.  

  Genom att alla barn ges möjlighet till att delta i trollkarlsleken ges barn 

möjlighet till lärande och utveckling i samspel och kommunikation med andra. 

Det synliggörs i leken då barn kan få förståelse för ord och begrepp såsom 

”katt” (någonting som kryper/rör sig sakta på fyra ben) eller ”hund” (någonting 

som skäller). Detta då exempelvis Sara säger ordet katt samtidigt som Kevin, 

Melinda och Eddie agerar som en katt i leken (kryper på golvet, jamar). Barn 

kan titta på varandra och imitera. Detta framkommer då Eddie tittar på Kevin 

och Melinda som agerar som en gris (kryper på golvet), för att sen själv agera 

som de gör, kryper på golvet.  

 

Exkludering genom avledande handlingar 
Det framkom även, i vår observation, att barn exkluderas i den fria leken med andra barn 

genom avledande handlingar. Detta visar sig i lek där det byggs med duplo och leks med djur. 

Det synliggörs då materialet som används i leken plockas bort och annat material tas fram 

som det föreslås att leka med istället, eller då barn tas med (ur leken) och det föreslås 

någonting annat som kan göras. På så sätt utesluts barn från lek med andra barn för att istället 

leka någonting annat.  

 

Exempel 1. 
 
Kevin, Sara och Tor står runt ett bord. Pedagogen Karin sitter på en stol bredvid. På bordet finns 

en stor legoplatta och några duplobitar. Kevin säger rakt ut ”vi kan bygga en djurpark”. Sara 

säger ”ja, det kan vi”. Kevin och Sara letar i lådor med duplon. Kevin och Sara pratar om vad 

som ska vara med i djurparken och hur det ska byggas. Tor tar tag i duplobitar som ligger på 

bordet och placerar duplobitarna på den stora legoplattan (som symboliserar djurparken). Tor 

tittar på Kevin och Sara och gör verbala ljud. Karin frågar Kevin och Sara ”använder ni 

legoplattan”. Sara svarar ”ja”. Tor går fram till en låda med duplo och tar fram en rutschkana 

som den placerar på djurparken. När Tor går för att ta fler duplobitar, säger Karin ”Tor, om du 

ska ta mer duplo får du sitta på mattan och leka med duplo”. Tor sätter sig ner på mattan och rör 

med handen i lådan med duplon. Kevin och Sara fortsätter kommunikationen kring hur 

djurparken ska se ut, bland annat att giraffer och sälar ska vara med, och leker med djuren som 

pratar med varandra, medan Karin sätter sig bredvid Tor. Tor börjar kasta duplon på djurparken. 

Då lägger Karin lådan med duplon åt sidan och tar fram bilar istället och lägger framför Tor och 

säger ” titta här, vi kan leka med bilarna”. 

 

 

Analys 

Då Kevin säger ”vi kan bygga en djurpark” rakt ut så kan det förstås som att han 

pratar till både Sara och Tor som står runt bordet med honom. När Sara säger 

”ja, det kan vi” visar hon att hon gärna vill vara med i leken där en djurpark ska 

byggas. När Tor dessutom tar tag i duplobitar som ligger på bordet och placerar 

duplobitarna på den stora legoplattan (som symboliserar djurparken) samt tittar 

på Kevin och Sara och gör verbala ljud så kan det förstås som att han utrycker 

att han även vill vara med i leken.  

  I utdraget synliggörs att det sker samspel mellan Kevin och Sara då de pratar 
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om vad som ska vara med i djurparken och hur det ska byggas, bland annat att 

giraffer och sälar ska vara med, och de leker med djuren som pratar med 

varandra. Verktyg (leksaker i form av duplo) används för att kommunicera och 

agera fysiskt i leken. Det visar sig då Sara och Kevin leker med duplo djuren 

som pratar med varandra. Däremot är Tor inte med i samspelet under leken som 

Kevin inleder. Vilket visas då det inte sker någon form av samarbete eller 

kommunikation mellan Tor och Sara eller mellan Tor och Kevin där båda parten 

ger varandra respons.  

  När Tor efter att ha placerat duplobitar på den stora legoplattan (djurparken) 

fortsätter att ta fler duplo bitar och Karin säger ”Tor, om du ska ta mer duplo får 

du sitta på mattan och leka med duplo” visar det att han inte får vara med i leken 

kring djurparken. Istället måste han sitta på mattan om han ska få leka med mer 

duplo. När Tor sedan kastar duplon på djurparken, kan det förstås som ett sätt att 

utrycka att han faktiskt vill vara med i leken.  

  I utdraget går det att utläsa att Tor exkluderas i lek med andra barn genom en 

avledande handling. Detta framkommer när Tor kastar duplon på djurparken 

(legoplattan), och Karin då lägger lådan med duplon åt sidan och tar fram bilar 

istället och lägger framför Tor och säger ” titta här, vi kan leka med bilarna”. 

Det visar att Karin avleder honom från leken med Sara och Kevin eftersom hon 

plockar bort materialet som används i leken kring djurparken, och tar fram annat 

material (bilar) som hon föreslår att hon och Tor kan leka med istället. Det 

synliggör att Tor utesluts från leken med Sara och Kevin för att istället leka 

någonting annat.   

  Eftersom Tor inte får delta i leken kring lekparken så begränsas hans möjlighet 

till att lära i leken i samspel med Kevin och Sara. Det synliggörs att i leken kan 

barnen tillsammans lära sig hur en djurpark kan se ut då det sker kommunikation 

kring det och namn på olika djur som nämns ”giraffer” och ”sälar”, men också 

att samarbeta då alla i leken hjälps åt att bygga djurparken.  

 

 

Exempel 2. 
 
Pedagogen Karin sitter på mattan nära ett lågt bord. Elias och Lisa letar i lådor efter gubbar som 

de pratar om att de också vill ha med i huset de bygger uppe på det låga bordet. Inne i huset har 

de lagt hästar. Rosalina kommer fram och sträcker sig efter en häst som finns inne i huset. 

