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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och öka kunskap om barns kamratkulturer i fri lek 

med fokus på fysiska artefakter, regler och strategier. För att undersöka detta använder vi oss av 

Corsaros teorier som teoretiskt perspektiv. Studien utförs i en barngrupp utifrån en svensk 

förskolekontext i inomhusmiljöer. Genom etnografisk ansats, alltså med en kvalitativ metod, 

undersöker vi hur barn i kamratkulturer interagerar med varandra, deras användning av fysiska 

artefakter, strategier och regler under fri lek i form av observationer. Studien betonar också lekens 

betydelse i förskolan för barns utveckling och lärande med koppling till Lpfö 18 (2018, ss.5–19) där 

det beskrivs hur leken har en väsentlig roll i förskolans vardag. Resultatet visar på att barn är flitiga 

aktörer som använder olika strategier både för att skydda sin kamratkultur och för att träda in i 

pågående aktiviteter med bl.a. artefakter, regler och tillträdesstrategier. 
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Förord 

Detta examensarbete har varit en tuff process där vi båda har lärt oss mycket om varandra, fått nya 

erfarenheter och upplevt mycket tillsammans. Vi har under studiens gång fått testa på hur det är att 

undersöka ett intresseområde samt fått lärdomar om hur man skriver forskningsarbeten.  

Vi vill först och främst tacka varandra; dels för att vi fann varandra inom samma intresseområde men 

också för att vi båda har kämpat och uppmuntrat varandra under hela resans gång. Det har varit både 

roligt och jobbigt men vi är glada för att vi har hittat en vän för livet. 

Vi vill också tacka alla involverade som har gett oss kritik och inspiration bl.a. vår handledare samt 

pedagoger på förskolan. Tack även till alla föräldrar och barn som har gjort vår studie möjlig. 

Störst tack vill vi tillägna våra partners, Yin Tang och Frank Wang, för allt stöd, medkänsla och 

kärlek. Våra vänner är minst lika viktiga som har hejat på oss. Slutligen tackar vi också våra familjer 

för att de under alla dessa studieår stöttat oss med ovillkorlig kärlek härifrån Sverige men också från 

andra sidan jorden. 

Tack för allt! 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har gjort det mesta tillsammans från dag ett i relation till skrivning, diskuterande och planering av 

arbetet. Vi delade upp texterna och områden för tidigare forskning med lika många artiklar var som vi 

arbetade med separat för att senare sammanställa dem i uppsatsen. Alla andra delar satt vi alltid 

tillsammans i biblioteket och arbetade ihop. Vi var nog med att fördela arbetsfördelningen lika så att 

båda kunde bidra med lika mycket utefter vår kapacitet. Vid kontakt av förskola så mailade vi från 

båda sidorna till olika förskolor och gav varandra lika med ansvarstagande. För övrigt så har vi stöttat 

och uppmuntrat varandra genom tuffa tider. 
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Inledning 

Vi vill börja med att ta ett citat från Lpfö 18 (2018, s.9) där det står att: “Utforskande, nyfikenhet och 

lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.” Detta citat kan tolkas som att lek och lärande 

är betydelsefulla element i förskolans vardag. Enligt Nilsson, Ferholt och Lecusay (2017, s.4), som 

argumenterar för Vygotskys arbete, beskriver de lärande som ett resultat av barns delaktighet i lek och 

utforskande samt att lek och lärande sker i symbios med varandra; “lek är lärande”. Med det så menar 

Vygotsky att lärande i relation med verkligheten är viktiga beståndsdelar och krävs för lek, fantasi och 

utforskande; att erfarenhet av “verkligheten” gör det möjligt för fantasi och kreativitet att blomstra 

(Nilsson, Ferholt & Lecusay ss.4, 11). Leken har en väsentlig betydelse för arbetet inom 

förskoleverksamheten. Läroplanen stärker också detta då det står beskrivet att lek kan innehålla och 

utveckla många kunskaper samt färdigheter i t.ex. motorik, språk och kommunikation samt i 

samarbete och problemlösning (Lpfö 18 2018, s.5).  

Lek i förskolan utgör alltså en central del i den pedagogiska verksamheten där lek och lärande går 

hand i hand. Lek beskrivs skapa en främjande miljö för språkutveckling och kreativitet. I leken får 

barn utrymme till att utveckla sina färdigheter och kunskaper i interaktionen med andra barn (Holmes 

et. al. 2017, s.2). Med lek så syftar vi i vår studie på det som benämns ‘fri lek’. Den fria leken är en 

komplicerad företeelse och man kan debattera om den verkligen är fri eller inte i en sådan vuxenstyrd 

miljö som förskolan är med dagsplanering, tidsscheman och rutiner. Får barn verkligen leka med vilka 

material de vill, när de vill? Får de leka hur länge de vill och var de vill? Förskolans miljö är en redan 

strukturerad miljö, vissa verksamheter mer än andra, där alla tillgängliga material inomhus som 

utomhus är planerade av pedagogerna. Barnen är organiserade att följa dagsschemat med planerade 

utomhusvistelser, måltider och viss utbildning. När vi pratar om fri lek här i studien så syftar vi på de 

aktiviteter barnen gör när det inte är planerat av pedagogerna. En planerad aktivitet är t.ex. när barnen 

ska pyssla med löv och färg för att göra ett konstverk i hösttema, eller när barnen har lässtund i grupp 

med en pedagog. Vi definierar fri lek som den tid då barnen själva får leka fritt i verksamheten med de 

material som finns tillgängliga i förskolan samt med vilka kompisar de vill leka med som finns 

närvarande; en lek fri från vuxnas kontroll och styrande (Jfr Nilsson, Ferholt & Lecusay 2017, ss.2, 5). 

Vidare så står det i Lpfö 18 (2018, ss.5, 8) att:  

Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga 

[…]. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt 

förebygga och hantera konflikter […]. Förskollärare ska ansvara för att– barnen får sina behov 

respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde […]. 

“Genom en aktiv närvaro” tolkar vi att det krävs för pedagoger att först förstå barnen och hur de själva 

kommunicerar med varandra utifrån barns perspektiv för att kunna assistera och vägleda barnens 

relationer. Å ena sidan så ska pedagoger uppmuntra till gemensam lek men å andra sidan så ska 

pedagoger respektera barns egna behov. Det Lpfö 18 (2018, ss.5–20) inte riktigt tar upp men som 

lämnas som ett utrymme för pedagogerna att tolka är hur pedagoger ska bemöta barns kamratkulturer 

där de redan har sammansvetsade relationer med varandra. Även om pedagoger ska uppmuntra alla 

barn till gemensam lek så gäller det också att respektera barns val att befinna sig i vissa relationer där 

de trivs. Corsaro (2005, ss.133–160) förklarar inom barndomssociologin hur barn formar 

kamratallianser i kamratkulturer för att knyta an till andra barn i sin omgivning och sällan vill släppa 

dem. Detta interaktionsutrymme; band mellan barn, som barnen bildat i form av kamratallianser 

förklarar Tellgren (2004, s.76) att barn vill skydda från icke-deltagande barn att träda in i. Utifrån det 

här så har vi hittat vårt syfte där vi vill undersöka barns kamratkulturer i fri lek utifrån Corsaros teorier 

och bl.a. synliggöra redan etablerade relationer samt hur dessa kamratkulturer utmärker sig. Detta för 

att bidra med mer forskning inom området och göra forskningsfältet mer nyanserat. 

Vi kommer härnäst behandla tidigare forskning där vi redogör för forskningsstudier relaterade till det 

vi i studien vill undersöka. Dessa kommer vi knyta an till senare i diskussionsdelen av studien. 

