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Sammanfattning 
Studien avser att undersöka hur barnen på en resursförskola utesluter varandra samt hur barn 
med autismspektrumtillstånd (AST) tar sig in i den fria leken. Detta är en kvalitativ 
undersökning som bygger på observationer gjorda i förskolan på en resursavdelning med barn 
från tre till fem år. Observationerna utfördes när barnen med AST var med i leken eller 
försökte ta sig in i leken. Materialet har sedan analyserats utifrån sociokulturella och 
interaktionistiska perspektiv. Resultatet visade att barnen med AST använde sig av fem olika 
strategier för att få tillträde till leken. De använde ofta samma strategi flera gånger fastän den 
inte visade sig effektiv i den aktuella leksituationen. Den mest använda strategin var att fråga 
om tillträde vilket utifrån ett didaktiskt perspektiv kan ses som den högst värderade strategin 
bland förskolans pedagoger då de hade som fokus att lära ut just denna strategi till barnen. I 
observationerna identifierades sju olika uteslutningsstrategier. Den mest förekommande var 
att plötsligt bli ignorerad i leken. Det visade sig att det endast var barnen med AST som blev 
uteslutna ur de gemensamma lekarna. Även strategier som inte finns benämnda i tidigare 
forskning identifierades. Studien visar också att tillträdesstrategier kunde användas som 
uteslutningsstrategier. 

 

Nyckelord: 

Förskola, fri lek, tillträdesstrategier, uteslutningsstrategier, autismspektrumtillstånd, 
sociokulturellt perspektiv, observation 
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1 INLEDNING 
Höstterminen 2012 läste jag specialpedagogik som specialisering inom pedagogiskt arbete 
med yngre barn. Vi läste mycket om hur man kan hjälpa och stötta olika barn vare sig de har 
funktionsnedsättningar eller ej. Men litteraturen innehöll också mycket om hur barn med 
funktionsnedsättningar fortfarande hamnar i samhällets periferi och utesluts ur gemenskaper 
genom skolans organisation, att lärare har bristande kunskap samt att barnen inte ser det som 
en styrka att vara olika. Jag förvånades av att samhället står och trampar på samma ställe som 
man gjort under lång tid. Jag anser att en av lärarutbildningens uppgifter är att genom studier i 
specialpedagogik ge lärarna fler redskap så att de kan ha ett inkluderande förhållningssätt och 
kan arbeta för att barnen också ska ha det gentemot varandra. Men för att kunna förändra eller 
stötta barnens interaktion med varandra måste man först veta hur interaktionen ser ut. Hur 
agerar barn i interaktionen med varandra och vilka är det som hamnar utanför eller 
inkluderas?  Detta ville jag undersöka och valde därför att observera barnens lek på en 
resursförskola där jag kunde få syn på om barnen själva gjorde skillnad på barn med och barn 
utan tydliga funktionsnedsättningar. Jag valde en förskola som hade barn med 
autismspektrumstörning. Jag har en familjemedlem med diagnosen som beskriver hur hennes 
uppväxt kantades av mobbning från andra barn och ett oförstående bemötande från vuxna. 
Det känns därför angeläget för mig att studera om och hur just dessa barn får tillträde till 
leken och hur de bemöts av andra barn i leksituationer. Detta för att vi lärare ska kunna stötta 
barnen och leda dem framåt i sina relationsarbeten samt skapa ett inkluderande 
förhållningssätt i hela barngruppen.  
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2 BAKGRUND 
I media tas ibland de yngre barnens lek upp och det diskuteras vad det finns för mening med 
barns lek och om den är viktig. SvD har ett antal gånger skrivit om leken både i ett 
nutidsperspektiv och ur ett historiskt perspektiv. SvD skrev 19 maj 2011 en artikel om Annica 
Löfdahls forskning om lek. Löfdahls (2007) studie visade att barn huvudsakligen leker 
existentiella lekar som att doktorn måste rädda en sjuk patient, att båtens besättning drunknar 
eller att barnen blir bortrövade. I förskolans kontext handlar det ofta om att alla barn ska få 
vara med men det, menar Löfdahl, är inte en självklarhet i barnens värld. De skyddar sina 
relationer från intrång och inkludering av vissa leder alltid till exkludering av andra. Rädda 
barnens legitimerade psykoterapeut och socionom, Inger Ekbom, svarar på vanliga frågor 
kring barns lek på landstingets hemsida. Hon påpekar att barnens lek är essentiell för deras 
sociala, emotionella, motoriska och intellektuella utveckling. Leken spelar en viktig roll i vår 
uppväxt och påverkar hur vi formas som människor. Vi bearbetar upplevelser i leken och 
testar hur det känns att uppleva sådant vi ännu inte upplevt. 

Leken har i alla tider ansetts vara av stor vikt ur olika perspektiv. På 1700-talet skrev 
Friederich von Schiller (1759-1805) ”Om människans estetiska fostran i en serie brev”. Där 
argumenterar han för att leken är central i skapandet av ordning. Schiller skrev ”Människan 
leker bara när hon i ordets fullaste bemärkelse är människa”.  Friedrich Fröbel (1782-1852) är 
allmänt känd inom förskolans pedagogik. Fröbels lekteorier används idag flitigt på förskolor i 
Sverige. Han hade en övertygelse om att leken och barns eget skapande skulle utveckla dem 
till fria tänkande människor och inte endast kopior av något som redan varit. En annan 
betydelsefull lekteoretiker var Johan Huizinga (1872-1945). Han såg leken som den drivande 
kraften i civilisationsutvecklingen. 

Det är inom förskolans kontext som frågan om lek och vad den gör för nytta alltid har varit 
aktuell. I lpfö98 (2010) står det under Förskolans uppdrag:      

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 
varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. 

Barnen kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek…” (Lpfö98, 2012, s. 6) 

Läroplanen för förskolan ser på lek som kunskapsbildande och socialiserande samt ur ett 
psykologiskt perspektiv där barn får bearbeta saker de upplevt tidigare. 

I debatten om lek samt i styrdokument för förskolan kan man läsa att leken är grundläggande 
för alla barn. Den nu gällande läroplanen för förskolan idag, Lpfö98 (2010), menar att alla 
barn ska inkluderas och få leka för att uttrycka sig samt för att ta till sig kunskaper. Det har 
inte alltid sett så ut. Barn med funktionsnedsättningar, exempelvis autismspektrumtillstånd, 
har tidigare blivit åsidosatta. Under början av 1900-talet var det många yrkesgrupper, till 
exempel läkare, lärare psykologer, socialarbetare och fritidspedagoger, som ville hävda sig 
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som experter inom området den goda barndomen och motsatsen. De hävdade att de visste hur 
barnen skulle tas om hand samt att de kunde stötta föräldrarna, ofta genom att påpeka deras 
okunskaper och dåliga fostran (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 7-8). Fram till 1970-talet 
skickades barn som man kallade för ”sinnesslö” och ”vanart” bort från hemmet då man ansåg 
att det var bättre att experter tog hand om barnet. Det sades att det var för barnets bästa. Men 
under 1950-talet uttalades stark kritik mot att man diskriminerade barn med 
funktionsnedsättningar vilket ledde till en ändring av skollagen 1962 som innebar att 
kommunerna blev skyldiga att undervisa alla barn inom kommunen. Under senare delen av 
1960-talet formulerades normaliseringsprincipen vilket innebar att alla barn hade rätt till att 
delta i samhället genom att ha rätt till egna tillhörigheter samt rätt att befinna sig i hemlika 
familjeförhållanden (Assarson, 2009, s.18-23).  Även om barn med funktionsnedsättningar 
blir mer sedda idag blir denna barngrupp fortfarande diskriminerade inom förskola och skola 
men inte lika uttalat som tidigare.  Tidigare fanns det uppfostringsanstalter, 
observationsklasser och hjälpklasser. Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003, s. 9) menar att 
dessa endast ersatts av anpassade studiegångar, individuella program, skoldaghem och nya 
internatskolor men att barnen i stor utsträckning fortfarande inte blir inkluderade i samhället. 
Det man kan se är att många barn med funktionsnedsättningar går i vanlig förskola och skola. 
Det som behöver undersökas är om dessa barn som blivit inkluderade i den ”vanliga” 
förskolan och skolan blir inkluderade i barn- elevgruppen eller om de fortfarande blir 
exkluderade. Autism- och aspergerförbundet har gjort en undersökning som visade att av 
barnen med autismspektrumtillstånd som fick betyg höstterminen 2012 fick endast hälften 
godkänt i alla kärnämnen i skolan. Detta berodde inte på en låg intelligensnivå. Eleverna 
upplevde bristande stöd och anpassningar och kunde därför inte uppnå betyget godkänt. De 
föräldrar som var mest nöjda var de som hade barn i särskilda undervisningsgrupper eller i 
resursskola (Grimlund, 2013, s. 8). Detta visar på att samhället försöker inkludera dessa barn 
men lyckas inte. Denna studie har ett specialpedagogiskt perspektiv vilket i detta fall innebär 
att fokus ligger på barn med diagnosen autismspektrumtillstånd, förkortad AST. Då leken 
anses vara viktig för barns utveckling och socialisation handlar denna studie om hur dessa 
barn tar sig in i pågående lek samt hur inneslutande och uteslutande praktiker skapas när 
barnen med AST är med i leken. Dessa barn har socio-kommunikativa svårigheter och frågan 
kan därför ställas om dessa barn kan ta sig in i en pågående lek och stanna i leken med barn 
som ej har någon diagnos. Det som undersöks är hur samspelet mellan barnen går till och om 
barnen med AST inkluderas i lekarna. 
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3 LITTERATURÖVERSIKT 

3.1 TIDIGARE FORSKNING 

3.1.1 Autismspektrumtillstånd  
Det redskap som används för att diagnostisera psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar 
är DSM. DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders och framställs 
av American Psychiatric Association. Då DSM-5 är den nyaste upplagan av diagnosmanualen 
avsåg jag att använda den i beskrivning av AST men eftersom denna kommer ut i maj 2013 
har jag ej fått tillgång till den. Denna text bygger därför på en rapport om autism i DSM-5 
från Karolinska institutet (Bölte & Zander, 2012). I rapporten beskrivs hur man har fört 
samman diagnoserna autistiskt syndrom, aspergers syndrom, genomgripande störning i 
utvecklingen, autismliknande tillstånd och desintegrativ störning till en diagnos med två 
huvudkriterier.  För att tillskrivas diagnosen AST ska man ha båda kriterierna som handlar om 
de centrala svårigheterna. Det första kriteriet är brister i social kommunikation och interaktion 
och det andra kriteriet är begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Det finns 
också två ytterligare kriterier som beskriver att symptomen måste ha funnits i tidig barndom 
samt att symptomen begränsar och stör personens fungerande i vardagen. Det finns ingen 
åldersgräns då barnets problem inte alltid uppmärksammas då omgivningens krav i vissa fall 
inte överskrider barnets förmågor. Diagnosen AST beskrivs i olika dimensioner eftersom det 
är en väldigt övergripande diagnos. Det kan handla om personer som är högfungerande likväl 
som det kan handla om personer som är lågfungerande. Funktionsnedsättningens 
svårighetsgrad kodas med hjälp av en tregradig skala samt att man kan skriva in vilken 
diagnos personen fått tidigare, till exempel aspergers syndrom (Bölte & Zander, 2012, s. 20-
21). 