Rosalina klättrar upp på bordet tar hästen och börjar leka med hästen inne i huset. Elias och Lisa 

tittar upp från lådorna de letar i och tittar på Rosalina. Karin säger till Rosalina ”du får inte sitta 

på bordet för att då förstör du för Elias och Lisa när du sitter där”. Rosalina sitter kvar. Elias 

markerar med handen utsträckt på bordet och tar hästen som Rosalina håller i och säger ”du får 

inte sitta där uppe”. Karin plockar då ner Rosalina och för med sig henne därifrån samtidigt som 

hon säger ”kom så hittar vi på någonting annat”. Karin säger till Rosalina ”vi kan bygga med 

klossar”, som hon tar fram och börjar bygga med Rosalina. Elias tar fram röda duplobitar och 

säger till Lisa ”vi kan lägga sånna röda duplon där” (bygger på huset). Lisa tar gula duplon och 

säger ”ja och sånna gula” och bygger. Elias och Lisa galopperar med hästarna och gör ljud.  

 

Analys  
I leken där Elias och Lisa håller på att bygga ett hus med gubbar och hästar som 

de galopperar med sker samspel mellan Elias och Lisa. Detta framgår då de 

tillsammans bestämmer hur huset ska se ut och hjälps åt med att bygga huset. 

Med hjälp av verktygen (leksaker i form av duplo och hästar) kommunicerar de 

och agerar i leken. Det visar dig då exempelvis Elias tar fram röda duplobitar 

och säger till Lisa ”vi kan lägga sånna röda duplon där” och bygger på huset, 
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och Lisa tar gula duplon och säger ”ja och sånna gula” och bygger. Samt då 

Elias och Lisa galopperar med hästarna och gör ljud.  

  När Rosalina kommer fram och sträcker sig efter en häst som finns inne i huset 

samt klättrar upp på bordet tar hästen och börjar leka med hästen inne i huset 

kan det förstås som ett sätt att utrycka att hon också vill vara med i leken med 

Elias och Lisa. Karin säger då till Rosalina ”du får inte sitta på bordet för att då 

förstör du för Elias och Lisa när du sitter där”. Det kan förstås som att det finns 

en outtalad regel om att barn inte får sitta uppe på bordet och leka.  

  I utdraget exkluderas Rosalina i leken med andra barn genom en avledande 

handling. Det framgår när pedagogen Karin sedan tar med sig Rosalina och 

säger till Rosalina ”kom så hittar vi på någonting annat”, ”vi kan bygga med 

klossar”, och tar fram klossar och börjar bygga med Rosalina, vilket visar att 

hon avleder Rosalina från leken med Elias och Lisa. Detta då Karin tar med sig 

Rosalina och föreslår att hon kan göra någonting annat. Det synliggör att 

Rosalina inte ges möjlighet att delta i leken med Elias och Lisa och utesluts från 

leken.  

  Eftersom Rosalina inte får delta i leken med huset och hästarna ges hon inte 

möjlighet till att lära i leken i samspel med Elias och Lisa.  Det framgår att i 

leken kan barnen lära sig färger som ”röd” och ”gul”, detta med hjälp av 

konkreta redskap som tas fram (röda duplon och gula duplon) samtidigt som 

namnen på färgerna kommuniceras i leken. Barnen kan dessutom lära sig att 

leka tillsammans då alla i leken hjälps åt och bestämmer hur huset ska se ut och 

vad hästarna ska göra.        

 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att barn inkluderas i den fria leken med andra barn genom användning av 

konkreta redskap såsom bildkarta ex. med bilder på mat, köksredskap och på saker som man 

kan göra i dockvrån. Med hjälp av konkreta redskap såsom bildkartan uttrycker sig barnen 

och utför handlingar i leken. Bildkartan bidrar till att barn blir inkluderade i leken med andra 

barn eftersom de börjar delta fysiskt samt samspela och kommunicera. Detta genom att peka 

på bilderna från bildkartan för att vara med och bestämma vad som ska hända i leken och 

utföra handlingar. 

  Resultatet visar även att konkreta redskap i form av lekredskap bidrar till att barn inkluderas 

i den fria leken med andra barn. Detta då barn med hjälp av lekredskapen deltar både socialt 

och fysiskt. Följande framgår när exempelvis Liam med hjälp av tallrik, sked och plastmat 

som pedagogen tar fram börjar också laga mat tillsammans med Elias, Sara och Kalle och 

bjuder på maten/blir själv bjuden, samt kommunicerar med Elias, Sara och Kalle genom 

kroppsspråket och verbalt. Liam sträcker fram skeden och lägger mat på låtsas i Elias, Saras 

och Kalles tallrik och kommunicerar verbalt, och sen tar mer plastmat som pedagogen lagt 

fram och rör runt det i tallriken. Det framgår att pedagogen stöttar genom att gå och hämta 

fler tallrikar, skedar och plastmat som hon lägger på bordet så att alla kan hjälpa till att laga 

mat. På så sätt förändrar hon miljön genom att ordna så att det finns de lekredskap som 

behövs. 