Avsnittet består utav två rubriker, varav första rubriken behandlar artiklar om lek och kamratkulturer 
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som det utrymme/rum vi undersöker i medan den andra rubriken behandlar artiklar om 

tillvägagångssätt och redskap barn använder i kamratkulturer för att positionera sig själva och andra. 

Tidigare forskning 

Lek och barnkulturens betydelse i barns sociala liv på förskolan  

Förskolan är en pedagogisk verksamhet bestående av såväl planerade aktiviteter som vardagliga 

rutiner. Dessa rutiner är viktiga för att barn ska lära sig bli en del av deras kamratkultur menar 

Williams (2001, s.334). Barnen skaffar kunskap om hur man interagerar och beter sig med andra barn 

men också om hur gruppdynamik och samspel fungerar samt vad som är okej eller inte. Allt detta lär 

sig barn spontant i interaktion med andra barn under vardagliga aktiviteter/rutiner i förskolans 

verksamhet och därför menar Williams (2001, ss.317, 327) att det blir extra viktigt för pedagoger att 

reflektera om innehållet samt meningen kring rutiner i förskolan. Barn beskrivs av Williams (2001, 

s.324) som aktiva och självständiga konstruktörer och deltagare i förskolans strukturerade miljö där de 

bidrar i konstruktionen men också i formandet av en egen och gemensam uppfattning om den sociala 

tillvaron. Mellan barn i kamratkulturen bildas gemensamma normer kring det som barnen anser vara 

acceptabelt och delaktigheten är baserad på förhandlingar och omförhandlingar. Williams (2001, 

s.336) grundar sig utifrån Corsaros mening om att detta är barnkulturens grundelement; att barn vill få 

kontroll över sina liv samt dela denna kontroll med varandra. Williams (2001, s.336) fortsätter med att 

koppla sin studie till “leken” och menar att barn kan använda strategier, bl.a. diskursiva strategier för 

att inkludera eller exkludera andra barn från leken i försök att skydda sitt interaktiva utrymme. 

Däribland har tillträdesstrategier och även kunskap om regler visat sig vara viktigt för barns 

delaktighet i förskolan och i kamratkulturer (Williams 2001, s.324). Denna “kontrollering” som sker 

barn emellan anses resultera till den första sociala hierarkin som barn möter på, t.ex. att få eller inte få 

vara med i lek - förhandlingar som hela tiden äger rum bland barnen. 

I Björk-Willéns (2012, ss.119–137) studie lyfts familjerollekens betydelse fram för barns 

förhandlingsförmåga där barn argumenterar och förhandlar om olika roller med varandra både verbalt 

och icke-verbalt. Björk-Willén visar i sin forskning att barns argumentering och förhandlingar inom 

familjerollekar är komplicerade. Det gemensamma genomförandet av en familjerollek kan också vara 

en utmaning för de som deltar på grund av hur de olika rollerna som medför olika status ständigt 

förhandlas och omfördelas då förhandlingar kräver mycket diskussioner och överenskommelser med 

varandra. I förhandlingarna använder barn sig av olika semiotiska tecken; inte bara ord, gester, 

kroppsrörelser utan också materiella föremål såsom madrasser och plintar utifrån enskilda 

sammanhang för att interagera med andra, rama in leken samt positionera sig själva med varandra i 

kamratkulturen. Detta menar Björk-Willén (2012, ss.119–137) synliggör en dynamisk relation mellan 

deltagarna i en familjerollek; som kontinuerligt diskuteras och förändras utifrån sociala sammanhang i 

relation till den maktkamp om rollfördelningar som hela tiden sker och förhandlas fram.   

Löfdahl (2006, ss.77–88) lyfter i sin studie fram barns kamratkulturer för att utveckla förståelse om 

hur förskolebarn använder innehållet i lekar för att både positionera sig själva men också andra. T.ex. 

så styr oftast äldre barn förhandlingar om rollfördelning i lek än yngre barn då de äldre barnen har 

högre status i gruppen. Löfdahl beskriver hur det nästan är omöjligt för yngre barn att göra anspråk 

gentemot äldre barn då de äldre barnen är både större i ålder, där kunskap och erfarenheter kan ge 

överläge, men också att det också oftast innebär att de äldre barnen är fysiskt större storleksmässigt. 

Sådana befintliga förhållanden mellan barn inom kamratkulturen är barn medvetna om och därför 

utnyttjar i leken för att positionera sig själva samt kunna bestämma över andra. Löfdahl utgår vidare 

från Corsaros perspektiv på tolkande reproduktion för att analysera innehållet av barns kamratkulturer. 

T.ex. som hur barn förhandlar om innehållet av rekvisita, där olika rekvisita representerar olika status; 

viss rekvisita kopplas direkt till hög status och annan till låg. En kungakrona som Löfdahl beskriver 
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vanligtvis tolkas som en manlig symbol brukar oftast kopplas till hög status men i barns rollek kan det 

hända att den kan få en omvänd betydelse och tilldelas låg status istället. 

Artefakter och strategier i barns fria lek  

Forsberg-Ahlcrona (2015) beskriver och analyserar i sin bok hur dockan, en artefakt, används som ett 

(medierande) redskap för att utveckla barns samspel och relationer med varandra genom att som 

hjälpmedel möjliggöra deras kommunikation. Forsberg-Ahlcrona (2015, s.34) utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där begreppet mediering betonas, alltså användningen av redskap i form av 

intellektuella och fysiska redskap för att förmedla handlingar, där medierande redskap tillämpas i 

människors kommunikativa-och lärandeprocesser. Hon redovisar t.ex. när barn använder dockan i sin 

lek att barn kan, med hjälp av dockan, skapa tankar, idéer samt kommunicera med varandra genom 

fantasi där fantasin är uppbyggd från verkligheten samt från tidigare erfarenheter (Forsberg-Ahlcrona 

2015, ss.41–78). Detta behöver barn i sin tur bearbeta. På så vis utvecklar barn sitt språk, tänkande och 

sätt att hantera samt förstå sin omvärld. I samspelet med barn kan dockan som artefakt få olika 

betydelser, innehåll och funktioner beroende på vem, med vilket syfte, som fyller dockan med mening 

och i vilket socialt sammanhang detta sker (ibid. ss. 41–78). Resultatet visar att pedagoger behöver 

öka kunskap och förståelse kring artefakter/materialets position i utvecklingen av barns 

kommunikativa förmåga samt i samspel och relation mellan barn och barn samt barn och pedagog 

(ibid. ss.121–125).  

Forskningen av Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009, ss.94–109) tar sig an tolkningar kring barns 

strategier. De beskriver i sin studie om hur barn använder sig av sociala strategier för att både 

individuellt och kollektivt kunna dra sig tillbaka i leken. ”Att göra sig otillgänglig” (t.ex. att agera 

avlägset eller gömma sig) och ”att skapa/skydda dolda utrymmen” (t.ex. att skapa fysiska utrymmen 

med möbler) är två vanliga strategier som barn brukar använda sig av när de vill dra sig undan. Dessa 

strategier menar Skånfors, Löfdahl och Hägglund reflekterar hur barn aktivt påverkar förskolans 

organiserade rum samtidigt som de aktivt bygger sin egen enskilda kultur – en kultur med särskild 

kunskap om dessa strategier delad bland de inkluderade. I detta utrymme/kultur kontrollerar barnen 

samt fattar beslut om när, var, hur och med vem de ska dra sig tillbaka med till dolda platser eller 

andra utrymmen i förskolan.   