3.1.2 Lek 
Eva Johansson (2008, s. 110) menar att leken är lustfylld, frivillig och spontan. Något annat 
som Johansson tar upp är att leken inte har något mål (produkt) utan det är leken (processen) 
som är målet. En av de första att undersöka hur barn skiljer på lek och verklighet var Gregory 
Bateson. Batesons (1976, s. 119-128) lekteori, som bygger på lekens varande och icke 
varande, pekar på det paradoxala med leken. Ett exempel är barn som leker att de har ett kafé.  
Det ett kafé i leken lika mycket som det inte är ett kafé i verkligheten. Leken således har en 
egen ram där allt tillåts att vara. Det är inte en fysisk ram utan en psykologisk ram, en kontext 
där leken pågår. För att kunna vara inom lekramen måste barnet vara medveten om att man 
inte kan kliva ur ramen om det inte är inom lekens gränser. En liknelse till lekens ram kan 
vara att det är som en linje mellan verklighet och lek. Barnen kliver mentalt in och ut ur 
lekramen på så vis att de kliver ut ur lekramen när de förhandlar om lekens regler och 
uppbyggnad. Barnen förhandlar ständigt om vem som ska ha vilken roll, var de befinner sig 
och så vidare. Inom lekramen behöver barnen kunna metakommunicera för att göra lekramen 
tydlig, det vill säga att barnen får sina lekkamrater att bli varse om att det är lek. 
Metakommunikation innebär signaler som skickas mellan barnen, som för att visa på att ”Det 
här är lek”. Det kan till exempel visa sig om två barn leker och den ena säger ”Jag var din 
mamma och du var mitt barn”. Genom att använda preteritumform i talet visar det ena barnet 
att ”Detta är lek”. Det kan också handla om att använda olika artefakter som får symbolisera 
något annat som att stolarna på rad symboliserar ett tåg. Mikael Jensen (2008) menar att barn 
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mellan fem och sju år låtsasleker 30 % av sin vakna tid. Sedan finns andra lekteman som 
också tar upp barnens vakna tid som till exempel bråklekar eller regellekar. Att barnens 
vardag innehåller så mycket lek är socialt krävande. Barn behöver samvarokompetens/social 
kompetens för att kunna interagera med andra barn. Detta kan vara svårt för barn med AST 
(autismspektrumtillstånd) då AST alltid består av socio-kommunikativa svårigheter 
tillsammans med begränsade och repetitiva beteenden (Jensen, 2008, s. 71, 119; Bölte & 
Zander, 2012, s. 21).  

3.1.3 Kamratkulturer och status 
William A. Corsaro (2011) beskriver kamratkulturer som ” en stabil uppsättning av 
handlingar eller rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som barn skapar och delar i 
interaktion till varandra ” (a.a., s. 120; Löfdahl, 2007, s. 15) Kamratkulturerna innebär att barn 
som umgås med varandra på en daglig basis skapar sina egna kulturella rutiner. Barnen skiljer 
på barn och vuxna och har ett vi-tänk i sina kamratkulturer som för att skilja sig från den 
vuxna kulturen. Barnen befinner sig inte i en viss kontext som finns runt omkring dem utan de 
skapar kontexten genom sin socialisation till varandra (Tellgren, 2004, s. 20). Inom 
kamratkulturen vill barn finna andra barn att dela sitt interaktionsutrymme med. 
Interaktionsutrymmet är det utrymme där barnen har en social gemenskap. Det är både ett 
relationellt och rumsligt utrymme vilket innebär interaktionen mellan barnen och det fysiska 
rummet där de befinner sig. Barnen söker tillträde till dessa interaktionsutrymmen och 
skyddar dessa mot inkräktare. Barnen innesluter vissa samtidigt om de utesluter andra 
(Johansson, 2008, s. 113; Tellgren, 2004, s. 76). De kan neka tillgång till leken eller tilldela 
personen en roll med låg status. I samma studie har Britt Tellgren undersökt hur 3-5-åringar i 
förskolan skapar, upprätthåller och avbryter gemenskaper i lek och i samtal. En av 
slutsatserna var att barn som är äldre eller är i en kärngrupp, det vill säga en stark etablerad 
kamratgrupp, skaffar sig en högre status. De barn som har hög social kompetens kan också 
höja sin status genom att följa lekreglerna eller argumentera för att andra inte gör det (a.a., s. 
75).  Borgunn Ytterhus (2003, s. 71) menar att alla barn har resurser för samverkan men att 
det handlar om större eller mindre resurser vilket syns i samspelet mellan barnen. Barn som 
var små eller hade någon funktionsnedsättning fick ofta låg status i leken men om man var 
lång, men inte tung, kunde man vara någon som de andra barnen stävade efter att efterlikna. 

3.1.4 Tillträdesstrategier 
Barn behöver strategier för att ta sig in i en gemenskap och kanske få chansen att bygga upp 
en relation. Det är inte en slump att barnen umgås i vissa konstellationer. Det krävs att barnen 
har vissa samvarokompetenser för att kunna ta sig in i en interaktion och höja sin status 
(Tellgren, 2004, s. 72). Barn med AST har, som jag tidigare konstaterade, socio-
kommunikativa svårigheter och därför en lägre samvarokompetens. Tony Attwood (2000, s. 
45) menar att de vuxna måste lära barnen med AST vardagliga fraser så att de inkluderas i 
lek, så som ”Får jag vara med?” eller ”Vad vill du leka?”. Detta betyder dock att det 
fortfarande är svårt för barn med AST att komma in i en leksituation med andra barn som 
försöker bevara och försvara de interaktionsutrymmen de redan har med andra. Corsaro 
(1979) identifierade 15 tillträdesstrategier som han benämner i en skala från den strategin som 
användes mest till den som användes minst. Tellgren har översatt dessa till svenska och gjort 
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en tolkning av dem. De två sista strategierna nedan har Tellgren identifierat i sin studie av 3-
5-åringar i en förskolemiljö.  

”Icke-verbal entré att träda in i eller placera sig i ett område där episoden pågår 
utan att säga något 

Att producera en variant av 
pågående handling 

att på ett verbalt eller icke-verbalt sätt göra något som liknar 
aktiviteten som pågår 

Avbrytande, störande entré att på ett verbalt eller icke-verbalt sätt fysiskt avbryta eller 
störa den pågående leken 

Omringande av ett område att icke-verbalt cirkla kring den pågående händelsen 

Att verbalt göra anspråk på 
området eller något föremål 

till exempel att säga ”det är min leksak” 

Fråga om tillträde att verbalt be om lov att få vara med i leken 

Att fråga en deltagare fråga en deltagare som är med i leken om leken 

Att referera till vuxnas 
auktoritet 

att verbalt referera till vuxnas auktoritet eller regler som gäller 
tillträde till lekområdet 

Att erbjuda en sak att verbalt eller icke-verbalt ge bort något till någon eller några 
av deltagarna 

Hälsning hälsa på en eller flera deltagare 

Refererar till vänskap eller 
medlemskap 

referera verbalt till vänskap eller medlemskap till en eller flera 
deltagare 

Hjälp från en icke-
deltagare 

att verbalt söka stöd eller hjälp från en icke-deltagare för att 
själv få tillträde till leken 

Acceptera inbjudan att få inbjudan till lek och tacka ja till denna 

Föreslå andra aktiviteter att föreslå en annan aktivitet än den som pågår 

Att referera till individuella 
kännetecken 

göra en verbal referens till individuella kännetecken av en 
eller flera deltagare 

Det förmildrande 
anspråkets strategi 

att verbalt försöka få tillträde genom att påpeka att man endast 
ska vara med en liten stund  

Den iakttagande strategin att göra sig en bild av situationen för att finna en första strategi 
för att få tillträde till leken” 

Tabell 1. Tillträdesstrategier (Tellgren, 2004, s. 79-80, 95-96)  
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3.1.5 Att utesluta varandra 
Barn lär sig leka i tidig ålder i samspel med vuxna. De reproducerar och härmar den vuxna 
och med hjälp av fantasin producerar barnet nya erfarenheter och kunskaper samt att de lär sig 
vad man får och inte får göra i leken (Jensen, 2008, s. 149). Barnens lek har lekregler som 
måste följas av deltagarna. Dessa regler utvecklas inom den rådande kamratkulturen och om 
ett barn inte följer reglerna kan detta leda till exklusion (a.a., s. 16, 148). Jensen (2008, s. 35-
36) menar också att begreppet theory of mind är essentiellt om man vill stanna i en pågående 
lek. Theory of mind betyder, i detta sammanhang, att barnet kan läsa av andras känslor, 
uppfattningar, avsikter och önskningar samt att man kan skilja på andras och den egnas 
mentala tillstånd. Det handlar också om att barnet kan förstå sig själv genom hur andra ser 
denne.  Helene Fägerblad (2011, s. 4) menar att barn med AST har svårt med just theory of 
mind. Att dessa barn inte kan förstå andras avsikter och kan därför ha problem i interaktionen 
med andra barn. Det kan till exempel visa sig genom att ett barn är argt på ett annat barn i 
leken. Barn som kan läsa av varandra kan förstå att det är på låtsas genom att de utbyter 
leksignaler. Den som är arg inom lekens ramar kan också läsa av när det andra barnet blir 
ledsen på riktigt (Jensen, 2008, s. 331). Tellgren har i sin studie identifierat 
uteslutningsstrategier som barnen använde sig av för att skydda sina interaktionsutrymmen 
eller bilda nya interaktionsutrymmen. Jag har sammanställt dessa i en tabell nedan.  