  I resultatet framgår det att barn också inkluderas i den fria leken med andra barn genom 

tecken som stöd, vilket används i leken. Genom tecken som stöd deltar barn i lek med andra 

barn och det sker samspel och kommunikation. Detta framgår exempelvis i lek med dockor. I 

följande leksituation inkluderas exempelvis Sammy i dockleken med Felicia, Mia och Elias 

genom att tecken används, som är en form av stöttning. Tecken förtydligar det som 

kommuniceras i leken, och med hjälp av tecken som stöd bestämmer Sammy vad dockan ska 
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göra på dagis och handlar på olika sätt i leken, vilket synliggör inkludering.  Detta framgår då 

Sammy först inte deltar i leken med Felicia, Mia och Elias men när pedagogen tecknar 

samtidigt som hon talar, detta när hon ställer frågor om vad dockan ska göra på dagis ”ska 

dockan sova (lägger handflatan på kinden och böjer huvudet lätt)”, ”eller ska dockan äta 

(sätter ihop fingrarna och för de mot munnen)”, samt upprepar vad Mia säger med tecken 

”bebisen behöver en tröja” (lägger händerna på bröstet och för ner dem över magen), så 

börjar Sammy delta i leken och samspela med de andra barnen. Han deltar socialt samt 

handlar själv i leken. Detta visas då Sammy är med och bestämmer vad som ska hända i 

leken, att dockan ska bada där han kommunicerar med tecken (för händerna ifrån och ihop 

över bröstet) och gör verbala ljud, och Mia säger ”ja bebisen ska bada”. Samspelet fortsätter 

sen med att Mia hämtar en kastrull till Sammy som klär av dockan kläderna, medan Mia 

sedan lägger dockan i kastrullen där den får bada. När Mia sen säger ”bebisen behöver också 

en tröja ” och pedagogen tittar på Sammy och säger samt tecknar ”bebisen behöver en tröja” 

(lägger händerna på bröstet och för ner dem över magen) går Sammy och hämtar en tröja till 

dockan. Det framgår att pedagogen stöttar då hon förändrar sitt sätt att samspela och 

kommunicera genom att använda stödtecken tillsammans med barnen när hon talar och på så 

sätt erbjuder möjligheten till olika sätt att förstå och att utrycka sig på fler sätt.  

  Ett annat exempel är när Eddie från början inte är med i trollkarlsleken som Sara inleder inne 

i byggrummet och leker tillsammans med Kevin och Melinda. Eddie inkluderas senare i leken 

med Kevin, Sara och Melinda genom tecken som stöd. Med hjälp av tecken som stöd agerar 

Eddie med kroppen och kommunicerar. Tecken som verktyg stöttar dessutom genom att 

förtydliga det som händer i leken. Följande visas då pedagogen upprepar (det Sara 

kommunicerar i leken) med tecken som förstärkning, ”titta nu ska alla vara grisar (tecknar, 

drar fingrarna på ena handen över den andra handflatan)” eller ”katt (klappar den ena 

handen på den andra handen), och Eddie börjar då delta i leken. Han kryper på golvet (som 

en gris eller katt) tillsammans med Kevin, Sara och Melinda och tecknar dessutom ”katt”. 

  I resultatet framgår det även att barn exkluderas i den fria leken med andra barn genom 

avledande handlingar. Barn utesluts alltså från lek med andra barn genom att avledas bort från 

leken till att göra någonting annat istället. Detta visar sig i lek där det byggs med duplo och 

leks med djur. I följande leksituation håller en djurpark på att byggas där en legoplatta 

symboliserar djurparken. Kevin och Sara pratar om vad som ska vara med i djurparken och 

hur det ska byggas, bland annat att giraffer och sälar ska vara med, och de leker med djuren 

som pratar med varandra. När Tor visar att han vill vara med i leken genom att placera 

duplobitar på legoplattan får han inte vara med. Det framkommer när pedagogen Karin säger 

”Tor, om du ska ta mer duplo får du sitta på mattan och leka med duplo”. När Tor sedan 

kastar duplon på djurparken (legoplattan), lägger Karin lådan med duplon åt sidan och tar 

fram bilar istället och lägger framför Tor och säger ” titta här, vi kan leka med bilarna”. Det 

visar att Karin avleder honom från leken med Sara och Kevin eftersom hon plockar bort 

materialet som används i leken kring djurparken, och tar fram annat material (bilar) som hon 

föreslår att hon och Tor kan leka med istället. Det synliggör att Tor utesluts från leken med 

Sara och Kevin för att istället leka någonting annat.   

  Ett annat exempel där exkludering sker genom avledande handlingar är i leken där Elias och 

Lisa håller på att bygga ett hus med gubbar och hästar som de galopperar med, uppe på ett 

bord. När Rosalina kommer fram och sträcker sig efter en häst som finns inne i huset samt 

klättrar upp på bordet tar hästen och börjar leka med hästen inne i huset synliggör det att hon 

också vill vara med i leken med Elias och Lisa. Pedagogen Karin säger då till Rosalina ”du 

får inte sitta på bordet för att då förstör du för Elias och Lisa när du sitter där”. Karin tar 

sedan med sig Rosalina och säger till Rosalina ”kom så hittar vi på någonting annat”, ”vi kan 

bygga med klossar”, och tar fram klossar och börjar bygga med Rosalina, vilket visar att hon 

avleder Rosalina från leken med Elias och Lisa. Detta då Karin tar med sig Rosalina och 
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föreslår att hon kan göra någonting annat. Det synliggör att Rosalina inte ges möjlighet att 

delta i leken med Elias och Lisa och utesluts från leken.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I vår studie har vi använt oss av metoden observation i form av videoinspelning och 

fältanteckningar för att samla material till vår studie.  

  Vi valde fallstudie som design, vilket menas med att det endast genomförs observationer på 

en organisation, i detta fall på en förskola (Bryman 2011). Bryman tar upp att en fallstudie 

som design ger en mer detaljerad beskrivning av ett fall. Han menar även att för att en studie 

av ett fall ska vara tillförlitlig så behöver man kunna se att studiens resultat går att överföra till 

en annan miljö. Vilket kräver en tydlig beskrivning av det som sker under observationerna 

(Bryman, 2011).  

  Som forskare intog vi rollen som icke- deltagande observatör. Bryman (2011) beskriver att 

det är en roll där forskaren inte deltar i det som händer i miljön som observeras. Vidare 

nämner Bryman nackdelen med att vara icke-deltagande observatör då det kan finnas en risk 

med att inte förstå eller missförstå det sociala situationerna som uppstår mellan deltagarna, då 

forskaren enbart ser ytan. Björndal (2005) tar upp att som en icke -deltagande observatör 

minskar forskarens påverkan på deltagarnas beteende jämfört med vad en deltagande 

observatör hade gjort då en icke -deltagande observatör inte är med i situationen. Dock så kan 

forskarens närvaro ändå göra inverkan på deltagarna endast genom att enbart stå och 

observera (Björndal, 2005).  