Jordan, Cowan och Roberts (1995, ss.342, 355) undersöker istället barns maktrelationer. I sin studie 

utforskar de hur barn tolkar regler och använder regler för att erhålla makt och kontroll i sin sociala 

tillvaro. Enligt Foucaults (1984 se Jordan, Cowan & Roberts 1995, s.343) definiering beskrivs regler 

som ”sanningar” eller ”kunskap”. Att förstå reglers värde och användning kan göra regler till 

betydelsefulla verktyg. I förskolan som är en verksamhet där alla är införstådda med att fysiskt våld 

inte är tillåten kan barn använda sig av regler strategiskt för att till viss del erhålla makt och på så sätt 

kunna kontrollera sin omgivning och andra barns beteenden (Jordan, Cowan & Roberts 1995, ss.339–

340). Reglerna i förskolan är antingen förbestämda oftast av t.ex. pedagogerna eller diskursiva vilket 

betyder att alla inom verksamheten vet om reglerna även om de inte behöver sägas högt, där regler 

beskrivs som beteenden som är tillåtna eller förbjudna och gäller alla infattade i verksamheten. 

Resultat från deras studie föreslår hur barn med den kunskapen blir alltmer duktiga på manipulation 

och de motiverar fram hur man genom observation på barns maktkamper kan relatera till ett barns 

personlighet; vad som motiverar barnet, lekmönster och bl.a. barnets preferenser av andra barn (ibid. 

s.355). 

I studien av Ólafsdóttir, Danby, Einarsdóttir och Theobald (2017, s.827) beskriver de hur det i en 

kamratkultur hela tiden sker interaktioner och förhandlingar mellan barn. Det är i kamratkulturens 

arena som barn lär sig om delaktighet i aktiviteter, sociala strukturer och om makt (Ólafsdóttir, Danby, 

Einarsdóttir & Theobald 2017, s.827). Många barn enligt Ólafsdóttir, Danby, Einarsdóttir och 

Theobald (2017, ss.821, 834) anser att regler är bestämda av pedagogerna i förskolan. Barn är oftast 

medvetna om vad som är bestämt eller det som sitter i väggarna, t.ex. att våld inte är tillåten i 

förskolan, hur mycket material som är tillåtet eller vilka material som är tillåtna att använda osv. 

Mycket av reglerna är bestämmelser på t.ex. det som inte är tillåtet beskriver barnen i studien men som 

barnen håller med om är nödvändiga. När barn tar kontrollen över lekar gör många av dem egna regler 
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i leken för att utmana pedagogernas regler. Det kan handla om vem som får vara med eller inte utefter 

barnens egna krav som de ställer och detta kan ses som ett exempel på hur barn använder olika 

strategier för att kringgå vuxnas regler utan att bryta dem. Därför beskriver studien att barn kan 

uppleva att lek inte är fri då barnen själva använder sig av strategier och regler för att kontrollera 

varandra i leken. 

Tidigare forskning har visat att fysiska artefakter, regler och strategier är ständigt närvarande och 

betydelsefulla för barns ‘kamratkulturer’ och detta vill vi veta mer om. 

Syfte och frågeställningar 

Det behövs nyanserad forskning för att utveckla synsätten och arbetssätten i förskolans verksamhet i 

avseende med att synliggöra och tillfredsställa barns relationer och behov i verksamheten. Syftet med 

vår studie är att undersöka och öka kunskap om barns kamratkulturer i fri lek med fokus på fysiska 

artefakter, regler och strategier. För att undersöka detta använder vi oss av Corsaros teorier som 

teoretiskt perspektiv. Studien utförs i en barngrupp utifrån en svensk förskolekontext i 

inomhusmiljöer. 

Frågeställningar som vi under studiens gång vill undersöka: 

• Hur använder barnen fysiska artefakter som en del av sin kamratkultur? 

• Hur tillämpar barnen gemensamma regler specifika till kamratkulturen, om de finns? 

• Hur försöker barn bli inkluderade i leken? 

• Hur bemöter barnen i en kamratkultur andra barn som vill vara med? 

Teoretiskt perspektiv 

Enligt Corsaro (2005, s.5) som är en företrädare inom barndomssociologin är barndomssociologin ett 

teoretiskt perspektiv och domän under ständig utveckling. Det vi är intresserade av i studien är att i 

förskolans verksamhet titta på barns socialisation i relation till kulturella faktorer. I vår studie vill vi 

alltså undersöka barns kamratkulturer i fri lek inom ett sociokulturellt perspektiv i interaktionerna 

mellan barn och de element som ingår t.ex. tolkande reproduktion, agens och artefakter. Vi tittar också 

på barns strategier i tillträde av lekar samt barns relationer inom kamratkulturen, därför kände vi att 

det var relevant till studien att utgå från Corsaros teorier inom den sociokulturella domänen. 

Corsaros teorier 

Corsaros teorier tillhör det sociokulturella perspektivet, vilket enligt Löfdahl (2014, s.7) kan ses ha sitt 

ursprung i barndomssociologin. Perspektivet handlar om en syn på barn och barndom som motsätter 

sig den traditionella utvecklingspsykologiska synen. I den traditionella utvecklingspsykologin 

betraktas barn som ‘blivande’; att barn blir en självständig och fullvärdig medborgare i samhället 

genom en normal och vuxenstyrd utvecklingsprocess. Här sker deras utveckling stegvis i linje med 

vissa bestämda stadier som t.ex. beskrivs av Jean Piagets utvecklingsstadier (Löfdahl 2014, ss.9–10). 

Till skillnad från den traditionella utvecklingspsykologiska synen på barn och barndom ses barn 

utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv istället som ‘varande’ i här och nu. Barn ses som viktiga 

medborgare i samhället där barndom uppfattas som en deltagande fas i livet (ibid. s.10). På liknande 

sätt lyfts barn och barndomens betydelse fram och hela tiden utvecklas. Utifrån ett sociokulturellt 
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perspektiv beskriver Corsaro hur barn och barndom betraktas som socialt konstruerade, vilket innebär 

att barn som kompetenta sociala aktörer aktivt deltar i och skapar sin egna barndom inom de sociala 

livets olika arenor (Corsaro 2005, s.7; Löfdahl 2014, ss.10–11). 

 

Kamratkultur 

När barn i förskolan är tillsammans under längre perioder så utvecklar de sina egna kamratkulturer 

(Corsaro 1985 se Löfdahl 2012, s.13). Förståelse för begreppet kamratkultur visar sig vara användbart 

för att förstå barns handlingar och gemensamma aktiviteter. Att förstå begreppets innebörd visas 

särskilt gynna vuxna då det begripliggör för vuxna vad som händer i barns relationer med varandra när 

barn möts och vistas tillsammans på förskolan. Corsaro (2003, s.37) definierar barns kamratkultur som 

en stabil uppsättning av aktiviteter, rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som barn 

producerar och delar i samspel/interaktion med andra barn. Det innebär dels att de processer som ges i 

uttryck i barns lekar och aktiviteter; värden, normer och attityder, är liknande inom en barngrupp. 