Att överta ledarskapet och ändra 
gruppsammansättningen 

ex. äter upp kattmamman och övertar 
ledarskap. Visar på att tre är kompisar. Då 
blir den fjärde utesluten 

Att inom lekramen låtsas att någon dör eller 
blir bortlämnad 

denna person är då utesluten. Kan användas i 
föregående punkt, för att överta ledarskap 

Att etablera en kärngrupp en grupp inom gruppen. Barn som kan bråka 
men håller ihop 

Hänvisar till ”objekts of power”, dvs. 
maktobjekt 

svärd, poliser, lejon m.m. ex. ”vi är kling och 
klang och du kan inte komma in här” eller 
”det är för farligt” 

Uteslutning på grund av ålder att utesluta på grund av ålder och storlek, ex. 
det är läskigt, du kan ramla och slå dig 

Att plötsligt bli ignorerad i leken att bli ignorerad eller att ignorera det någon 
säger eller att springa undan från någon 

Att vara innesluten och samtidigt utesluten att vara med i leken men till exempel få 
instruktioner om att man inte kan följa med 
på resan eller att man måste stanna i hagen 
för att man är häst 

Att ställa tillrätta efter uteslutning Att förstå att man gjort fel och försöka 
innesluta personen igen 
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Verbala uttryck för uteslutning ex. ”nä, här är vi” eller ”vi vill vara själva”. 

Att fysiskt jaga bort andra att jaga bort någon med eller utan redskap 

Det förmildrande anspråkets strategi att verbalt förmildra sitt anspråk på 
interaktionsutrymmet och verka undfallande i 
sitt tillträde. Att ett barn visar att denne inte 
är med i leken om någon försöker få tillträde 

Tabell 2. Uteslutningsstrategier (Tellgren, 2004, s. 105-125) 

 

3.2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Studien tar sin utgångspunkt i sociokulturella och interaktionistiska perspektiv. Inom 
sociokulturella perspektiv ser man på barns lärande utifrån att barnen lär med hjälp av 
fantasin och kreativiteten i leken, som innebär att skapa något nytt, samt genom att imitera 
och tolka vuxnas förfaranden, att skapa nytt genom reproduktion. Barnet reproducerar tidigare 
erfarenheter i leken men använder också kreativiteten till att bearbeta erfarenheter, tolka och 
skapa nytt. Barnet är inte endast ett tomt kärl som ska fyllas, utan ett kompetent barn som är 
med och skapar sin egen barndom. Enligt detta synsätt är barndomen socialt konstruerad 
vilket innebär att den inte ser likadan ut över tid och inte heller på olika ställen (Vygotskij, 
2003, s. 13-15). Tellgren (2004, s. 51-62) beskriver hur lätt det är att halka in i ett 
individcentrerat perspektiv när man undersöker barns tillträdesstrategier, hur barn agerar för 
att få tillträde till det sociala utrymmet. Hon menar ändå att det är fullt möjligt att undersöka 
tillträdesstrategierna och strategier för inneslutning och uteslutning inom ett sociokulturellt 
perspektiv då barn i olika kontexter använder sig av olika strategier. Ett exempel är att barnen 
i Tellgrens studie använde en viss uppsättning strategier medan de i Corsaros studie använde 
andra uppsättningar av strategierna. Det är miljön och deltagarna som bestämmer vilka 
tillträdesstrategier som är acceptabla. Barnen innesluter och utesluter varandra enligt de 
sociala regler som uppkommit på just den förskola som undersöks. På så vis kan man se att 
det är det sociala samspelet mellan barnen som är i fokus och inte endast individen.  Det 
handlar också om pedagogernas förhållningssätt. Barnen behöver få prova på strategier i en 
trygg miljö där pedagogerna är handledare och stöd i deras relationsarbete. Om pedagogerna 
har en positiv framtoning i sina interaktioner med barnen och är bra support för dem så syns 
detta också i barnens interaktion med varandra. I denna studie kommer jag endast att 
observera barnen men för att inte falla in i ett individinriktat perspektiv där det ändå relevant 
att känna till att miljön kring barnen formar deras umgänge. Det är inte en ensam aktörs 
sociala kompetens som står i centrum utan samspelet och de gemensamma besluten som barn 
tar i en särskild kontext gällande om en strategi är bra nog för att leda till inneslutande 
(Tellgren, 2004, s. 52-53, 138). Det stämmer också in på interaktionistiska perspektiv där barn 
skapar mening i mötet med varandra och med omgivningen. Man kan inom detta perspektiv 
inte dra en tydlig gräns mellan omgivning och individ utan de samspelar och barnen skapar 
mening utifrån den kontext som de befinner sig i och skapar gemensamt. Om man ser på 
samspel genom interaktionistiska perspektiv kan man se att åsikter och information förmedlas 
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genom interaktion samt att interaktionen gör det möjligt för sociala relationer att etableras. 
Inom detta perspektiv är språket viktigt som ett samspelsmedel. Både det verbala och det 
icke-verbala språket används i inneslutande och uteslutande praktiker. Genom att se på leken 
ur interaktionistiska perspektiv fokuserar jag inte på vad barnen leker utan hur de leker då det 
är interaktionen som undersöks. Med dessa teoretiska utgångspunkter kan man få syn på hur 
barn på olika sätt är kompetenta sociala aktörer samt hur de är med i skapandet av sin egen 
barndom (a.a., s. 16, 51-55).  
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4 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några barn med diagnosen 
autismspektrumtillstånd deltar i fria lekaktiviteter. 

4.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vad använder barnen med AST för tillträdesstrategier för att ta sig in i en pågående 
leksituation?  

Vilka strategier använder barnen på förskolan för att utesluta varandra i den fria leken och 
vilka är det som blir uteslutna? 
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5 METOD 

5.1 METOD FÖR DATAINSAMLING 
Denna studie är en kvalitativ undersökning där barns lek och hur de kommunicerar i leken för 
att inkludera samt exkludera varandra undersöks. Studien är gjord utifrån ett perspektiv som 
innebär att barnen är medskapare av sin barndom. Lämplig metod för datainsamling var 
observation eftersom det är de sociala processerna som står i fokus (Patel & Davidson, 2011, 
s. 91; Esaiasson m.fl., 2012, s. 303) . Observationer användes för att studera hur barnen 
kommunicerade och se hur de inneslöt och uteslöt varandra i leken. Observationsmetoden 
lämpar sig väl i just denna studie då barn på grund av låg ålder kan ha svårt att uttrycka sig 
om hur de ser på sin egen kommunikation samt att de barn som stod i fokus hade diagnosen 
AST. Det barnen hade berättat i en intervju hade antagligen inte varit det jag observerade i 
deras lekmiljö. Diskrepansen hade då blivit för stor mellan det som sägs och det som görs. 
Eftersom barnens lek är en självklar del i deras vardag har de kanske inte reflekterat över hur 
det går till när man leker eller är medvetna om vad det är som påverkar deras egna 
handlingsprocesser (Esaiasson m.fl., 2012, s. 304). Jag funderade även på att intervjua 
förskollärarna om barnens lek, men fann att det inte var passande då lärarna besitter sina egna 
subjektiva uppfattningar och kanske inte kan se objektivt på barnen eftersom de interagerar 
med barnen dagligen. Slutsatsen blev därför att observationer passade både frågeställningen 
samt de teoretiska förutsättningarna.  

En hög grad av struktur användes under observationsarbetet då det fanns vissa strategier som 
skulle studeras. Videokamera användes under observationerna samt fältanteckningar i form av 
en logg där allt som väckte tankar skrevs ned för senare analys. Data analyserades sedan med 
hjälp av observationsscheman. (Esaiasson, 2012, s. 312). Det första observationsschemat 
(Bilaga 1) som användes innehöll tillträdesstrategier som Tellgren (2004 , s. 78-80, 95-96) 
använde i sin studie. Barnen som ingick i hennes studie hade inga diagnoser till skillnad från 
barnen i föreliggande studie. Det var därför viktigt att vara öppen för andra strategier som 
barnen kunde tänkas använda. Observationsschemat hade därför en extra kolumn för andra 
strategier som senare kunde identifieras och namnges i analys av data. När ett barn använde 
en inträdesstrategi drogs ett streck vid denna i observationsschemat. De gånger då barnet fick 
en positiv respons och lyckades ta sig in i leken sattes det också in en bock bredvid strecket 
(Patel & Davidson, 2011, s. 93). Videosekvenserna har sammanfattats i efterhand. Det innebär 
att hela sammanhanget och de andra barnens respons och handlingar kommer fram på ett 
tydligt sätt. Det andra observationsschemat (Bilaga 2) innehåller de uteslutande strategier som 
Tellgren (2004, s. 99-134) har identifierat i sin studie. Uteslutning och inneslutning i leken 
kunde ske samtidigt, då barn genom att utesluta någon samtidigt innesluter någon annan. 
Även här användes ett öppet förhållningssätt som innebar att nya strategier kunde identifieras 
som inte återfanns i Tellgrens (2004) studie. Det andra observationsschemat hade därför en 
extra kolumn där andra handlingar för uteslutande kryssades i.  

Jag observerade på resursförskolan i fem dagar, cirka tre timmar per dag, under barnens fria 
lek för att kunna plocka ut sekvenser ur materialet som var representativt för den tid jag 
spenderade på förskolan. För att materialet skulle vara tillförligt med möjlighet att se typiska 
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drag i barnen lek, måste jag ha en tillräckligt lång observationstid. Videokameran gjorde det 
möjligt att gå tillbaka i mitt material på ett mera exakt sätt. Att bara använda anteckningar 
skulle innebära att jag fick förlita mig mer på mina minnesbilder av de olika sekvenserna jag 
observerat. Jag eftersträvade en bra kvalitet på filmerna så att jag sedan kunde gå tillbaka i 
materialet och analysera detta med hjälp av de observationsscheman som jag sammanställt 
samt hitta tydliga exempel på det jag sett för att kunna göra en närmare analys av det. 

Under observationerna eftersträvade jag att vara observatör som deltagare. Jag var övertygad 
om att det skulle vara svårt att vara en fullständig observatör i barngrupperna för att barn 
besitter en nyfikenhet och möjligen en tro om att man som vuxen befinner sig där för att stötta 
dem och sätta gränser (Norén, 2013). Jag ville inte sätta upp en videokamera, då jag ville 
kunna följa barnen om de förflyttade sig. Jag ville inte vara för deltagande utan tydlig med att 
jag var observatör, men ändå kunna svara på barnens frågor kring detta.  

5.2 URVAL 
Denna undersökning fokuserar på barn från tre till fem år. Jensen (2008) menar att det är barn 
från tre år som tydligt kan se leksignaler hos varandra. I Jensens studie kunde barn som var 
två år eller yngre inte se någon skillnad på låtsashandlingar, till exempel när den vuxne 
låtsades äta, och verkliga handlingar medan treåringarna tydligt kunde skilja den vuxnes 
intentioner åt. En låtsashandling har en annan intention än en verklig handling. Då denna 
studie handlar om barnens fria lek, är det nödvändigt att barnen kan uppfatta att det är lek det 
handlar om. Jag har inte funnit någon studie om barn med autismspektrumtillstånd och 
leksignaler, därför har urvalet gjorts utifrån Jensens (2008, s. 142-144) slutsatser. I 
resultatdelen skriver jag in barnens åldrar med siffror, till exempel Albin 4,1 år, där den andra 
siffran står för antal månader. Albin är således 4 år och 1 månad. 