  Pedagogerna på förskolan var medvetna om vårt fokus i studien som är hur 

inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra på förskolan, medan barnen enbart fick 

informationen att vi skulle observera dem i deras lek under den fria leken. Björndal (2005) 

menar att en fördel med att ha en låg grad av öppenhet av information är att det minskar 

risken att de som blir observerade ändrar sitt sätt att agera utefter det som forskaren vill se. 

Bryman (2011) belyser enligt de etiska principerna att de som blir observerade har rätt att få 

information kring momenten som genomförs samt att deltagarna ska vara medvetna om att de 

inte behöver delta i observationerna om de inte vill. Barnen fick informationen att de inte 

behöver vara med i studien om de inte ville, men fick som sagt enbart informationen att vi 

skulle observera dem i deras fria lek.  

  Fältanteckningar fördes som stöd för minnet, vilket Bryman (2011) förordar genom att ta 

upp att fältanteckningar hjälper observatören att komma ihåg olika situationer från 

observationen. Innan vi började observera med filmning och fältanteckningar så formade vi 

ett observationsschema, detta då Björndal (2005) menar att om forskaren valt ett avgränsat 

fokus är det bra att använda ett strukturerat sätt när den observerar vilket innebär att som 

observatör utformat ett observationsschema i förväg där den antecknar sina iakttagelser. För 

att kunna föra ett observationsschema menar Bryman (2011) att det är av vikt att forskarna har 

ett tydligt fokus för att veta vad som ska registreras. Detta menar Björndal (2005) kan bidra 

till att datainsamlingen blir mindre krävande och att det insamlade materialet kan presenteras 

på ett mer tydligt och koncentrerat sätt. Björndal (2005) tar upp att när ett observationsschema 

används så kan det innebära att man som forskare inte blir lika öppen för att se saker. Samt att 

när forskaren registrera informationen under observationstillfället så finns det en risk att 

forskaren går miste om relevant information från observationen. 

  Bryman (2011) belyser också att det finns en risk med teknikredskap, då tekniska problem 
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kan uppstår vilket kan resultera i att man mister värdefull information. Under våra 

observationer med videoinspelning stötte vi på lite hinder, bland annat att Ipaden (som vi 

filmade med) fick slut på minne vilket gjorde att vi fick byta Ipad samt att det krävdes ett byte 

en gång till då kameran på Ipaden inte fungerade.  Fördelarna med valet av videoobservation 

menar Björndal (2005) är att forskaren får syn på både vad andra i omgivning säger och vad 

de gör.  Björndal (2005) och Lindgren (2012) poängterar också att med hjälp av filmning så 

spelas både det verbala och icke verbala signaler in. Vidare menar Björndal (2005) och 

Lindgren (2012) att vid filmning är det även lättare att få med detaljer samt att det går att 

stoppa/spola filmen framåt eller bakåt så att man kan se och höra situationerna upprepade 

gånger.  

Arbetets trovärdighet   
För att se tillförlitligheten i vår kvalitativa studie följer vi Brymans (2011) fyra delkriterier, 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten i vår studie synliggörs bl.a. genom textens transparens, vilket menas med 

studiens genomskinlighet. Textens transparens visas genom att vi tydligt skrivit fram vår 

forskningsprocess vilket ger läsaren möjlighet att ta del av hur vi tänkt kring våra metodval. 

Detta kan på så sätt möjliggöra för kritiskt granskande av vår text (Jackosson, 2008; ref i 

Ahrne & Svensson, 2015).  

I vår studie har vi även använt oss av triangulering, vilket stärker trovärdigheten i vårt arbete 

ytterligare. I triangulering så är grundtanken att i den kvalitativa forskningen kombinera olika 

metoder, teoretiska perspektiv, typer av data eller forskare för att studera samma fenomen 

(Bryman, 2011). Att använda sig av flera tillvägagångssätt kommer att kunna ge ett mer 

korrekt eller en mer sann beskrivning av det som skett än om endast en metod används 

(Svensson & Ahrne, 2015). I vår studie så har vi använt oss av två olika metoder, 

videoinspelning samt anteckningar med papper och penna, för att få reda på hur barn 

inkluderas/exkludera i den fria leken med andra barn på förskolan.   

  Vidare förklarar Bryman (2011) kriteriet Överförbarhet där studiens resultat ska vara väl 

beskrivet för att på så sätt se hur pass överförbar studiens resultat är till en annan miljö. I vår 

studie har vi transkriberat vårt insamlade material noggrant för att inte gå miste om några 

detaljer som kan ha en betydelse för överförbarheten, då det kan underlättar för att se 

överförbarheten till en annan miljö.  

  Med kriteriet Pålitlighet menar Bryman (2011) att forskarna ska säkerställa att alla moment i 

forskningsprocessen ska vara fullständiga och tillgängliga för att andra kolleger ska kunna 

bedöma kvaliteten på procedurerna som valts och gjorts. Samt att en bedömning kring om de 

teoretiska slutsatser som gjorts är berättigade. Under forskningens gång har vi haft 

handledning där vår studies delar har granskats. Vi har från början till slutet gjort förändringar 

i arbetet för att få fram ett fullständigt och tillgängligt arbete för andra studie kamrater att 

bedöma.  