Detta varierar dock över tid och kan vara olika i andra barns kulturer. Det innebär också att 

kamratkulturer produceras och reproduceras genom interaktioner och förhandlingar med andra barn. I 

dessa interaktioner och förhandlingar tillämpar och delar barnen t.ex. kunskap om olika artefakter som 

tilldelas betydelse specifikt för dem i relation till sammanhanget; genom att barnen delar samma 

kunskap om visst material skapar de också nya bidrag till deras kultur (Corsaro 1992, s.164). Utifrån 

detta kan vi se hur interaktionerna och förhandlingarna samt samspelet mellan barn är viktiga för att 

beskriva barns kamratkulturer. Vidare beskriver Corsaro (1979, 2003 se Tellgren 2004, s.76) hur barn 

i kamratkulturer formar något som Corsaro benämner som ‘kamratallianser’. Dessa kamratallianser 

bildas då barn knyter an till andra barn som de gillar att umgås med och som finns i närheten. Barn 

som ingår i en kamratallians spenderar gärna sin tid med varandra och därför blir det svårt för andra 

barn utanför att träda in i den här formade gemenskapen då barnen i kamratallianserna gärna skyddar 

den från andra.  

Kontroll och att dela med sig är också två grundläggande teman i kamratkulturer; barn vill få kontroll 

över sina liv samt dela den känslan av kontroll med varandra. På så sätt lär de varandra hur de ska vara 

sociala beskriver Corsaro (1988, ss.20–21; 2005, ss.134–135). För att kunna förstå innehållet i barns 

kamratkulturer menar Corsaro (1992, s.163) att språket och de kulturella rutinerna är viktiga verktyg. 

Språk är viktigt för att förmedla och förhandla innehåll inom kulturen och få fram tankar, idéer och 

vilja. De kulturella rutinerna såsom traditionellt firande, sagoberättande eller vissa välkända lekar som 

barn iscensätter kan hjälpa till att skapa en trygghet för barnen. Det kan även vara en förutsättning för 

barnen att hantera tvetydigheter eller problematik (Corsaro 1992, s.163; Skånfors 2013 se Löfdahl 

2012, s.14).  

 

Tolkande reproduktion 

I barns kamratkulturer försöker barn tolka och begripliggöra den omgivande världen/kulturen. Detta 

för att kunna tillämpa kulturen till barnens egna aktiviteter, som dvs. normer, värderingar och vuxnas 

samt andra barns görande. Det är inte så att barn direkt härmar rakt av det andra “säger och gör” utan 

barn omkonstruerar kreativt det dem ser in till sina egna aktiviteter. Genom att göra så skapar och 

producerar barn en egen unik kamratkultur (Corsaro 1992, s.168). Corsaro (1992, s.168) kallar denna 

process för tolkande reproduktion (eng.: process of creative appropriation). T.ex. kan barn utav egna 

erfarenheter kring vad de vet om poliser, tillämpa och reproducera det innehållet till sin lek där de 

kanske låtsas springa runt och jaga “tjuven” med en låtsas-pistol gjord av lek-/byggmaterial som 

clicks. Begreppet tolkande reproduktion används alltså för att öka kunskap och förståelse kring hur 

barn tolkar och reproducerar sociala samt kulturella fenomen och händelser som presenteras för dem i 

omgivningen. Corsaro (1992, s.169) beskriver att tolkande reproduktion relaterar till en dynamisk 

socialisation som är en reproducerbar process mer än en linjär process. Det vill säga att tolkande 

reproduktion presenterar en mer ömsesidig bild av relationen mellan barnet och omgivningen. 
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Barns agens 

Barn är aktiva aktörer i konstruktionen och omkonstruktionen av sin sociala värld (Corsaro 2005, 

s.231). De förväntas alltså då att ha agens (Löfdahl 2014, s.22). I barns agens är det kreativa 

engagemanget en av de viktigaste komponenterna beskriver Corsaro (2005, ss.231, 238). Begreppet 

agens relaterar till barns aktiva ‘jag’ och individuella meningsskapande. Barns agens betonas också i 

tolkande reproduktion där barn blir delaktiga i såväl kulturell produktion som i förändringar som sker 

vid bearbetning av omgivningens kultur genom att delta i kamratkulturer (Corsaro 1992, s.169). 

 

Artefakter 

Utifrån tidigare avsnitt om kamratkulturer beskriver Corsaro (2003, s.37) barns kamratkultur som en 

stabil uppsättning av aktiviteter, rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som barn producerar 

och delar i samspel/interaktion med andra barn. Begreppet artefakter beskrivs utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv vara intellektuella och fysiska redskap för att förmedla handlingar där dessa 

redskap/artefakter tillämpas i människors kommunikativa- och lärandeprocesser (Forsberg-Ahlcrona 

2015, s.34). Artefakter betraktas alltså som ett medierande redskap som hjälper människan att utveckla 

sitt språk, tänkande samt att skapa och forma fram föreställningar om sin omvärld. Mediering är här ett 

viktigt begrepp med stark koppling till artefakter och är ett fenomen som länkar och beskriver 

relationen mellan människan och artefakter (Forsberg-Ahlcrona 2015, s.32; Säljö 2014, s.81). Corsaro 

(2003, s.37) poängterar också artefakters medierande betydelse när barn med användning av artefakter 

skapar sin egen kamratkultur tillsammans med varandra där barns kultur växer fram, påverkas och 

samspelar med hjälp av de artefakter som de använder sig av. Exempel på fysiska artefakter i 

förskolan kan vara lek- och byggmaterial. I samspelet med barn kan dessa artefakter få olika 

betydelser, innehåll och funktioner beroende på vem, med vilket syfte, som fyller artefakterna med 

mening och i vilket socialt sammanhang detta sker (Forsberg-Ahlcrona 2015, ss.41–78). 

 

Tillträdesstrategier  

Enligt Corsaro (1979, s.330) har barn ett begär och en vilja att ta kontakt med varandra och vara 

delaktig i aktiviteter. För det mesta måste barn antingen initiera till aktivitet själva och få med andra 

barn eller träda in i pågående aktiviteter som andra barn har startat. Utifrån detta lägger Corsaro fokus 

på vilka tillträdesstrategier barn använder för att träda in i gemenskap med andra barn. 

Tillträdesstrategier är, beskrivet av Corsaro (1979, s.321), strategier barn använder sig av då de vill 

interagera och träda in i andra barns pågående lekar. Corsaro synliggör och sammanfattar femton olika 

tillträdesstrategier och dessa tillträdesstrategier visar sig både verbalt och icke-verbalt hos barnen som 

vill ta sig in i pågående aktiviteter, t.ex. kan barn fysiskt träda in i den pågående lekens utrymme och 

direkt frågar om lov, presenterar en ”gåva” eller bara börjar leka på samma yta. Förutom då barn vill 

delta i någon pågående aktivitet så lär sig barn genom tillträdesstrategier hur de blir accepterade i 

kamratkulturer och hur de börjar interaktioner med andra barn (Corsaro 1979, s.321). Detta har en 

liknelse med hur Williams (2001, s.324) beskriver att tillträdesstrategier visar sig vara betydelsefulla 

för barns delaktighet i förskolan och kamratkulturer. Strategierna som barnen använder kan få både 

positiv eller negativ respons och det är inte säkert att andra barn accepterar dem (Tellgren 2004, s.80). 

I vissa fall får barn använda flera strategier eller kombinera dem samtidigt för att bli inkluderade i 

pågående lek.  

Som avslut i detta avsnitt vill vi förklara att alla begrepp nämnda från Corsaros teorier inom 

sociokulturella perspektivet tjänar ett syfte till vår studie där de utifrån vår teoretiska ram hjälper oss 

att fånga barns kamratkulturer i relation till våra frågeställningar. Med dessa begrepp analyserar vi i 

senare avsnitt studiens resultat. 