Namnet på förskolan är fiktivt för att bevara dess anonymitet. Observationerna är gjorda på en 
resursavdelning, Humlan, på en förskola som valdes genom, vad Esaiasson m.fl. (2012, s. 
188-189) kallar första-bästaurval. Första-bästaurval innebär att valet gjordes utifrån 
bekvämlighet, det vill säga de analysdelar som var enklast att få tillgång till. Valet föll således 
på en förskola som låg i en förort till en större stad i Mälardalsregionen. Avdelningen Humlan 
hade tre barn med autismspektrumtillstånd (AST) som jag ville följa extra noga. I 
observationerna om tillträdesstrategier är det dessa barn som försöker ta sig in i pågående lek. 
Förskolan har andra barn med viss problematik. Dessa barn har ej fått någon diagnos och 
benämns därför som barn utan diagnos. Då jag observerar inneslutande- och uteslutande 
praktiker är barn med AST alltid med i lekgruppen men alla barn observeras. Jag valde att 
göra observationerna inomhus eftersom det är lättare att filma och följa en grupp barn 
inomhus samt enklare att se om det kommer in ett nytt barn i det fysiska rummet. 

5.2.1 Avdelning Humlan 
Miljön som jag observerade i är både naturlig och artificiell. Den är naturlig i den 
bemärkelsen att det är barnens vardagliga miljö. Den är inte alternerad innan gjorda 
observationer. Barnen är inte heller placerade i grupper eller i ett visst rum på avdelningen. 
Miljön är artificiell i den bemärkelsen att det är pedagogerna som utformat utifrån 
pedagogiska och ekonomiska förutsättningar. Denna utformning av det fysiska rum som 



17 
 

barnen befinner sig i påverkar kontexten barnen samspelar i samt hur barnen samspelar med 
varandra (Esaiasson, 2012, s. 306). Humlan är en avdelning med 16 barn från tre till fem år 
(vissa fyllda sex år). Det fanns två förskollärare, varav en som utbildar sig till specialpedagog 
på halvtid vid observationstillfället, samt två barnskötare. För att göra det enklare för läsaren 
att identifiera barn med AST i mina exempel har jag valt att ge dem fiktiva namn med 
begynnelsebokstaven A. Det är Albin som är 4,1 år, Aron som är 5,8 år och Alex som är 5,7 
år. 

Lokalbeskrivning av avdelningen: 

 

Humlan är uppdelad i sex rum varav ett är hallen. I anslutning till hallen finns ett litet rum 
med ett bord i mitten för barnen att äta mellanmål vid. Intill väggen finns en byrå med 
instrument i barnens höjd. I andra änden av hallen finns två anslutande rum. Det är lekhallen 
och allrummet. Lekhallen är också sovsal där alla barnen vilar efter lunch. I lekhallen finns tre 
ribbstolar uppsatta på väggen i ena hörnet. Det finns ett förråd där man förvarar olika material 
som barnen kan leka med till exempel kuddar, takgunga, rockringar, hoppbollar etcetera. I 
rummet finns också en cd-spelare där barnen kan välja mellan fyra spellistor, hård musik, 
lugn musik, kärleksmusik och snabb musik. I allrummet finns det en stor hörnsoffa som delar 
av rummet. Det finns en köksvrå i ena hörnet, ett riktigt kök samt ett stort bord där barnen äter 
lunch, mellanmål och spelar spel. På ena väggen finns också en hylla med spel på. I 
anslutning till detta rum finns två andra rum som kallas pysselrummet och legorummet. I 
pysselrummet finns ett lågbord och en köksbänk. Det finns mycket material för olika pyssel 
och ett fiskakvarium på ena bänken. Det finns också ett förråd med mer material. 
Legorummet är ett mindre lekrum som är uppdelat i två med hjälp av en soffa. På ena sidan 
finns det lego, duplo och klossar som barnen kan bygga med och på andra sidan finns en 
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träbil, ett ljusbord samt en cd-spelare på fönsterbrädan som barnen sätter på själva när de vill 
ha musik. 

5.3 MATERIAL 
Det material som användes vid observationerna var en videokamera för att kunna gå tillbaka 
och analysera olika sekvenser av inspelningen. Videoinspelning överträffar att skriva ner 
observationerna eftersom det är svårt att hinna med att skriva ner allt som händer. Block och 
penna användes för att anteckna händelser som kunde kopplas till en tidig analys samt andra 
tankar som kunde uppkomma under observationens gång (Norén, 2013). Det empiriska 
materialet blev då videoinspelningar samt fältanteckningar. Analysen genomfördes med hjälp 
av observationsscheman samt videosekvenserna. Alla videosekvenser analyserades utifrån 
aktuella observationsscheman men endast en del sekvenser transkriberades då de sågs som 
representativa för det empiriska material som samlats in och som var intressanta med tanke på 
mina frågeställningar, teoretiskt perspektiv och tidigare forskning inom området.  

5.4 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD 
Materialet analyseras utifrån en kvalitativ analysmetod. Då jag inte har många observationer 
från olika förskolor och olika barngrupper kan jag inte dra några kvantitativa slutsatser 
(Esaiasson, 2012, s. 210). Jag har sammanfattat inspelningarna i olika avsnitt, så kallade 
fallbeskrivningar, som övergripande redogör de fenomen jag undersökt. Jag har här använt de 
observationsscheman jag tagit fram. Dessa fallbeskrivningar är olika leksituationer som jag 
också har skrivit ner tolkningar om, då med försiktighet och utifrån min teoretiska grund. Jag 
har sedan valt de fallbeskrivningar som har lett min studie framåt. 
Sammanfattningarna/Fallbeskrivningarna har jag gjort löpande under observationernas gång. 
Jag har efter ett observationspass om tre timmar, satt mig ner och gjort övergripande 
sammanfattningar av dessa med hjälp av mina scheman för att uppnå god kvalitet på min 
studie (Esaiasson m.fl., 2012, s. 270, 314). Sedan har jag tagit ut olika episoder från 
filminspelningarna som jag anser vara representativa för hur leken i stort såg ut i barngruppen 
och har därefter transkriberat dessa avsnitt. Efter transkriptionerna har jag läst dessa noggrant 
och analyserat delarna som bildar en helheten som sedan utgör svaret på mitt syfte. Jag 
studerade närmare om jag kunde se några mönster hos barnen och jämförde dessa med 
varandra. Man ska vara medveten om att det transkriberade materialet alltid är en tolkning av 
verkligheten och inte verkligheten i sig. När jag gjorde analysen tolkade jag texten utifrån min 
teoretiska kunskap samt mina frågeställningar men det fanns, och ska alltid finnas, tydliga 
kriterier och exempel på mina slutsatser (Norén, 2012). 

5.5 GENOMFÖRANDE 
Observationerna genomfördes på förskolan efter att barnen ätit lunch och haft vila. De fick 
vid denna tidpunkt välja aktivitet själva vilket oftast innebar att de lekte. Första dagen fick 
barnen en genomgång av hur mitt arbete skulle gå till och de verkade tycka att det skulle bli 
kul. Observationerna genomförde jag på två olika vis. När tillträdesstrategier observerades 
hade jag fokus på barnen med AST och valde ett barn som jag höll extra koll på för att snabbt 
kunna filma om han försökte komma in i pågående lek. Om det var uteslutningsstrategier som 
observerades identifierade jag vilka barn som hade en pågående lek och filmade dem. Under 
observationerna skrev jag löpande anteckningar där jag skrev ner tankar som jag fick under 
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arbetet för att inte glömma dessa. Jag höll mig hela tiden på ett avstånd som jag bedömde 
utifrån varje situation. Vissa barn kunde jag komma närmre utan att de stördes av att jag 
filmade medan vissa barn lämnade rummet på grund av att jag störde eller bad mig gå ut. Vid 
sådana situationer observerade jag från dörröppningen eller valde en annan leksituation.  Jag 
genomförde 14 observationer som jag sammanfattade. Därefter valde jag ut sju observationer 
som transkriberades noggrant och av dessa valde jag sedan fem som jag analyserade närmre 
under rubriken Analys och Reslutat.  

5.6 ETISKA ASPEKTER 
För att få tillträde till förskolan började jag med att skicka e-post till förskolans chef och 
beskrev mitt syfte och observationernas tillvägagångssätt. För att förhålla mig till 
informationskravet skickade jag ut ett brev till föräldrarna där jag informerade om syftet med 
studien, att jag skulle använda observation som metod samt att jag skulle filma deras barns 
lek. I brevet fanns också noterat att föräldrarna kunde ta sina barn ur studien när som helst. 
Jag beskrev att de data jag samlade in endast skulle användas i mitt forskningsarbete. Denna 
information benämner vetenskapsrådet som nyttjandekravet. I brevet fanns också information 
om konfidentialitet vilket betyder att arbetet skulle anonymiseras. Jag beskrev då att jag inte 
skulle namnge stad, förskola eller namn på barnen. För att följa vetenskapsrådets 
samtyckeskrav bifogades en talong längst ner i brevet där barnets vårdnadshavare kunde fylla 
i om de valde att vara med i studien eller inte. Detta för att vara tydlig med att deltagandet i 
studien var helt frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) (Bilaga 3). Jag har också gjort en 
ritning över avdelningen för att läsaren ska kunna få en bild av hur barnens miljö ser ut. För 
att ytterligare ta hänsyn till konfidentialitetskravet har jag inte ritat ut utemiljön kring 
förskolan. Jag inte heller inte ritat ut hur hallen ser ut eller beskrivit detaljer på förskolan. 

5.7 REFLEKTION ÖVER METODEN 
Jag uppfattade att observation som metod fungerade bra. Det fanns tillfällen som gjorde det 
svårt att observera den fria leken. Vid ett flertal tillfällen gick ett barn med AST runt och 
tittade på de andra barnen och innan han fick en chans att försöka kliva in i en leksituation 
fångade en pedagog upp honom och satte honom i sitt knä med instruktionerna att han inte 
bara ska gå runt utan att göra något. Jag uppfattade inte att barnet gick runt utan att göra något 
utan min uppfattning var att barnet inte ännu hade bestämt sig för vad han skulle göra eller att 
han iakttog de andra för att sedan kanske kliva in i leken. Det fanns också rutiner som var 
svåra när det gällde att få syn på inträdesstrategierna. Oftast fick endast två till tre barn vara i 
ett rum samtidigt och vid ett tillfälle satte sig en barnskötare i dörröppningen så att ingen 
skulle komma ut eller gå in. Detta försvårade då för andra barn att försöka ta sig in i den lek 
som pågick inne i rummet. Trots detta fann jag flera observationer vara användbara i min 
studie.  