Sista Kriteriet för att synliggöra tillförlitligheten i vår studie är Möjlighet att styrka och 

konfirmera vilket Bryman (2011) tar upp är att det ska vara uppenbart att vi som forskare inte 

medvetet låter teoretiska inriktningar eller personliga värderingar påverka studiens slutsatser 

och utförande. Vi som forskare använder perspektiv och teorier för att förstå vårt resultat och 

inte som en slutsats av resultatet. Men också för att styrka våra antaganden t.ex. val av metod, 

vilket medför att våra egna värderingar uteblir.  
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Resultatdiskussion 
Tidigare forskning tar upp att barn inte alltid inkluderas i vardagliga aktiviteter på förskolan 

såsom i den fria leken med andra, och att exkludering sker (Diamond & Tu, 2009). Vilket 

innebär att barnet inte får vara och känna sig delaktig socialt och fysiskt (Odom, Buysse & 

Soukakou, 2011). Av resultatet i vår studie framgår det utifrån vårt syfte som är att undersöka 

inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan och vår frågeställning 

ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?”, att barn 

inkluderas i den fria leken med andra barn genom användning av olika konkreta redskap samt 

tecken som stöd, men att barn även exkluderas i den fria leken med andra barn genom 

avledande handlingar.  

  Resultatet visar att barn inkluderas i den fria leken med andra barn genom användning av 

konkreta redskap såsom bildkarta ex. med bilder på mat, köksredskap och på saker som man 

kan göra i dockvrån. Med hjälp av konkreta redskap såsom bildkartan uttrycker sig barnen 

och utför handlingar i leken. Bildkartan bidrar till att barn blir inkluderade i leken med andra 

barn eftersom de börjar delta fysiskt samt samspela och kommunicera. Detta genom att peka 

på bilderna från bildkartan för att vara med och bestämma vad som ska hända i leken och 

utföra handlingar. 

  Genom att barn får använda bildkartan (ett kommunikationshjälpmedel) i lek tillsammans 

med andra barn erbjuds de fler möjligheter till att uttrycka sig. Bildkartan möjliggör för barn 

att delta i leken med andra barn, i det sociala samspelet, då barnen kan utrycka sig på olika 

sätt för att bestämma vad som ska hända i leken och handla på olika sätt. Det innebär att 

barnen inte behöver göra samma sak i leken för att bli inkluderade (uttrycka sig på samma 

sätt, handla på samma sätt), utan kan göra olika utifrån olika förmågor. Varje barn har så att 

säga en uppgift för att leken ska fortskrida, uppgifterna kan däremot vara väldigt olika men 

ändå ge alla en känsla av delaktighet, vilket inkludering innefattar. Tidigare forskning nämner 

vikten av att barn erbjuds olika vägar till att delta och varierade möjligheter till att uttrycka sig 

för att möjliggöra inkludering (Barton & Smith, 2015). Tidigare forskning lyfter fram att alla 

barn bör inkluderas i förskolan (Engstrand & Roll-Pettersson, 2014). Inkludering innebär att 

alla barn får delta i sociala sammanhang, aktiviteter och rutiner på förskolan, samt att 

olikheter ses som en tillgång (DEC & NAEYC, 2009).  

  Barn är olika, barn har olika sätt att lära, olika förmågor och olika behov. Olika anpassningar 

av miljön, både den sociala och fysiska miljön behöver därför göras för att möjliggöra att barn 

inkluderas i lek med andra barn. Det kan handla om att pedagogen t.ex. ser till att det finns 

speciella redskap, hjälpmedel och material som barnen kan använda (exempelvis bildkartor 

som framkom i resultatet), som möjliggör för barn att delta i sociala sammanhang såsom lek 

med andra barn. Även om resultatet däremot visar att barn inkluderas i lek med andra barn 

genom användning av bildkarta, är det däremot inte säkert att barn alltid kommer inkluderas 

genom att bildkartan tas fram och används. Detta då bildkartan kan fungera bra som ett stöd 

för ett barn men inte för ett annat barn, då barn kan ha olika förutsättningar och olika behov 

av särskilt stöd. Tidigare forskning menar att olika anpassningar av miljön kan ge barn det 

stöd de behöver och kan bidra till att barn kan delta, lära och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och behov (Nind, Flewitt & Payler, 2010), samt nämner att barn kan ha olika 

behov av särskilt stöd (Diamond & Tu, 2009). Inkludering menar DEC och NAEYC (2009) 

innefattar att alla barn ska ges möjlighet att delta, lära och utvecklas.  

  I ett sociokulturellt perspektiv kan barn med hjälp av bildkartan som verktyg, utrycka sig och 

utföra handlingar i sociala praktiker såsom lek med andra barn. Genom att barn använder 

bildkartan i samspel med andra barn kan barn lära sig olika sätt att uttrycka sig på samt få 

förståelse för situationen, vad som händer i leken. Detta då de använder bilderna för att 

kommunicera och handla i leken, där bilden kan förtydliga orden och handlingen i leken. 

Bestämmer sig barn exempelvis för att dockan i leken ska sova och pekar på en bild på 
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bildkartan som symboliserar ”sova” så kan det förtydliga en handling, att barn exempelvis 

”lägger dockan i vagnen” då den ska sova. Använder barn dessutom ord eller tecken i 

samband med pekandet på bilden t.ex. tecknar eller säger ordet ”sova” samtidigt som den 

pekar på bilden som symboliserar ”sova” så kan förståelsen för det som ska kommuniceras i 

leken förtydligas, att barn exempelvis vill uttrycka att dockan ska ”sova”.  Barn kan dessutom 

befinna sig i den närmaste utvecklingszonen då barn från början kan använda bildkartan 

tillsammans med andra barn eller pedagoger som stöttar genom att ta fram den och använda 

den som uttrycksform, för att senare själva ta fram och använda den. Barn kan alltså på så sätt 

få erfarenheter av hur bildkartan kan användas som uttrycksform i leken, erfarenheter som 

senare kan användas i nya leksituationer. Vygotskij (1978)  menar utifrån det sociokulturella 

perspektivet att i samspelet och kommunikationen med andra får barnet erfarenheter och 

förståelser som den senare kan använda i nya situationer. Vygotskij nämner begreppet ”den 

närmaste utvecklingszonen” som innebär att barnet tillsammans med någon annan som har 

mer erfarenhet (t.ex. en vuxen, ett barn) kan prestera bättre än den hade kunnat göra själv. Det 

barnet kan göra tillsammans med någon annan kan den alltså senare göra på egen hand. Han 

menar även att barn använder sig av olika verktyg i sociala praktiker (exempelvis leken) och i 

sitt lärande, för att utföra en uppgift, uttrycka sig och få förståelse för situationen (Vygotskij, 

1978).   