12 

 

Metod 

Val av metod 

För att undersöka vår studies syfte och frågeställningar valde vi en etnografisk ansats dvs. att vi går ut 

och genomför en fältstudie. Detta gör vi på en förskola i Stockholms län. Eftersom vårt fokus ligger på 

att undersöka barns kamratkulturer i en inomhusmiljö ger denna ansats oss möjlighet att försöka närma 

oss barn och barns perspektiv på sin tillvaro (Jfr Dahlin-Ivanoff 2015, s.93). I tillämpningen av en 

etnografisk ansats innebär det alltså att vi använder oss av en kvalitativ metod där vi fokuserar på 

observationer vilket anses vara av betydelse för att förstå barn och deras interaktioner utifrån barns 

perspektiv (ibid. s.93). Med kvalitativ metod kommer forskaren närmre sin forskningsmiljö samt 

subjekt vilket förbättrar och bidrar till en sannare verklighetsbild till skillnad från en kvantitativ metod 

som har svårt för att beskriva sociala interaktioner (Ahrne & Svensson 2015, s.15). Utifrån en 

kvalitativ metod får forskare fram ett resultat med induktiv slutledning i motsats till en kvantitativ 

metod som får fram en deduktiv slutledning, vilket vi kommer förklara mer om i senare avsnitt. Dock 

förekommer det kritik om kvalitativa metoder, bl.a. att en specifik relation mellan forskaren och det 

som utforskas kan uppstå, där tolkningar av det som utforskas påverkas av forskarens bakgrund och 

tidigare kunskap vilket bidrar till att materialet kan påverkas av forskarens tolkningsprocess (Fejes & 

Thornberg 2015, s.20). I kvalitativ forskning är forskaren det viktiga och primära instrumentet för att 

samla in och analysera data. Därför krävs det av forskare att använda ett kritiskt tänkande för att 

ständigt reflektera kring sitt antagande och sina insikter som växer fram under forskningsprocessen vid 

undersökningen av ett fenomen (ibid. ss.260–261).   

När en fältstudie genomförs behövs en datainsamlingsmetod som kan gå djupare in på och bredda 

förståelse om det fenomen eller sammanhang som studeras (Fejes & Thornberg 2015, ss.30, 33). Det 

finns flera olika val av metoder att välja mellan, t.ex. intervjuer, observationer på plats och 

videoobservationer. Vi valde observation på plats med penna och papper som metod. Detta val gjorde 

vi för att vi kände att många upplevelser annars går förlorade vilket vi ska förklara. Enligt Pripp och 

Öhlander (2011, s.127) fångar observationer alla sinnen, hörsel, syn, smak, lukt och känsel, detta 

möjliggör för forskaren i fältet att ta in och tolka allt som händer i stunden. Det tvingar också 

forskaren att verkligen vara på plats och inte tappa fokus för att inte gå miste om händelser. I en sådan 

observation så kan forskaren observera “allt möjligt”. Det möjliggör även för observatören att vara 

flexibel utifrån det sammanhanget som sker här och nu, att vi som observerar har möjligheter till att 

förflytta oss närmare händelsen eller längre bort om så skulle behövas. Nackdel är dock att 

observatören ändå inte alltid hinner med att observera och anteckna allt som händer då det kan pågå 

väldigt mycket samtidigt men också att det som antecknas är observatörens tolkning av situationen och 

inte alltid fångar upp det barnen upplever. Därför är det viktigt att forskaren är uppmärksam och 

fokuserad på syftet under observationen samt lyssnar på barnen och ständigt reflektera sitt arbete. 

Utefter vårt syfte kände vi att observationens fördelar väger upp nackdelarna. Metoden möjliggör för 

oss som observatörer att fånga in så mycket som möjligt av händelseförloppen kring barns sociala 

interaktion i stunden; att som observatör kunna observera med alla våra sinnen samtidigt. Det upplever 

vi öppnar många dörrar. Exempelvis kan vi uppfatta de minsta signalerna barn ger; en armryckning, en 

blick, en rysning, dessa små grejer som andra metoder kanske inte kan fånga. Samtidigt fångar de 

övergripande händelserna som hur barn i redan formade kamratkulturer utmärker sina relationer 

mellan varandra (Jfr Ahrne & Svensson 2015, s.12; Dahlin-Ivanoff 2015, s.93). Vi tyckte också att 

observationer med oss på plats bidrog med större omfång att fånga in händelser och barns signaler på i 

jämförelse med en videoobservation som är begränsad till kameralinsens breddgrad. 

Intervjuer är en annan datainsamlingsmetod som uttrycker intervjuarens tankar och perspektiv. Det 

kan hända att många som intervjuas gärna vill ge en bra bild av sig själva och det kan påverka vad 

intervjuaren svarar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss.53–54). Utifrån vårt syfte så tyckte vi inte 

att intervjumetoden passade då vi i vår studie vill undersöka barns kamratkultur som fenomen från en 

startpunkt där vi själva inte vet exakt vad vi kommer att upptäcka. Därför kändes det svårt för oss att 

formulera intervjufrågor från syftets utgångspunkt. Beroende på vad intervjufrågorna skulle kunnat 
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handla om så är det inte säkert att barnen hade kunnat svara på dem utan de kanske istället upplever 

vissa av händelserna som väldigt naturliga och inte kan omfatta frågornas innebörd, eller att de 

försöker svara det som de tror vi vill höra. 

Videoobservationer valde vi inte heller. Det positiva med denna metod är att forskare kan gå tillbaka i 

materialet flera gånger men det negativa är att användningen av videoutrustning som kamera eller iPad 

kan vara störande för barnen och påverka dem eller pedagogerna till att agera mer onaturligt. 

Kunskapen om att bli filmad och hur pedagoger ska bete sig enligt Läroplanen kan göra pedagogerna 

mer “pedagogiska”, då de vill visa upp sin bästa “pedagogiska” sida för kameran. Det gör 

resultatet/det som fångas på kameran färgat (Eidevald 2015, ss.114–127). Likaså gäller för barn. När 

en forskare filmar kan denne också gå miste om känslor eller andra uttryck i omgivningen för att 

forskaren är upptagen med sin utrustning. Detta ville vi undvika för att kunna fånga barns genuina 

upplevelser. 

Urval och avgränsningar 

Vårt urval till studien var en barngrupp i en svensk förskola med pedagoger som har olika bakgrund 

där vi observerade barns konstellationer och interaktioner mellan barn som tog plats under ‘fri lek’ 

inomhus. ‘Fri lek’ i vår studie syftar till de aktiviteter barnen gör när det inte är planerat av 

pedagogerna. Det är den tid då vi har observerat att barn får egen tid till att leka med bl.a. lego, pussel, 

rita fritt, lek i hemvrån. För att få reda på när barnen hade fri lek kollade vi på avdelningens 

dagsplanering. Vi valde ut observationstillfällen utefter deras planering på när barnen hade fri lek. 

Fältanteckningarna gjorde vi med ett tydligt kunskapsmål formulerat i tankarna utefter att Pripp och 

Öhlander (2011, s.141) betonar detta samt dess vikt för just observationer. Utefter vårt syfte har vi valt 

ut textstycken från observationerna till studien där relaterade event tog plats t.ex. användningen av 

fysiska artefakter eller specifika regler för kamratkulturen vilket vi från syftet vill framhäva. I tidigare 

avsnitt där vi behandlat sociokulturell teori nämner vi artefakter som ett centralt begrepp. Vi vill 

förtydliga att vi i studien enbart tittar på och analyserar fysiska artefakter med avgränsning till 

lekmaterial i förskolan. Härefter kommer alla benämningar; artefakter och fysiska artefakter, att alltså 

motsvara lekmaterial. En annan avgränsning som vi vill förtydliga är att vi i inledningen har använt 

oss av Lpfö 18 (2018) vilket är den kommande läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019. 