Min uppfattning är också att det fungerade bra att filma barnen som observatör som deltagare. 
Barnen verkade vara bekväma med att ha mig i rummet och den ena förskolläraren berättade 
att de brukade filma barnen mycket vilket hon menade gjorde dem vana vid företeelsen att bli 
filmade. De frågade några gånger om jag filmade varpå jag svarade ”Ja, nu filmar jag när ni 
leker. Går det bra?”. Barnen svarade då att det gick bra och fortsatte med sin lek. Det var 
värdefullt för mig som observatör att kunna gå tillbaka i filmerna och urskilja vad det var 
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barnen gjorde. Jag upptäckte då att jag i flera fall hade missat vissa delar av kroppsspråket 
eller kunde gå tillbaka flera gånger i filmen när jag inte hade hört vad barnet i fråga hade sagt. 
Detta ger god reliabilitet i studien då jag minskar felvärdet i undersökningen (Patel & 
Davidson, 2003, s. 101) 

Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med diagnosen autismspektrumtillstånd 
deltar i fria lekaktiviteter. Jag använde mig av observationer vilket Esaiasson m.fl. (2012, s. 
304-305) menar är den metod som ska användas när man undersöker individers handlingar. I 
annat fall kanske man använder sig av intervjuer vilket leder till upplevda händelser kring 
leken som i sin tur betyder att man inte kan komma fram till barnens faktiska handlingar. Med 
andra ord ger det en hög validitet om man anpassar metod efter vad man ska undersöka, vilket 
jag gjorde. Relevant data samlades in genom att jag filmade när jag observerade samt att jag 
använde mig av observationsscheman i analysen som var utformade efter mina 
frågeställningar vilket ger en hög grad av reliabilitet. I kvalitativa studier handlar validitet om 
att skaffa sig ett underlag som är tillräckligt brett för att kunna dra några slutsatser samt göra 
en trovärdig tolkning av de studerade handlingarna. Jag observerade på avdelningen Humlan i 
15 timmar och då endast under stunder då barnen ägnade sig åt fri lek, vilket innebär att jag i 
det avseendet har relativt god validitet i relation till storleken av min studie. För en mer 
ingående forskningsstudie krävs det att man observerar en längre tid (Patel & Davidson, 2003, 
s. 103). Patel och Davidson (2003, s. 106) menar också att man inte kan generalisera i 
kvalitativa studier så som man gör i kvantitativa studier då man inte har data som kan 
generaliseras till en större population men man kan generalisera genom att man har fått en 
djupare förståelse för individers handlingsmönster i en specifik kontext och kan därmed 
jämföra dessa med andra studier med liknande frågeställningar och undersökningar som är 
gjorda i en liknande kontext. Detta har jag gjort i min undersökning. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultat och analys är uppdelad i fem delar. Varje del har en rubrik som jag konstruerat 
utifrån barnens agerande. Det är alltså inte rubriker som endast visar vilka strategier som 
använts, då barnen använde en rad strategier inom varje avsnitt, men det kan ge en 
fingervisning om vad som sker i exemplet i just det avsnittet. De barnen som har diagnosen 
AST är de barnen som har begynnelsebokstaven A, det är Albin, Aron och Alex. 

6.1 ATT BLI INBJUDEN MEN SEDAN UTESLUTEN 
Deltagare: Ville (6,2 år), Oscar (5 år), Albin (4,1 år) och Pontus (3,9 år). 

Ville och Oscar är inne i lekhallen och leker Spiderman. De förhandlar om vem som är vem i 
leken när jag startar min observation. De springer sedan ner för en sluttande madrass gång på 
gång. Efter fem minuter springer de ut i allrummet där Albin, som till synes inte har något för 
sig, står. Ville och Oscar springer fram till Albin. 

01 Oscar: ((till Albin)) Vill du vara med? 
02 Albin: Ja. 
03 Ville: Nej. Du måste fråga först. 
04 Albin: ((till Ville)) Får jag vara med? 
05 Ville: Nej. Du måste fråga Oscar. 
06 Albin: ((till Oscar)) Får jag vara med? 
07 Oscar: Nej. Du måste fråga Ville. 
08 Albin: ((till Ville)) Får jag vara med? ((är lugn men får inget svar)) 
09  ((Ville och Oscar går en bit bort från lekhallen och Albin följer efter dem)) 
10 Ville: Jag är röda och blåa Spiderman. 
11 Albin: Jag är också röda och blåa. 
12 Ville: Nej, det finns bara en röd och blå. Du får vara svart. 
13 Oscar: Jag är svart. Du kan vara den med långa armar. 
14 Albin: Nej ((Gnällig ton)) 
15  ((Ville och Oscar springer in i lekhallen och Albin hamnar efter då han inte springer lika 

fort)) 
16 Albin: ((kommer ikapp de andra som har stannat)) 
17 Ville: ((till Albin)) Du är han med armarna. 
18 Albin: Nej! 
19 Ville: Jo! ((höjer rösten bestämt)) 
20 Albin: ((lämnar leksituationen och går in i köket igen)) 
21 Pontus: ((går fram till Albin)) Ska vi leka Spiderman? 
22 Albin: Ja. 
23 Pontus: ((vänder sig till mig)) Vi leker Spiderman ((springer sedan iväg in i lilla lekrummet)) 
 
I detta exempel använder sig Albin av två strategier för att få tillträde till pågående aktivitet. 
Han svarar på Oscars inbjudan att få vara med i leken, det vill säga att acceptera en inbjudan. 
På rad tre försvarar Ville sitt interaktionsutrymme med Oscar och försöker utesluta Albin 
genom att använda strategin referera till vuxnas auktoritet vilket betyder att han påpekar att 
man måste fråga om man vill vara med.  Enligt Tellgren (2004, s. 79) är denna strategi en 
tillträdesstrategi men jag har identifierat den strategin som en uteslutningsstrategi i denna 
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episod. Albin gör ett nytt försök att få tillträde till leken genom att använda strategin fråga om 
tillträde. På rad sju nekar Oscar Albin tillträde, fastän det var Oscar som bjöd in Albin från 
början, och ber honom fråga Ville om tillträde. Ville nekar när Albin åter igen frågar om 
tillträde till leken. I detta exempel observerar Oscar när Ville nekade Albin tillträde och gör 
sedan likadant. De utesluter Albin ur leken genom att sedan ignorera hans förfrågan att få 
vara med (rad 9 och 15) då de fysiskt förflyttar sig utan att vänta in Albin, som inte springer 
lika fort. I det här exemplet kan man tydligt se att det är de äldre, större pojkarna som 
bestämmer och har högre status. De bestämmer rollfördelningen och säger till Albin vilken 
roll han ska ha i leken. Albin tröttnar på att inte vara delaktig och lämnar leken. När Pontus 
kommer fram och frågar om Albin vill leka använder Albin igen strategin acceptera en 
inbjudan men denna gång tas den emot på ett positivt sätt och de två pojkarna som är närmare 
i ålder och lika stora fortsätter med en ny lek. 

Albin använder strategin att fråga om tillträde tre gånger i denna episod och accepterar 
inbjudan två gånger. Han följer efter pojkarna och försöker förhandla om roller för att hålla 
sig kvar i leken men de äldre pojkarna försöker utesluta Albin genom att använda sig av 
strategin att referera till vuxnas auktoritet samt att de flera gånger ignorerar honom genom att 
springa ifrån honom. Albin blev också ignorerad i en annan videosekvens, som inte är 
refererad här, där han lekte med Pontus då han under lekens gång bestämde över Pontus som 
inte accepterade detta. Det slutade då med att Pontus gick från Albin och ignorerade honom. 

6.2 ATT SKAPA ETT INTERAKTIONSUTRYMME 
Deltagare: Albin (4,1 år), Pontus (3,9 år) och Klara (4 år). 

Barn försöker ta sig in i pågående lek men också skapa nya interaktionsutrymmen med andra. 
I denna episod försöker Albin skapa ett interaktionsutrymme med Pontus. Senare kommer 
också Klara in i leksituationen. Det börjar med att barnen precis har avslutat 
mellanmålsstunden i allrummet. Albin går fram till Oscar som håller i en stor dinosaurie. 
Albin ställer sig framför Oscar och lägger händerna på hans kinder. 

01 Pontus: Aaaaahh. 
02 Albin: Jajajajajaja. 
03 Pontus: ((går förbi Albin en meter bort)) 
04 Albin: ((ställer sig mitt emot Pontus. Han står nära och tar tag i hans axlar. Albin skjuter fram 

huvudet mot Pontus så att det är ca 10 cm mellan deras huvuden)) Ta vi leka tajjen? 
((jag uppfattar inte vad det är för ord han vill få fram)) 

05  ((Pontus ignorerar Albin gång på gång genom att göra ljud och vända sig bort men 
Albin fortsätter att försöka genom att ta tag i Pontus)) 

06 Pontus: Gah! ((tittar bort från Albin)) 
07 Albin: Taa vi lekaaa.. ((lägger händerna under Pontus armhålor)) Taaa vi lekaaa.. 
08 Pontus: ((kollar bort)) Lyfta då mig. 
09 Albin: Ja ((de lägger armarna om varandra och Albin försöker lyfta Pontus men det lyckas 

inte)) 
10 Pontus: Ska jag lyfta dig? 
11 Albin: Nej, jag ska lyfta dig ((han försöker men Pontus lyfter inte från golvet)) 
12 Pontus: ((Tar tag runt Albin och lyfter upp honom samtidigt som han släpper dinosaurien. Han 

släpper Albin och plockar upp dinosaurien och kollar på mig)) Jag lyfte han för mycket. 
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13 Albin: Ponnus ((springer efter Pontus)) Ponnus! ((han kommer ikapp precis när Pontus går in i 
legorummet och slår honom lätt på ryggen)) 

14 Pontus: Aj! Du slog min rumpa. Jag ska bara gå här. Jag ska bara ha lite musik ((Klättrar upp på 
soffan och sätter på cd-spelaren som spelar barnvisor)) 

 
I detta exempel tittar Pontus bort och ger ifrån sig ljud, som låter som frustration, vilket tyder 
på att han är obekväm i situationen då Albin står så nära. Inledningsvis använder Albin 
strategin att skapa en variant av pågående handling. När Pontus gör ljud gör Albin också ljud 
(rad 1-2). Pontus använder sig av strategin att ignorera Albin men Albin läser inte av att 
Pontus inte vill delta utan tar tag i honom igen och frågar om de ska leka, alltså frågar om 
tillträde (rad 3-4).  Pontus bryter sig loss från Albins grepp men Albin fångar upp honom igen 
och försöker hitta på en lek som Pontus kanske kan gå med på att leka. Albin ser ut att 
fundera men kommer inte på något (rad 7) och under tiden lägger han sina händer under 
Pontus armhålor. Då verkar det som att Pontus ger med sig och ber Albin lyfta honom vilket 
inte lyckas (rad 9-11). Under denna tid visar Pontus att han inte är intresserad av att umgås 
med Albin då han hela tiden tittar åt ett annat håll och ler inte. När Pontus sedan ignorerar 
Albin och lämnar situationen springer Albin efter. Då använder sig Pontus av det 
förmildrande anspråkets strategi genom att uttrycka att han bara går där vilket visar att han 
inte leker.  