    Resultatet visar även att konkreta redskap i form av lekredskap bidrar till att barn 

inkluderas i den fria leken med andra barn. Detta då barn med hjälp av lekredskapen deltar 

både socialt och fysiskt. Följande framgår när exempelvis Liam med hjälp av tallrik, sked och 

plastmat som pedagogen tar fram börjar också laga mat tillsammans med Elias, Sara och 

Kalle och bjuder på maten/blir själv bjuden, samt kommunicerar med Elias, Sara och Kalle 

genom kroppsspråket och verbalt. Liam sträcker fram skeden och lägger mat på låtsas i Elias, 

Saras och Kalles tallrik och kommunicerar verbalt, och sen tar mer plastmat som pedagogen 

lagt fram och rör runt det i tallriken. 

  Genom att barn ges möjlighet till att delta i lek med andra barn kan barn lära i samspel med 

andra barn. I följande fall kan barn exempelvis lära sig att samarbeta då de lagar mat 

tillsammans samt att mat är någonting som kan lagas för att bjuda på andra vilket 

framkommer i deras handlingar där olika lekredskap används (tallrik, sked, plastmat).  

Däremot räcker det inte alltid att ta fram lekredskap för att barn ska inkluderas i lek med 

andra barn. Sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan barn även behöva stöttning i sociala 

praktiker såsom lek med andra barn. Stöttningen kan innebära att pedagogen förklarar, 

bekräftar, fyller i och vidareutvecklar det barn säger. På så sätt kan barn befinna sig i den 

närmaste utvecklingszonen då den kan prestera bättre i leken. Vygotskij (1978) menar utifrån 

det sociokulturella perspektivet att när barnet befinner sig i den närmaste utvecklingszonen 

kan den prestera bättre än den hade kunnat göra själv. Barn kan behöva stöttning och 

vägledning i sociala praktiker såsom leken med andra barn, t.ex. av en pedagog. Vygotskij 

nämner dessutom att barn lär sig och utvecklas i samspel och kommunikation med andra. I 

samspelet och kommunikationen med andra kan barn få förståelser som de kan ta med sig.  

  Om barn ska kunna ges rätt stöd kan det vara betydelsefullt att som pedagog observera 

miljöns påverkan på barn och hur barns samspel/kommunikation funkar med andra 

barn/vuxna. På så sätt blir det lättare att ge barn rätt stimulans och stöd för att underlätta barns 

delaktighet och aktivitet i sociala praktiker såsom lek med andra. Detta då pedagogen kan få 

syn på vilka förändringar som behöver göras i miljön, som kan göra det möjligt för barn att 

delta, lära och utvecklas.  

  Cologon (2014) tar upp vikten av att pedagoger undersöker miljön på förskolan. Tidigare 

forskning menar att förskolans miljö kan behöva ändras för att barn ska få det stöd de behöver 

(Cologon, 2014). Detta exempelvis genom användning av olika redskap, som gör det möjligt 

för barnen att vara med i aktiviteter med andra barn samt lära och utveckla olika kompetenser 
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och förmågor (Dinnebeil, 2014). 

      I resultatet framgår det att barn också inkluderas i den fria leken med andra barn genom 

tecken som stöd, vilket används i leken. När tecken som stöd används deltar barn i lek med 

andra barn och det sker samspel och kommunikation. Med hjälp av tecken som stöd 

förtydligas det som händer i leken och barn agerar både med kroppen och deltar socialt.  

  Även om resultatet visar att barn deltar i den fria leken med andra barn när tecken som stöd 

används i leken, så kan det poängteras att även andra faktorer kan spela in. Det finns 

exempelvis en chans att barn deltar socialt eller fysiskt i lek med andra barn då barn känner att 

det finns ett syfte med det och själv har ett behov av det. Pedagoger och barn kan stötta 

genom att ställa frågor eller ge instruktioner som gör att barn känner att det är det är 

nödvändigt att delta i situationen, att deras uppgift i leken är betydelsefull. Vygotskij (2001) 

menar utifrån ett sociokulturellt perspektiv att barn samspelar och kommunicerar där de 

använder begrepp när de känner ett behov av det, när de känner att det är nödvändigt i 

situationen. Samt att stöttning kan innebära att pedagogen finns med under situationen för att 

vägleda genom frågor och instruktioner (Vygotskij, 1978). Vidare menar tidigare forskning att 

inkludering innefattar att delta både socialt och fysiskt (Odom, Buysse & Soukakou, 2011). 

  Inkludering i den fria leken genom användning av tecken som stöd framgår exempelvis i lek 

med dockor. I följande leksituation inkluderas exempelvis Sammy i dockleken med Felicia, 

Mia och Elias genom att tecken används, som är en form av stöttning. Med hjälp av tecken 

som stöd bestämmer Sammy vad dockan ska göra på dagis och handlar på olika sätt i leken.  

Detta framgår då Sammy först inte deltar i leken med Felicia, Mia och Elias men när 

pedagogen tecknar samtidigt som hon talar, detta när hon ställer frågor om vad dockan ska 

göra på dagis samt upprepar vad Mia säger med tecken, så börjar Sammy delta i leken och 

samspela med de andra barnen. Han deltar socialt samt handlar själv i leken. Detta visas då 

Sammy är med och bestämmer vad som ska hända i leken, att dockan ska bada där han 

kommunicerar med tecken (för händerna ifrån och ihop över bröstet) och gör verbala ljud, och 

Mia säger ”ja bebisen ska bada”. Samspelet fortsätter sen med att Mia hämtar en kastrull till 

Sammy som klär av dockan kläderna, medan Mia sedan lägger dockan i kastrullen där den får 

bada. När Mia sen säger ”bebisen behöver också en tröja ” och pedagogen tittar på Sammy 

och säger samt tecknar ”bebisen behöver en tröja” (lägger händerna på bröstet och för ner 

dem över magen) går Sammy och hämtar en tröja till dockan.  