Anledningen till varför vi använt oss av den är att vi kände att den väldigt snart blir aktuell och 

relevant i vår yrkesutövning.  

Vårt tillvägagångssätt att samla in material, där vi hade tänkt göra observationer som kvalitativ metod, 

tänkte vi från start att vi bara behövde en förskola för datainsamling där vi kontinuerligt kunde vara i 

några dagar för att få in vårt material. Vi tog därför kontakt i enbart fåtal förskolor i vår kommun i god 

tro att vi skulle få godkännande från någon. Vi mailade ett informationsrikt mail där vi beskrev vårt 

syfte och genomförande samt förklarade tydligt vårt mål med studien. Den första förskolan tackade nej 

för att de inte hade tid för oss. Vi vände oss då till en förskolechef som en av oss kände från tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning som gav oss kontakt till den förskolan som senare tackade ja.  

Utifrån vårt syfte relaterat till våra frågeställningar låg inte fokus på kön, ålder eller etnicitet i urvalet 

av förskola, vi visste dock att barngrupper oftast är indelade i åldersgrupper; äldrebarnsgrupp och 

yngrebarnsgrupp. Avdelningen som vi hamnade på hade barn i 3–5 årsåldern och de barn vi 

observerade kunde vara antingen pojkar eller flickor. 

Undersökningsmaterial/personer 

Förskolan som tillämpar en svensk förskolekontext består utav fyra avdelningar varav vi var på en 

avdelning med 16 barn. Barnen hade olika bakgrund, mestadels svensk etnicitet, och det var ungefär 

jämt fördelat mellan pojkar och flickor i åldrarna 3–5. Samtycke fick vi från vårdnadshavare av 9 barn 

i början som senare blev 10 barn efter ytterligare ett samtycke. Dessa barn kretsade våra observationer 

kring. Avdelningen hade 3 pedagoger; 1 förskollärare och 2 barnskötare. Under observationerna 

observerade vi cirka 3–4 barn åt gången. 



14 

 

Genomförande 

Direkt efter att vi klargjorde vårt syfte tog vi kontakt med förskolechefer i förfrågning om att göra 

observationer och samla in material i deras förskolor. Vi skrev ett mail med information om vilka vi 

var, vårt syfte, genomförande och när vi tänkt vara på plats. Den första förskolan tackade nej på grund 

av tidsbrist men den andra förskolan vi tog mailkontakt med tackade ja genast. Vi förberedde då 

samtyckesblanketter (se bilaga 1) och tog med dem till förskolan där vi första gången hälsade på 

personalgruppen och barngruppen samt la ut samtyckesblanketter i varje barns hylla. Vi gick igenom 

vårt arbete mer detaljerat med förskolläraren på avdelningen och gav henne tid att ställa frågor. 

Veckan efter kom vi tillbaka och samlade in alla samtyckesblanketter från samtliga vårdnadshavare. 

Med dessa samtyckesblanketter hjälpte förskolläraren till att visa oss vilka barn dessa 

samtyckesblanketterna gällde och var godkända att observeras. Vi började samma dag med inomhus-

observationerna. Vid varje observationstillfälle var vi noga med att fråga barnen om samtycke och att 

informera dem om att de kunde avbryta medverkan närsomhelst. Efter varje avslutad dag så 

transkriberade vi vårt material. Under observationerna var vi passiva deltagare och observatörer där vi 

inte var involverade i barnens lek utan vi satt enbart och antecknade vid sidan av. Detta för att få ett 

mer objektivt resultat där vissa forskare menar att observatören behöver hålla en viss distans till det 

man observerar för att minimera sin medverkan i forskningsprocessen (Jfr Svensson & Ahrne 2015, 

s.19). Vi stämde av med varandra hela tiden efter observationerna och diskuterade det vi tyckte var 

intressanta aspekter relaterade till vårt syfte. Det som vi upplevde var lite problematiskt i början var att 

barnen som inte var bekanta med oss blev väldigt nyfikna på oss och lekte inte helt naturligt. De 

frågade oss väldigt mycket och försökte flertal gånger att involvera oss i deras lek. Detta upplevde vi 

dock avta efter andra observationsdagen på förskolan. Totalt var vi på förskolan i fyra dagar där vi 

utförde observationer i några timmar per dag beroende på avdelningens dagsplanering. 

Ett dilemma för forskare inom vårt fält som jobbar nära barn och barns vårdnadshavare kan stöta på är 

att någon vårdnadshavare vill begära information om sitt barn. Detta dilemma stötte vi på. Vi fick mail 

från förskolläraren efter utförd fältstudie om en vårdnadshavare som ville veta vad vi observerat av 

dennes barn. Då vår observation inkluderade flera barn så kände vi att det var oetiskt att ge ut specifik 

information då andra barn var inkluderade samtidigt som det skulle bli oetiskt för denne 

vårdnadshavarens barn att dela ut hens information från konversationer eller görande då det hamnar ur 

kontext om man undantar alla andra barns deltagande. Vi mailade då tillbaka och förklarade hur det 

låg till och att vi inte riktade vår observation mot något specifikt barn. Vi förklarade också att det inte 

var helt säkert att dennes barn skulle vara med i vårt slutförda arbete efter transkriberingsprocessen 

men vi välkomnade dem att läsa vår slutproduktion av hela arbetet efter publicering. 

Databearbetning och analysmetod 

I det här avsnittet har vi redogjort för vår databearbetning och analysmetod. Dessa har vi delat in under 

två rubriker för att förtydliga respektives tillvägagångssätt. 

Databearbetning 

Efter varje observation påbörjades transkribering av materialet direkt då det ska vara bra att 

transkribera insamlad data så snart som möjligt enligt Öberg (2011, s.63). Vid 

transkriberingsprocessen valdes det ut stycken ur observationerna som speciellt framhävde syftet utan 

att ta bort viktig kontext ur sammanhanget. Här valde vi att behålla barns originella språk från 

observationerna. I transkriberingsprocessen användes en induktiv ansats vilket innebar att vi drog 

generella slutsatser utifrån flera observationer som utvaldes. Detta betyder att en induktiv slutledning 

framställs av tolkningar av fenomenet till skillnad från en deduktiv slutledning vilka grundar sig på en 

fastställd hypotes eller påstående och utgår från en allmän sanning eller teori (Jfr Fejer & Thornberg 

2015 s.24). 
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Analysmetod 

Som analysmetod gjorde vi som Öhlander (2011, ss.272–274) kallar för en “uppsortering” av material, 

material som vi därefter tolkade. Detta gjorde vi först med att sortera material (kodning) för att sedan 

kunna hitta mönster av fenomen eller teman som vi ville undersöka. Efter att materialet sorterats 

utefter fenomen/teman tog vi isär materialet till mindre delar där vi t.ex. färgade ut textstycken i 

transkriberingen och satte samman olika delar (textstycken) till nya helheter av textstycken utifrån 

analysering av teman såsom barns agens, tolkande reproduktion osv för att synliggöra sekvenser och 

analysera sekvenserna utifrån vår teoretiska ram. Vi tydliggjorde alltså vårt material genom att 

kategorisera och sortera upp det utifrån det materialet berättade om ett visst fenomen/tema parallellt 

med analyseringen av vad vi tolkade att materialet berättade; analyseringen och 

sorteringen/kategoriseringen sker alltså samtidigt och är två processer som går in i varandra. På så vis 

fick vi fram de delarna ur materialet vi ville fokusera på som var relevanta för vår studie när vi gick 

igenom all data och började sammanställa empirin.   