15 Albin: Byta. ((båda sitter i soffan som står mitt i rummet)) 
16 Pontus: Okej jag byter väll då ((byter låt)) 
17 Albin: ((sträcker fram handen och byter till nästa låt)) 
18 Pontus: ((byter låt igen)) 
19 Albin: ((ställer sig och dansar)) 
20 Klara: ((kommer in)) 
21 Pontus: ((springer och sätter sig i leksaksbilen)) Kom! ((ropar till Klara)) 
22 Klara: ((sätter sig också i leksaksbilen)) 
23 Albin: ((står kvar och kollar på de andra i en minut. Han sätter sig sakta i bilen med dem)) 
24 Pontus: Ta nytt musik! ((skriker åt Albin)) 
25 Albin: ((springer och byter låt)) 
  ((barnen blir avbrutna av att en pedagog kommer in och ber dem kliva ut ur rummet)) 
 
Albin visar fortfarande intresse av att skapa ett interaktionsutrymme med Pontus. Det visar sig 
genom att han använder strategin att producera en variant av pågående handlig genom att 
imitera Pontus när han sitter i soffan och byter låt (rad 17) men Pontus visar inget intresse av 
Albins försök till lek. När Klara kommer in vill Pontus leka med henne och när Albin försöker 
vara med genom att sätta sig i leksaksbilen med dem utesluts han genom att Pontus hittar på 
annat som Albin ska göra endast för att Albin ska flytta sig (rad 24). Denna strategi kallar jag 
att ge andra uppdrag, vilket innebär att en person hittar på ett uppdrag till någon annan i 
leken för att denne ska lämna det fysiska interaktionsutrymmet. Någon motsvarighet till denna 
strategi har jag inte funnit i mitt källmaterial. Under detta tillfälle låter Pontus frustrerad hela 
tiden.  

Pontus använder sig av tre uteslutningsstrategier. Det är det förmildrande anspråkets strategi, 
att ignorera, vilket han gör vid upprepade tillfällen, samt nya strategin att ge andra uppdrag. 
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Albin använder två tillträdesstrategier, att fråga om tillträde och att producera en variant av 
pågående handling, som här yttrar sig som att han imiterar Pontus vilket får en negativ 
respons. Den sistnämnda strategin använder Albin två gånger. 

6.3 ATT DELA DET FYSISKA INTERAKTIONSUTRYMMET 
Deltagare: Aron (5,8 år), Moa (5,10 år) och Maja (5,9 år). 

Moa befinner sig inne i legorummet och lyssnar på musik och dansar när Aron kommer in. 
Aron hämtar en leksaksvagn och en liten stol och ställer dem i dörröppningen och förklarar 
för mig at ingen mer får komma in men att jag kan kliva över barriären om jag vill komma in. 
Under tiden han gör detta hoppar han upp och ner och skakar på händerna vilket är typiskt för 
Aron och många andra barn med AST. Detta benämns som repetitiva beteenden. Aron börjar 
dansa och studsa bredvid Moa som ler mot honom och fortsätter dansa. Efter två låtar går 
Maja förbi utanför. Hon ser att de dansar. 

01 Maja:  Får jag komma in? 
02 Aron: Kom igen då. Gör så där ((lyfter högerarmen i 90 graders vinkel)) Du kan ramla på 

stolen. 
03 Maja: ((klättrar över)) 
04 Aron: Bra! Det räcker med barnen här. Det här är två barn. 
05 Maja: Nej, det är tre. 
06 Aron: Nej, det är två. 
07 Maja: Kolla ((hon snurrar)) 
08 Aron: Dansa ((börjar dansa mer)) 
09 Moa: ((sätter sig i leksaksbilen)) 
10 Maja: ((sätter sig också i leksaksbilen)) 
11 Aron: ((sjunger högt och springer fram till bilen)) Får jag åka med nu? ((hoppar ner i bilen)) 
12 Moa: ((kliver ur bilen snabbt)) 
13 Aron: Jag åker nu. 
14 Maja: ((kliver ur bilen)) 
15 Aron: ((hoppar ur bilen)) 
16 Maja: ((kliver in i bilen)) 
17 Aron: ((börjar kliva in i bilen men hinner inte)) 
18 Maja: ((reser sig fort)) Aron! Sluta följ efter mig! 
19 Aron: Da dididida ((ser lycklig ut och fortsätter att dansa och skratta)) 
20 Maja: ((klättrar upp på soffkanten och hoppar ner i soffan)) 
21 Moa: Titta nu hoppar jag ((hon hoppar också ner i soffan)) Hoppa! 
22 Aron: ((tittar på tjejerna och gör likadant)) 
23  ((Maja och Moa går bort till legot och börjar bygga. Aron fortsätter att hoppa i soffan 

fast ner i mitt knä om och om igen)) 

Uteslutningsstrategin Aron använder sig av i detta exempel benämner jag att fysiskt blockera 
andra med föremål genom att han bygger en barriär för att förhindra andra att ta sig in i det 
interaktionsutrymme som han vill dela med Moa. Någon motsvarighet till denna strategi har 
jag inte funnit i mitt källmaterial. Aron går i detta exempel in till Moa och producerar en 
variant av pågående handling genom att också börja dansa. Moa visar att de kan dela fysiskt 
interaktionsutrymme genom att hon ler mot honom och fortsätter dansa. Aron pratar inte så 
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mycket med de andra barnen i exemplet men visar att han vill interagera med de andra då han 
bjuder in Maja (rad 2). När Maja har kommit in i legorummet visar Aron att han inte vill 
inkludera fler barn genom att säga ”Det räcker med barnen här”. Det kan analyseras som 
uteslutningsstrategin verbalt uttryck för uteslutning fastän han inte direkt utesluter något barn 
som kommit in. Han visar också att han vill vara med i leken genom att han frågar om han 
kan åka med dem i bilen, fråga om tillträde (rad 11) samt genom att följa efter Moa och Maja 
och gör likadant som de. När flickorna kliver in i bilen så gör han likadant. De använder då 
strategin att ignorera Aron och fysiskt förflyttar sig från honom, det vill säga att Aron plötsligt 
blir ignorerad i leken (rad 12-14). Maja reagerar starkt då Aron följer efter henne in i bilen 
och hoppar sedan ur när hon gör det och därefter följer efter henne in i bilen igen. Då 
använder Maja en strategi som kan liknas vid strategin att fysiskt jaga bort andra då hon 
försöker jaga bort honom genom att bli arg och be honom att sluta (rad 18). Aron verkar inte 
kunna läsa av att hon är arg och fortsätter att dansa glatt. När Maja och Moa hoppar i soffan 
producerar Aron en variant av pågående handling och gör likadant i närheten av dem. Då de 
ignorerar honom igen och förflyttar sig till legohyllan verkar inte Aron ta någon notis om 
detta och fortsätter hoppa ner i soffan och skratta glatt. 

I detta exempel använder Aron den nya strategin att fysiskt blockera andra med föremål för 
att sedan gå över till att producera en variant av pågående handling vilket ger en positiv 
respons från Moa. Han frågar sedan om tillträde men blir då ignorerad. Mot slutet av 
exemplet använder Aron en än gång strategin att producera en variant av pågående handling 
vilket ger en negativ respons då han blir ignorerad. De uteslutningsstrategier som syns i 
exemplet är verbalt uttryck för uteslutning, att fysiskt jaga bort andra samt att plötsligt bli 
ignorerad i leken, vilket Aron blir två gånger. Aron får tillträde när det är endast han och Moa 
men när Maja kommer in väljer Moa och Maja varandra och utesluter Aron. 

6.4 ATT FÖRSVARA INTERAKTIONSUTRYMMET 
Deltagare: Albin (4,1 år), Henrik (3,6 år) och Kalle (3,3 år).  

I denna episod delar Albin och Henrik interaktionsutrymmet i legorummet där de bygger lego 
tillsammans. Kalle kommer in i rummet och börjar bygga lego en bit ifrån de andra pojkarna. 
Efter några minuter blir Henrik intresserad av vad Kalle gör och går över till honom för att 
kolla på. När Kalle frågar om han och Henrik ska bygga med hans lego blir Albin ensam. Han 
går då ut ur rummet och kommer tillbaka med ett spel som han lägger framför Kalle och 
Henrik, som uppmärksammar Albins spel. 

01 Henrik: ((till Albin)) Jag vill också vara med? 
02 Albin: Ja. 
03  Kalle:  ((går fram till spelet)) Jag vill också leka den där. 
04  Albin:  Det får du inte. Bara Henrik. 
05   ((fraserna ”Jag vill också vara med” och ”Det får du inte” upprepas tio gånger medan 

Albin ger en tärning till Henrik och behåller den andra själv)) 
06  Kalle:  ((försöker ta spelpjäser)) 
07  Albin: Nej! Fy! 
08  Kalle: Jag vill vara här och leka med er. Jag vill ha en tärning ((gnällig ton)) 
09  Albin: ((till Kalle)) Nej! ((till Henrik)) Du ska ha de här ((ger honom gröna spelpjäser)) 
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10 Henrik: Nej. 
11  Albin: JO! ((skriker)) 
12 Kalle: ((står och kollar på när en tärning hamnar på marken)) ((sträcker sig efter den)) Jag vill 

ha den. 
13 Albin: NEJ! ((grabbar tag i Kalles hand och knuffar bort honom)) Henrik ta dem och lägg dem 

här ((pekar på de blå pjäserna och håller fram kartongen)) 
14 Henrik: ((ser ledsen ut och tar alla blåa pjäser och lägger i kartongen)) 
15 Albin: Inte allahopa! Bara en! Man måste ta en Henrik! Leo du måste ha en!! Inte två på 

spelet! 
16 Kalle: ((sträcker sig efter en tärning)) 
17 Albin: NEJ! ((tar tag i Kalles händer och sedan slår honom över armen)) Henrik säg till Kalle! 