  Barn har olika sätt att utrycka sig på, barn kan exempelvis utrycka sig verbalt eller mer med 

kroppsspråket. Därför är det viktigt att det finns tillgång till redskap som erbjuder barnen 

varierade möjligheter till att utrycka sig, för att på så sätt skapa förutsättningar för barn att 

delta socialt och fysiskt i lek med andra barn. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan tecken 

vara en stöttning för barn. Med tecken som verktyg kan barn benämna vad som ska hända i 

leken och benämna saker som de vill ha. På så sätt kan de lära sig ord och tecken som ersätter 

t.ex. handlingar eller föremål, då de får syn på att saker kan ha namn. Kopplat till resultatet 

kan barn i följande fall lära sig begrepp som benämns i leken (ex. tröja som ersätter ett 

föremål eller bada som ersätter en handling). Barn kan dessutom se andra barn eller 

pedagoger använda tecken för att senare själva använda det då de kan härma. Pedagogen kan 

alltså t.ex. stötta barn i lek med andra barn genom att visa olika sätt att utrycka sig på för att 

erbjuda fler möjligheter. Tidigare forskning nämner att barn utrycker sig på olika sätt och bör 

erbjudas varierade möjligheter till att uttrycka sig för att möjliggöra inkludering (Barton & 

Smith, 2015). För att vara inkluderad ska man känna att man kan uttrycka sina åsiter och få 

vara med och bestämma (DEC & NAEYC, 2009). Vidare nämner Vygotskij utifrån ett 

sociokulturelt perspektiv att språket är ett verktyg och att verktygen stöttar barn i görandet 

och i att utrycka sig (Vygotskij, 1978). Barn använder språket för att kommunicera benämna 

t.ex. handlingar eller olika saker. När barn förstår att saker kan ha namn, så kan de lära sig ord 

och tecken som ersätter människor, handlingar, föremål, önskningar och tillstånd (Vygotskij, 
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2001). Barn handlar dessutom efter det de hört och sett andra i omgivningen göra Vygotskij 

(1978). 

  Vidare visar resultatet att barn exkluderas i den fria leken med andra barn genom avledande 

handlingar. Barn utesluts alltså från lek med andra barn genom att avledas bort från leken till 

att göra någonting annat istället. Detta visar sig i lek där det byggs med duplo och leks med 

djur. I följande leksituation håller en djurpark på att byggas där en legoplatta symboliserar 

djurparken. Kevin och Sara pratar om vad som ska vara med i djurparken och hur det ska 

byggas, bland annat att giraffer och sälar ska vara med, och de leker med djuren som pratar 

med varandra. När Tor visar att han vill vara med i leken genom att placera duplobitar på 

legoplattan får han inte vara med. Det framkommer när pedagogen Karin säger ”Tor, om du 

ska ta mer duplo får du sitta på mattan och leka med duplo”. När Tor sedan kastar duplon på 

djurparken (legoplattan), lägger Karin lådan med duplon åt sidan och tar fram bilar istället och 

lägger framför Tor och säger ” titta här, vi kan leka med bilarna”. Det visar att Karin avleder 

honom från leken med Sara och Kevin eftersom hon plockar bort materialet som används i 

leken kring djurparken, och tar fram annat material (bilar) som hon föreslår att hon och Tor 

kan leka med istället. Det synliggör att Tor utesluts från leken med Sara och Kevin för att 

istället leka någonting annat.   

  Om avledande handlingar inte används så finns det möjlighet för barn att delta i lek med 

andra barn. Det hade funnits möjlighet även för Tor att delta i leken med Sara och Kevin. I 

följande situation hade stöd kunnat ges genom att fler legoplattor tas fram och görs 

tillgängliga för barnen för att möjliggöra inkludering. På så sätt hade Tor också kunna delta i 

leken där en djurpark byggs, eftersom han hade kunnat bygga en djurpark av duplo på en egen 

legoplatta och sedan använda djuren för att kommunicera med Kevin och Sara då djuren i 

leken pratade med varandra. Pedagogen hade dessutom kunnat ge stöd genom att uppmuntra 

till samspel. Detta genom att föreslå att barnen kan bygga djurparken tillsammans och 

förklara att Tor vill vara med i leken. Diamond och Tu (2009) tar upp att om barn får kunskap 

av de vuxna i hur ett annat barn kan vara med i leken så kan barn bjuda in till lek. I leken kan 

barn lära i samspel med varandra (Vygotskij, 1978). Inkludering innefattar att barn ges 

möjlighet till att delta och lära (DEC & NAEYC, 2009). Tidigare forskning menar för att 

tillgodose alla barn de bästa förutsättningarna för lärande kan det krävas särskilda stöd för 

utveckling och lärande. (Barton, & Smith, 2015). Enligt inkluderingsdiskursen ska barn inte 

anpassa sig efter förskolans miljö utan förskolans miljö ska anpassa sig efter barnen 

(Skidmore, 2004). Inkluderingsdiskursen menar att miljön kan göra det svårt för barn att 

kunna delta och lära (Skidmore, 2004).      