Forskningsetiska överväganden  

När forskning tar plats är det viktigt att se över forskningsetiska överväganden. Forskaren behöver 

förstå de etiska krav som ett forskningsprojekt innefattar samt själv etiskt reflektera över sitt arbete 

(Vetenskapsrådet 2017, ss.13–15). I vår studie har vi följt de etiska kodexarna som riktlinjer. Dessa 

forskningsetiska kodexar är en samling av regler som klargör hur forskaren ska bemöta forskningens 

subjekt och handla etiskt korrekt. Det handlar om hur forskaren ska gå tillväga före, under och efter 

genomförande av datainsamlingen; t.ex. information, samtycke, forskningsfrågor, utgivning samt 

hantering av material efter utförd studie. 

Vi har också utgått från Individskyddskravet för att se över våra forskningsetiska överväganden. 

Individskyddskravet består av fyra huvudkrav, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Jfr Löfdahl 2014, s.103).  

Informationskravet - Innan studiens början skrev vi ut informationsrika mail till förskolor där vi 

beskrev vårt syfte, genomförande och förslag till tid för etnografiskt arbete. Här skrev vi kort om vår 

tystnadsplikt, anonymitet för barnen och informerade om samtyckesblanketter för barnens 

vårdnadshavare. Väl på plats så upplystes alla involverade; personal, barn och vårdnadshavare, om vad 

vi skulle göra där och hur många dagar observationen skulle pågå. Vi gav också ut information om hur 

undersökningen skulle gå tillväga, hur materialet skulle bearbetas samt vad som skulle hända efter 

studien, bl.a. att materialet skulle förstöras efter att studien godkänts. Barnen som var subjekten för vår 

studie fick också veta att de närsomhelst kunde avbryta/avböja medverkan. Detta var vi noga med att 

informera barnen om innan varje observation. 

Samtyckeskravet -  Till samtliga barns föräldrar så skrev vi ihop en samtyckesblankett där det fanns 

information om hela arbetsprocessen. Denna blankett var för att få godkännande av vårdnadshavare att 

observera samtliga barn. Om vårdnadshavare inte godkänt det eller om de inte hade lämnat in 

samtyckesblanketten i tid så observerade vi inte de barnen. De barnen som fått godkännande av 

vårdnadshavare har fortfarande rätt till att avböja medverkan i studien, då gäller inte 

samtyckesblanketten av vårdnadshavare, och vi fortskrider inte med observationer på det barnet. 

Samtycke innebär också att vi inte utsätter barnen för några påtryckningar i att delta i observationerna 

(Jfr Pripp 2011, s.83). Detta förklarade vi tydligt för samtliga barn innan varje observation. Vi försökte 

också under observationerna att uppmärksamma barns signaler för att se om deras samtycke 

fortfarande gällde. Samtycke är alltså något som vi anser vara föränderligt och behöver ständigt 

bekräftas om och om igen under hela processen. 

Konfidentialitetskravet - Under observationerna och efteråt när vi bearbetade vårt material vid 

transkribering så var vi noga med att avidentifiera alla barn involverade så att inget kunde kopplas 

tillbaka till dem. Detta är viktigt för att barnen ska kunna behålla sin anonymitet. Det här nämndes 

också i samtyckesblanketterna. Vi använde alltså inte barnens namn eller kön i transkriberingsarbetet 

och höll all information om de involverade konfidentiellt avgränsat för bara oss som skrev studien.  
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Nyttjandekravet - Det här innebär att man utger information om hur materialet från förskolan ska 

hanteras. Att materialet enbart används av oss utifrån studiens syfte och att det kommer tas bort efter 

studiens slut och godkännande.  

Ett arbete som har dålig forskningsetik består t.ex. utav vetenskapliga brister i frågeställningarna, 

använder metoder som inte passar eller använder metoderna på fel sätt, eller när genomförande av 

studien inte går ihop med dess syfte (Löfdahl 2014, s.16). 

Något annat vi reflekterade över var hur vi skulle handska situationer där vi skulle behöva avbryta 

pågående lek. Dessa situationer tänkte vi kunde vara när något barn gör sig illa, om kränkningar skulle 

ske eller om barnen skulle börja bråka och slåss med varandra. Vi kom fram till att vi skulle ingripa 

och avbryta när sådana situationer sker samt tillkalla förskolans pedagoger. Vi tänker dock att lite 

osämja tillhör barns kamratkulturer och är lärandesituationer för barn, så länge inga personliga 

påhoppningar sker.  

Forskarens förhållningssätt - forskaretiska överväganden 

När en forskare utför forskningsarbeten har de skyldigheter gentemot sina informanter, dessa 

skyldigheter innefattas i Individskyddskravet som vi precis nämnt där forskaren ska förhålla sig 

respektfullt och konfidentiellt gentemot alla involverade samt inte påtrycka medverkan då forskaren i 

dessa sammanhang har mycket makt. Då vår studie involverar observationer på barn är det speciellt 

viktigt att vi uppmärksammar barns signaler, verbala och icke-verbala, för att se till att barnen under 

hela processen känner sig trygga eller om avbrytande behövs. Forskare har också skyldigheter 

gentemot vetenskapen där forskaren ska följa god forskningssed (Pripp 2011, s.80). Det innebär att 

forskaren ska förhålla sig transparent, alltså öppet och naket utan att gömma någonting, samt allsidigt 

granska sitt material då forskaren under sin tolkningsprocess av metoden ständigt färgar resultatet med 

sina egna tidigare kunskaper och erfarenheter. Därför kan det vara bra för forskaren att hålla en viss 

distans vid observationen men också vid transkriberingen för att inte råka påverka materialet för 

mycket. Dock ska denne ha i åtankarna att “hålla distans” också kan leda till att forskaren missar vissa 

detaljer. Slutligen vill vi nämna att god forskningssed också innebär att forskaren ska kunna pröva sitt 

resultat och hålla ett kritiskt tänkande samt vara ärlig när resultatet redovisas. 

Studiens kvalitet 

Metodval och genomförande gick överlag väldigt bra och som förväntat. Det som var svårt i början 

var att påbörja våra observationer då både personal och barn var väldigt nyfikna på vår ankomst den 

första dagen när vi egentligen tänkte hålla oss på en viss distans och förhålla oss neutralt till förskolans 

miljö och subjekt. Självklart kunde vi inte försumma deras nyfikenhet och frågor som vi artigt 

besvarade.  

Vi reflekterade med varandra om att barnen säkert var medvetna om vår närvaro under 

observationsperioden vilket gjorde att de kanske betedde sig onaturligt. Svensson och Ahrne (2015, 

s.19) beskriver hur forskaren behöver hålla distans för att minimera sin involvering i forskningen. Vi 

tänker att det även gäller för oss i observationerna där vi försökte hålla en viss distans från barnen så 

att de inte påverkas för mycket av vår närvaro. Vi upplevde också svårigheter vid antecknandet av 

observationerna. Att observera med penna och papper gjorde det till viss del svårt att hinna skriva ner 

allt som skedde i stunden. När vi observerade 3–4 stycken barn åt gången hände väldigt mycket 

samtidigt och vi skulle hinna med att anteckna både det som gjordes och det som sades. Pripp och 

Öhlander (2011, ss.127, 136) menar då att man inte ska glömma bort att hålla fokus på det man vill 

undersöka redan från början.  