Jag vill ha min tärning! ((skriker högt)) 
18 Henrik: ((börjar gråta)) 
19 Kalle: ((börjar gråta)) 
20 Albin: ((till Henrik)) Vad är det? Henrik vad är det? 
  ((här avslutade jag observationen eftersom Henrik och Kalle grät)) 

Albin märker här att Henrik börjar bli intresserad av Kalles lek och försöker rädda sitt 
interaktionsutrymme med Henrik. Han hämtar spelet som ett försök till att få Henrik att skifta 
fokus. När Kalle vill vara med i spelet säger Albin att det endast är han och Henrik som ska 
spela vilket kan kopplas till uteslutningsstrategin verbala uttryck för uteslutning.  Albin håller 
fast vid denna strategi när Kalle gång på gång försöker komma in i interaktionsutrymmet. 
Sedan försöker han att fysiskt jaga bort Kalle genom att knuffa honom från spelet (rad 17) 
vilket får Henrik att reagera och bli ledsen. Albin beordrar Henrik att ha de gröna spelpjäserna 
mot hans vilja (rad 15), bestämmer över och skriker åt honom (rad 17-21). Jag tolkar det som 
att Albin har svårt att läsa av situationen och sätta sig in i de andra pojkarnas situation. 
Genom att han utesluter Kalle och skriker åt Henrik så utesluter han sig själv då Henrik börjar 
gråta. När detta händer frågar Albin vad som är fel vilket tyder på att han inte har förstått hur 
de andra sett honom vilket Jensen (2008, s. 35-36) beskriver med begreppet theory of mind.  

Albin försöker rädda interaktionsutrymmet med Henrik genom att icke-verbalt föreslå en 
annan aktivitet, att spela spel. För att utesluta Kalle använder Albin uteslutningsstrategierna 
verbala uttryck för uteslutning samt att fysiskt jaga bort Kalle. Kalle ger inte upp om att få 
vara med Albin och Henrik och försöker gång på gång ta sig in i deras interaktionsutrymme. 
Detta leder till att leken inte kan fortsätta då Albin fokuserar på att försvara leken istället för 
att leka. Han skriker också åt Henrik och bestämmer hur han ska agera i leken vilket leder till 
att Henrik inte vill vara med i leken.  

6.5 TILLTRÄDE UTAN ORD 
Deltagare: Alex (5,7 år) och Henrik (3,6 år).  

Alex går runt i stora rummet. Han kollar på vad de andra barnen gör. Han ser Henrik som är 
ensam och börjar gå efter honom i stora rummet. Henrik går till lekhallen och tittar in och går 
sedan till en av förskollärarna, Alex följer efter tätt bakom. 

01 Henrik: ((till pedagogen)) Jag vill ha en dinosaurie. 
02 Pedagog: Det ligger en dinosaurie där, så jag undrar om dinosaurielådan redan är här ute. 
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03 Henrik: Nej, där inne ((pekar på förrådet)). 
04  ((Pedagogen öppnar förrådet och ger lådan med dinosaurier till Alex som står bredvid 

Henrik. Henrik tar en dinosaurie ur lådan och ser på när Alex ställer lådan på golvet. 
Sedan går han ut i allrummet och sätter sig på golvet. Alex går efter och ställer lådan 
bredvid Henrik. Han tar en dinosaurie)) 

05 Alex: Wäääoo!! ((ett dinosaurievrål)) 
06  ((de kryper runt på golvet med dinosaurierna i händerna och gör dinosaurieljud)) 
07 Pedagog: Nu blev det trångt här för alla leker här inne. Kan inte ni pojkar gå in i pysselrummet 

med dinosaurierna? 
08 Henrik: ((går in i pysselrummet med sin dinosaurie i handen)) 
09 Alex: ((tar lådan och bär in den i pysselrummet och tar upp en orm ur lådan)) Ssssss ((låter 

som en orm)) 
10  ((De leker att ormen och dinosaurien slåss i luften utan att säga något under 30 

sekunder)) 
11 Henrik: Jag ska göra så ((sätter ner dinosaurien hårt i golvet)) 
12 Alex: ((lägger sin orm på golvet)) 
13 Henrik: ((stampar med sin dinosaurie på Alex orm)) 
14  ((de fortsätter leka i en minut utan att prata. De gör bara djurljud)) 
15 Henrik: ((går fram till en annan låda som det står vinter på)) Jag vill leka med den här.  
16  ((i lådan har barnen byggt upp ett eget vinterlandskap med bomull, små hus och små 

porslinsfigurer)) 
17 Henrik: ((bär ner lådan på golvet och börjar leka i den)) 
18 Alex: ((kommer också och börjar leka. De säger inget)) 
19  ((de leker i tre minuter utan att prata. De gör endast några ljud, sitter still och leker med 

figurerna de har i händerna)) 
  ((Leken avbryts av att Henrik måste gå på toaletten och medan han är borta så kommer 

Alex mamma och hämtar honom)) 

Alex leker inte med de andra barnen så ofta. Han har svårt att uttrycka sig men i denna episod 
observerade jag att det inte alltid krävs verbal kommunikation för att två barn ska hitta och 
dela ett interaktionsutrymme. Detta var den enda observationen när Alex leker med något 
annat barn. Han satt mestadels ensam eller gick runt och kollade vad de andra gjorde utan att 
gå in i interaktion med de andra barnen. Episoden visar hur viktigt det är att inte analysera ur 
ett individcentrerat perspektiv utan att också ta in miljön och se hur de andra barnen, i detta 
fall Henrik, reagerar på en tyst tillträdesstrategi. Alex använder den iakttagande strategin som 
innebär att han iakttar vad de andra gör för att kunna ta sig in i ett interaktionsutrymme. Sedan 
gör han en icke-verbal entré i det område som Henrik befinner sig. Han följer tyst efter 
Henrik, som verkar acceptera Alex närvaro. När de sedan leker tillsammans samtalar de inte 
så mycket utan använder sig av leksignaler som att de till exempel låter som det djur de har i 
handen. Alex säger aldrig något utan observerar hur Henrik gör och följer honom i leken. 
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7 DISKUSSION 

7.1 TILLTRÄDESSTRATEGIER 
För att få tillträde till lek måste barn använda sig av en uppsättning strategier som ger dem 
tillträde till interaktionsutrymmen med andra barn. Inför varje försök att ta sig in i lek måste 
barnet kunna anpassa sina strategier eftersom de fungerar olika bra i olika kontexter. Det 
studien visade var att barnen med AST använde sig av flera olika strategier för att ta sig in i 
lek. Tellgren (2004, s. 82) fann i sin undersökning att om en strategi inte fungerade gick 
barnet vidare och provade en ny strategi. I motsats till Tellgrens fynd, använde barnen med 
AST ofta samma strategi flera gånger även om de fått negativ respons på just den strategin vid 
samma tillfälle. Exempel på detta är när Albin producerar en variant av det som Pontus gör i 
avsnittet ”Att skapa ett interaktionsutrymme”, eller i avsnittet ”Att bli inbjuden och 
utesluten”, då Albin frågar om tillträde tre gånger. Aron upprepar strategin att producera en 
variant av pågående handling under rubriken ”Att dela det fysiska interaktionsutrymmet”.   

Sammanfattningsvis visar studien att barnen med AST använde tillträdesstrategierna 1: fråga 
om tillträde, 2: att producera en variant av pågående handling, 3: icke-verbal entré, 4: 
acceptera inbjudan, 5: det förmildrande anspråkets strategi, 6: den iakttagande strategin 
samt 7: att föreslå andra aktiviteter. Strategierna är ordnade efter vilken som användes mest 
av barnen med AST. De två vanligaste strategierna användes troligen på grund av att 
pedagogerna på förskolan arbetade med att ge barnen redskap för att ta sig in i leken vilket är 
speciellt viktigt för barn med AST (Attwood, 2000, s. 45). Denna studie visar att det var 
problematiskt att pedagogerna endast fokuserade på att lära barnen att använda strategin att 
fråga om tillträde. I denna studie framkommer det att det är viktigt att uppmärksamma att en 
strategi inte fungerar i alla situationer och att det är positivt om barnen har en rad strategier 
som de kan använda om de får negativ respons (a.a., s. 95). Som nämndes tidigare går det inte 
att svara på vilka strategier som är användbara då det är miljön och deltagarna som bestämmer 
vilka strategier som accepteras i leken (Tellgren, 2004, s. 52-53). Att barnen ofta producerade 
en variant av pågående handling beror sannolikt på att de ofta gick efter barnen som de ville 
interagera med och härmade deras handlingar i brist på annan kunskap om hur de kunde 
hantera situationen. Barn med AST har färre resurser för samspel, det vill säga en lägre 
samvarokompetens vilket visar sig när de söker tillträde till den fria leken (Bölte & Zander, 
2012, s. 21). Självklart skiftar samvarokompetensen också mellan dessa barn vilket man ser i 
exemplen ovan. Albin är mer verbal än Alex och Aron. Aron använde flest strategier för 
tillträde och uteslutning även om han inte samtalar så mycket med de andra, till exempel 
genom att fysiskt blockera andra, att använda verbala uttryck för uteslutning, att producera 
varianter av pågående handlingar samt fråga om tillträde. Alex håller sig mycket för sig 
själv och iakttar ofta de andra barnen utan att försöka ta sig in i de andras 
interaktionsutrymme. Men även Alex lyckas skapa ett interaktionsutrymme med Henrik 
genom att försiktigt och utan ord kliva in i den aktivitet som Henrik vill ägna sig åt. Genom 
att se det ur interaktionistiska perspektiv kunde jag fånga upp att barnen skapar 
interaktionsutrymmen gemensamt. Alex hade möjligen inte kunnat skapa ett 
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interaktionsutrymme inom någon annan kontext genom att göra en icke-verbal entré, men då 
Henrik ger positiv respons kan en interaktion ske. 

7.2 UTESLUTNINGSSTRATEGIER 
Barnen på Humlan använde sig av tre av de uteslutningsstrategier som Tellgren (2004) har 
identifierat i sin studie. De strategierna var 1: att plötsligt bli ignorerad i leken, 2: verbala 
uttryck för uteslutning samt 3: att fysiskt jaga bort andra. Skillnaden mellan Tellgrens resultat 
och föreliggande studie var att barnen på avdelningen Humlan också använde 
tillträdesstrategier för att utesluta varandra. I exempel ”Att bli inbjuden men sedan utesluten” 
blir Albin tillfrågad om han vill vara med i leken av Oscar. Då använder Ville 
tillträdesstrategin att referera till vuxnas auktoritet och påpekar att Albin måste fråga om han 
vill vara med. Denna strategi är en tillträdesstrategi men används av Ville som en 
uteslutningsstrategi då han sedan ignorerar Albin när Albin frågar om tillträde. Att referera till 
vuxnas auktoritet skulle möjligtvis vara rimligt att analysera som uteslutningsstrategin 
verbala uttryck för uteslutning. I denna studie analyseras den inte som sådan då verbala 
uttryck uppfattas som mer direkta, att barnen till exempel säger ”Nej, här leker vi” eller ”Nej, 
du får inte vara med oss”, medan referensen till vuxnas auktoritet blir mer indirekt. Strategin 
det förmildrande anspråkets strategi har Tellgren identifierat som en tillträdesstrategi. Den 
strategin används av barnen på avdelningen Humlan som en uteslutande strategi vilket blir 
tydligt i exemplet ”Att skapa ett interaktionsutrymme” då Pontus ignorerar Albin och går in i 
legorummet. Albin springer efter och vill vara med men då säger Pontus ”Jag ska bara gå här. 
Jag ska bara ha lite musik” som för att visa att han inte ska leka utan bara befinna sig i 
rummet. Tellgrens tillträdesstrategier att referera till vuxnas auktoritet och det förmildrande 
anspråkets strategi har i denna studie identifierats som tillträdesstrategier och 
uteslutningsstrategier. Med en utgångspunkt i sociokulturella perspektiv kan man få syn på att 
barn innesluter och utesluter varandra enligt de sociala regler, som uppkommit på en viss 
förskola. Det framträder då att det är det sociala samspelet mellan barnen som är i fokus och 
inte endast individen. Detta synsätt visar sig tydligt då barn i olika studier, och också olika 
kontexter, använder strategierna på olika vis (Tellgren, 2004, s. 51-62).  