  Ett annat exempel där exkludering sker genom avledande handlingar är i leken där Elias och 

Lisa håller på att bygga ett hus med gubbar och hästar som de galopperar med, uppe på ett 

bord. När Rosalina kommer fram och sträcker sig efter en häst som finns inne i huset samt 

klättrar upp på bordet tar hästen och börjar leka med hästen inne i huset synliggör det att hon 

också vill vara med i leken med Elias och Lisa. Pedagogen Karin säger då till Rosalina ”du 

får inte sitta på bordet för att då förstör du för Elias och Lisa när du sitter där”. Karin tar 

sedan med sig Rosalina och säger till Rosalina ”kom så hittar vi på någonting annat”, ”vi kan 

bygga med klossar”, och tar fram klossar och börjar bygga med Rosalina, vilket visar att hon 

avleder Rosalina från leken med Elias och Lisa. Detta då Karin tar med sig Rosalina och 

föreslår att hon kan göra någonting annat. Det synliggör att Rosalina inte ges möjlighet att 

delta i leken med Elias och Lisa och utesluts från leken.  

  Även i följande situation hade inkludering kunnat möjliggöras genom förändringar i miljön. 

Om huset med hästar hade flyttats ner till golvet så hade Rosalina också kunnat nå huset och 

hästarna och på så sätt kunnat vara med i leken med Elias och Lisa. Hon hade då inte behövt 

klättra uppe på bordet, vilket inte var okej. Rosalina hade kunnat hjälpa Elias och Lisa att 

fortsätta bygga huset eftersom de hade kunnat samarbeta tillsammans.  
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  Enligt inkluderingsdiskursen ses möjligheten att delta och lära utan begränsningar hos barn, 

då varje barn har kapacitet att delta och lära. Det skiljer sig från avvikelsediskursen som 

istället ser begränsningar hos barn, att barn har brister i sin intelligens som gör det svårt för de 

att delta och lära. Stöttningen bör alltså vara att åtgärda problemet hos barnet, att rätta till 

barnets svagheter/oförmågor (Skidmore, 2004). Det sociokulturella perspektevit motsäger sig 

avvikelsediskursen där Vygotskij (1978) poängterar att alla högre funktioner, allt som har 

med intelligens att göra (exempelvis förmågan att lära, förstå, leda en aktivitet, använda 

språket etc.) är skickligheter som lärs genom erfarenheter av deltagande i sociala praktiker. 

Vygotskij (1978) nämner t.ex. leken som en social praktik där barn kan lära i samspel med 

varandra.  

Pedagogiska implikationer  
Eftersom forskning visar att exkludering sker i förskolans vardagliga aktiviteter såsom i den 

fria leken, har vår studie betydelse för förskolans praktik då den kan bidra med kunskap om 

hur barn kan inkluderas i den fria leken eftersom vår studie kan få syn på speciella 

tillvägagångssätt och redskap som används och hur det i så fall kan bidra till inkludering. På 

så sätt tillför studien kunskap för att kunna skapa en inkluderande miljö som passar alla barn.   

Vidare forskning 

Vidare forskning utifrån vår studie kan göras om hur barn kan inkluderas/exkluderas i andra 

miljöer förutom den fria leken. Vidare forskning kan även göras kring hur barn tycker att de 

inkluderas/ exkluderas i den fria leken för att på så sätt kunna ta barns perspektiv.  

 
Arbetsfördelning 
Sökandet och sammanställningen av tidigare forskning och litteratur gjorde vi till största del 

tillsammans för att arbetet skulle bli så sammanhängande som möjligt. Observationerna på 

förskolan utfördes tillsammans, Carolin förde fältanteckningar och Frida observerade med en 

Ipad. Med två observatörer ökar chansen till att vi ser mer än om vi enbart hade varit en 

observatör.    

Vi diskuterade och gick igenom filmerna flera gånger med stöd av fältanteckningarna för att 

finna mönster och teman. Sammanställningen av resultatet samt framställningen av analyserna 

och diskussionerna gjordes tillsammans, för att stärka den röda tråden och för att arbetet ska 

bli mer sammanhängande.      
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Bilagor 

Bilaga 1 

OBSERVATIONSSCHEMA  
Tema 

Inkludering/exkludering 

i den fria leken 

Person 

Barn/pedagog  
Beskrivning  

Vad sägs? Vad händer? 
Tolkning och reflektion 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Information till föräldrar 

Vi är två studenter som går sista året på Halmstad högskola, vi ska skriva ett examensarbete 

som handlar om hur barn blir inkluderade/exkluderade i den fria leken.  

Vi kommer att besöka förskolan för att genomföra videoobservationer under barnens fria lek.  

Med vänliga hälsningar  

Carolin Smail och Frida Knudsen  

Bilaga 3 

Samtyckesblankett  

Vi är två studenter, Carolin och Frida, som går sista året på Halmstad högskola, vi ska nu 

skriva ett examensarbete som handlar om hur barn inkluderas/exkluderas i den fria leken.  

Vi kommer att besöka förskolan för att göra videoobservationer och fältanteckningar under 

barnens fria lek. 

Vi kommer att beakta samtyckeskravet vilket betyder att ditt barn själv får bestämma över sin 

medverkan, medverkan är frivillig och det finns möjlighet att avbryta.  

Konfidentialitetskravet, vilket innebär att vi inte kommer att nämna barnets/ditt namn eller på 
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vilken förskola materialet insamlas i rapporten samt nyttjandekravet där det insamlade 

materialet endast används för forskningsändamålet och kommer att förstöras senare. 

Samtyckesblanketterna behöver vara påskrivna senast torsdagen den 17/11- 2016 

Då vi ska göra videoobservationer och fältanteckningar vill vi ha vårdnadshavares underskrift 

på att ni samtycker barnets deltagande och att vi använder den insamlade datan enbart till vår 

studie. 

Jag samtycker att (mitt barn) deltar i er undersökning: 

Underkrift:………………………………………………………………………….  

 

Vänliga hälsningar 

Carolin Smail 

Mail: Carsma10@student.hh.se 

Frida Knudsen 

Mail: Friknu13@student.hh.se 

Kristina Holmberg (kursansvarig) 

Mail: Kristina.Holmberg@hh.se 
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