Den vanligaste uteslutningsstrategin var att plötsligt bli ignorerad i leken. I mina 
observationer var det endast barnen med AST som blev ignorerade i leken som syns i 
exemplet ”Att bli inbjuden men sedan utesluten” då Albin blir ignorerad av de äldre pojkarna 
genom att de går ifrån honom. Detta visar på samma resultat som i Ytterhus (2003, s. 71) 
studie. Albin blir tilldelad låg status då han är yngre och mindre än de andra pojkarna samt att 
han inte har de fysiska resurser som krävs för att hänga med när de springer. I kapitlet ”Att 
skapa ett interaktionsutrymme” blir Albin ignorerad igen då han försöker att skapa ett 
interaktionsutrymme med Pontus. Aron blir också ignorerad i exemplet ”Att dela det fysiska 
interaktionsutrymmet”, då Moa och Maja inte pratar med honom utan flyttar sig från platsen 
där Aron är. Aron är lika stor som Moa och Maja men blir ändå tilldelad låg status eftersom 
han har lite resurser för samverkan. Ytterhus menar att alla barn har resurser för samverkan 
men att de kan ha mer eller mindre resurser. Hon menar att det ofta är barn med 
funktionsnedsättningar som får låg status, och därför blir uteslutna, då de har mindre resurser 
för samverkan vilket framträder i denna studie. Det visade sig också att barnen med AST blev 
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ignorerade i fler av de observationer som jag sammanfattade men inte transkriberade, till 
exempel i den observation som jag beskrivit under rubriken ”Att bli inbjuden men sedan 
utesluten” i den avslutande analysdelen. Det var endast i en observation som barnet med AST, 
Albin, inte var den som blev utesluten. I exemplet ”Att försvara interaktionsutrymmet” 
försöker Albin utesluta Kalle genom att verbalt uttrycka att Kalle inte får vara med samt 
genom att fysiskt jaga bort Kalle. De strategierna fungerade inte i sammanhanget då Kalle 
ville vara med och Henrik inte försvarade interaktionsutrymmet tillsammans med Albin. 
Henrik blir upprörd när Albin bestämmer och skriker och i slutändan får Albin inte dela 
interaktionsutrymme med någon. 

I denna studie har två nya strategier för uteslutning identifierats. Det är strategierna att ge 
andra uppdrag och att fysiskt blockera andra. Strategin att ge andra uppdrag använder Pontus 
när han exkluderar Albin från leken. Detta gör han genom att han hittar på annat som Albin 
ska göra, endast för att Albin ska lämna det interaktionsutrymme som Pontus har med Klara. I 
exemplet ”Att dela det fysiska interaktionsutrymmet” använder Aron strategin att fysiskt 
blockera andra vilket innebär att han använder föremål för att blockera ingången så att andra 
barn inte kan kliva in. 
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8 KONKLUSION 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barn med autismspektrumtillstånd deltar i fria 
lekaktiviteter. Vad använder barnen med AST för tillträdesstrategier och vilka 
uteslutningsstrategier används på förskolan? 

Resultatet visade att barnen med AST använde sex av Tellgrens tillträdesstrategier. De 
vanligaste var att fråga om tillträde och att producera en variant av pågående handling. 
Dessa barn använde samma strategi flera gånger vid ett tillfälle, även om den gav negativ 
respons, istället för att prova många olika strategier. Slutsatsen blev också att när ett barn med 
AST var med i leken, var det detta barn som blev uteslutet ur leken, oftast då genom att 
plötsligt bli ignorerad, vilket också kan analyseras som att barnet blev tilldelat låg status. 
Studiens bidrag till forskningen är att jag identifierat fyra nya uteslutningsstrategier. Två av 
dessa har Tellgren identifierat som tillträdesstrategier och två har jag själv identifierat. 
Tillträdesstrategierna som användes vid uteslutande handlingar var att referera till vuxnas 
auktoritet samt det förmildrande anspråkets strategi och de strategier som jag identifierat var 
att ge andra uppdrag och att fysiskt blockera andra. Barnen med AST hade tydliga 
kommunikativa problem i interaktionen med andra och hade svårt att läsa av hur de skulle 
agera gentemot de andra barnen för att få stanna i interaktionsutrymmet vilket också handlar 
om theory of mind (Jensen, 2008, s. 35-36; Ytterhus, 2003, s. 71). Det som pedagogerna kan 
göra, enligt tidigare forskning, är att hjälpa dessa barn med nya strategier för hur man kan ta 
sig in i leken. Detta är ett första steg, men interaktionen kan ändå te sig svår för dessa barn då 
de har svårt för att läsa av situationen och anpassa sitt beteende och strategier därefter. 
Förskollärare behöver få konkreta redskap för hur de kan hjälpa barn med AST att ta sig in i 
lek samt hjälpa och stötta barnen i leken. Denna studie visade att barnen uppmuntrades av 
pedagogerna att använda strategin att fråga om tillträde vilket skapade problem för barnen. 
Det är viktigt att lärare är uppmärksamma på hur deras didaktiska val påverkar barnen och 
deras interaktion. Det är också viktigt att tydligt utvärdera de didaktiska valen för att se hur de 
fungerar i praktiken. 

Tidigare forskning visar att leken är viktig för alla barn. Samma resultat kan utläsas i denna 
studie då den påvisar att leken är viktig för barnen med AST då de försökte skapa 
interaktionsutrymmen med andra barn. Lpfö98 (2010, s. 6) betonar att leken är viktig för alla 
barn och en viktig del av förskolans verksamhet. Barnen hade olika behov av interaktion och 
fick olika respons av barnen utan diagnos. Två av barnen, Aron och Alex, befann sig mest i 
fysiska interaktionsutrymmen med andra barn. Det visade sig genom att de inte samtalade så 
mycket med de andra barnen utan befann sig oftast i närheten där andra barn lekte. Albin 
befann sig ofta i relationella och fysiska interaktionsutrymmen med andra barn vilket betyder 
att han interagerade mer med de andra. Slutsatsen är att barnen utan diagnos ofta tillät barnen 
med AST få tillträden till leken men att det i samspelet mellan barnen blev svårt för barnen 
med AST att hålla sig kvar i interaktionen  

Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att studera hur förskollärarnas didaktiska val 
påverkar barnens fria leksituationer inom olika kontexter. I denna studie framkom det att de 
didaktiska valen påverkar barnens lek men det var inte det studien främst syftade till att 
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undersökta och kan därför vara intressant att studera mer ingående. Ämnet som denna studie 
bygger på behöver också vidare belysas då jag fann väldigt lite forskning om barn med 
funktionsnedsättningar och deras interaktion med andra barn i den fria leken.  
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BILAGA 1 
 

Observationsschema - Tillträdesstrategier 

Tillträdesstrategier Antal gånger – Barn med AST 

Icke-verbal entré  

Att producera en variant av pågående handling  

Avbrytande, störande entré  

Omringande av ett område  

Att verbalt göra anspråk på området eller något 
föremål 

 

Fråga om tillträde  

Att fråga en deltagare  

Att referera till vuxnas auktoritet  

Att erbjuda en sak  

Hälsning  

Refererar till vänskap eller medlemskap  

Hjälp från en icke-deltagare  

Acceptera inbjudan  

Föreslå andra aktiviteter  

Att referera till individuella kännetecken  

Det förmildrande anspråkets strategi  

Den iakttagande strategin  

Annan strategi / handling  
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BILAGA 2 
 

Observationsschema - Strategier för uteslutning 

Strategier Antal gånger - Barn utan 
diagnos 

Antal gånger - Barn med 
AST 

Överta ledarskapet och ändra 
gruppsammansättningen 

  

Låtsas att någon dör eller blir 
bortlämnad 

  

Etablera en kärngrupp   

Hänvisa till ”objekts of power”    

Uteslutning på grund av ålder    

Att plötsligt bli ignorerad i leken    

Att vara innesluten och samtidigt 
utesluten  

  

Att ställa tillrätta efter uteslutning    

Verbala uttryck för uteslutning    

Att fysiskt jaga bort andra    

Annan strategi / handling    
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BILAGA 3 
      2013-03-25 

Hej alla föräldrar och barn! 

Mitt namn är Matilda Höglund. Jag läser till förskollärare och är inne på min sjunde termin 
som är min sista. Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete och det ska handla om 
barnens lek. Jag vill undersöka hur barnen tar sig in i pågående lek och vad lekarna handlar 
om. För att kunna skriva detta arbete behöver jag komma och filma era barn när de leker för 
att sedan kunna analysera deras lekar. Jag kommer att anonymisera arbetet. Det är endast jag 
och eventuellt min handledare som kommer att se videon och barnens namn förekommer inte 
i arbetet. Jag skriver heller inte ut vilken förskola jag varit på eller vilken stad det rör sig om 
vilket betyder att ingen information kommer att kunna spåras till er eller er förskola. 

Ni kan när som helst välja att ta ert barn ur studien och det är helt frivilligt att delta. 
Observationerna kommer endast att användas till mitt examensarbete. 

Om ni ger tillåtelse för dessa observationer kryssa i rutan på talongen och lämna den till de 
som jobbar på avdelningen Humlan. Hoppas att ni finner detta intressant och vill delta i 
studien. 

Med vänliga hälsningar Matilda Höglund 

matildahoglund@yahoo.se  

 

 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

       JA, jag ger mitt medgivande till observationer. 

       NEJ, jag tillåter inte observationer. 

Barnets namn: _____________________  

Ort och datum: ____________________ 

Underskrift: __________________ Namnförtydligande: ___________________  
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