Vid transkriberingen uppmärksammade vi t.ex. att vi ibland hade skrivit hur vi tolkade att 

stämningen/atmosfären förändrades mellan barn när lek blev till allvar eller tvärtom. Vi kanske hade 

märkt av hur barnens blickar utbyttes eller hur ton-och röstläge förändrades. Direkta observationer är 

bra då de möjliggör för forskaren att ta in allt i situationen; det kan handla om att fånga upp det man 

ser, hör, känner osv. Men det vi upplevde var kanske vår tolkning av stunden och våra tolkningar kan 
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vid transkriberingen färga det vi beskriver (Jfr Pripp 2011, s.80). Det här reflekterade vi också var en 

fråga mellan barnperspektiv och barns perspektiv. För att få fram barnens egna perspektiv, vad barnen 

upplevde, så behöver vi använda oss av “barns perspektiv”. Enligt Roos (2014, s.50) kan man som 

forskare aldrig garantera att man själv tolkar barns sanna perspektiv då det alltid är den vuxne 

forskaren som i slutändan bestämmer vad som beskrivs av barns sägande och görande. Med det sagt så 

vet vi att vårt val av metod inte alltid ger en sann objektiv tolkning i relation till forskningsetiska 

aspekter. Forskaren måste därför alltid komma ihåg att man är ett viktigt instrument och en stor faktor 

till resultatet av studien (Jfr Svensson & Ahrne 2015, s.24). Detta gör att forskare ständigt måste 

ifrågasätta och reflektera sitt arbete och själva arbetsprocessen samt perspektiv. Det vi gjorde i vår 

studie var alltså att reflektera och kritisera vårt egna arbete och perspektiv under hela processen. Även 

om vår metod har brister så kände vi ultimat att fördelarna väger upp nackdelarna. Vi ansåg ändå att 

denna metoden som vi valt främst korrelerar med våra forskningsmål och syfte. Våra argument stärker 

vi under delen “Val av metod” där vi jämför andra metoder. 

I en trovärdig forskning är alla påståenden grundade i materialet (Öhlander 2011, s.288). En forskning 

blir mer trovärdig då hela texten är mer transparent vilket betyder att forskaren bearbetar och redovisar 

forskningsprocessen så noggrant och utförligt som möjligt. Forskaren ska under sitt arbete inkludera 

en genomtänkt metod och materialinsamling samt kritiskt granska dess för-och nackdelar. Då vårt 

forskningsresultat är empiriskt grundat, alltså att materialet är baserat på tolkningar av verkligheten, är 

det ännu viktigare att vända och vrida samt analysera tolkningarna från olika vinklar. Detta för att 

stärka forskningsresultatets trovärdighet och övertyga läsare (ibid. ss.288–293). I vår studie har vi 

reflekterat mycket kring detta och granskat arbetet noga för att vara säkra på att vi följer riktlinjerna 

för en trovärdig forskning. När det gäller ett empiriskt grundat resultat handlar det i vår studie om att 

dra slutsatser från det insamlade materialet, därför tänker vi att det ger ett trovärdigare resultat ju 

längre tid studien pågår och ju mer material vi samlat in. Detta är något vi under studiens resultat 

också har reflekterat kring då tidsramen för vår studie inte var så lång. Vår studie hade begränsat med 

tid. Om vi hade haft längre tid för studien skulle det kunna stärkt våra slutsatser ännu mer. 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning relateras också till begreppen; reliabilitet och validitet. Dessa 

begrepp är enligt Öhlander (2011, s.290) dock utvecklade inom kvantitativ forskning. Reliabilitet står 

för tillförlitligheten på mätningen, alltså att det är en bedömningsgrund av mätinstrumenten. Om 

någon skulle vilja genomföra samma mätning igen så skulle resultatet visa samma utfall. Validitet står 

för giltigheten på det som mäts, alltså att det är en bedömningsgrund av mätinstrumentets producerade 

resultat; att forskaren mäter det denne avser att mäta. Om någon skulle intervjua en person för att få 

svar på sin fråga, så krävs det att frågan framgår till den som svarar så att svaret svaras helt utan 

tolkningsfel och i korrelation till frågan som ställs (valid) (Öhlander 2011, ss.290–291). I vår studie 

har vi försökt att stärka reliabiliteten så mycket som möjligt genom att utförligt beskriva vårt 

tillvägagångssätt genom hela studien. Validiteten har vi försökt stärka genom att på ett så tydligt sätt 

som möjligt beskriva vårt syfte och mål. 

Resultat och analys 

Under våra observationer valde vi att följa tre barn; A, B och C då vi uppmärksammade att de ofta 

lekte tillsammans. De utvalda observationerna är stycken utdragna från de beskrivningarna som vi valt 

ut då de inkluderar och svara på vårt syfte samt frågeställningar där vårt syfte är att undersöka och öka 

kunskap om barns kamratkulturer i fri lek med fokus på fysiska artefakter, regler och strategier i en 

barngrupp på en svensk förskola. Vi kommer att titta på hur barn i kamratkulturer pratar med varandra, 

om de använder fysiska artefakter specifika till kamratkulturen eller om de har några speciella regler. 

För att undersöka detta använder vi oss av Corsaros teorier som teoretiskt perspektiv. 
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Situation: Hemvrån 

Så fort pedagogen ropade ut att det var fri lek så sprang A, B och C in till hemvrån. A ropar: 

“Vi leker mamma, pappa, barn!”. B utropar: ”fast med häxor.”. A: “Neee, vem vill du vara?”. 

B: “Storasyster.”. C frågar: “Ska vi använda den?”. Och pekar på en docka som ligger på 

golvet. A säger: “Vi måste tvätta den, där är badkaret.” och pekar på barn-spjälsängen vid 

andra hörnet av hemvrån medan hen tar upp dockan från golvet.  

De vandrar över mot andra sidan rummet. B får syn på A:s pärlarmband och stannar upp. 

“Bebisen måste också ha armband!”, ropar B. “Jaa!”, ropar A tillbaka. C säger också: “Jaa.”. 

De letar fram några små klädesplagg i rummet och lindar in dem runt dockans handled. De 

tittar på dockan en stund. A tittar på B och C och säger:”Nee vi måste ha en riktig armband”. B 

och C utbyter blickar och nickar. A ger dockan till B och springer ut från hemvrån en stund. B 

och C väntar i rummet. Efter en kort stund kommer A tillbaka med ett pärlhalsband. A säger: 

“Ja har ett halsband”, och virar in det runt armen på dock fler varv. B och C tittar lugnt på. 

“Nu”, säger A. B nickar.  

Just då kommer ett annat barn in (barn D). “Va gör ni?” frågar D, “Får jag vara med?”. 

Barnen i rummet tittar upp på D. A säger: “Har du en sån här?” och visar sitt armband. “Nee” 

säger D. C svarar: “Då får du inte va me”. D står kvar en stund vid dörren men får ingen mer 

respons. Då går D därifrån. A, B och C fortsätter att leka. Efter en stund frågar A C: “När du 

sa att det va kul när ja sa min kusins namn. Tyckte du det va roligt?”. C är tyst en stund. A:”Jag 

ska säga till han. Han blir arg då. Han kan komma hit, du vet.”. “Ja vet det”, svarar C. Leken 

fortsätter.  

I den här beskrivningen så ser vi tre barn; A, B och C leka i avdelningens hemvrå. I sin kamratkultur 

interagerar och förhandlar de flitigt med varandra där de aktivt läser av varandra samt känner av 

gruppdynamiken; vad som är okej och inte okej. De är aktiva konstruktörer som både bidrar och lär sig 

om sin delaktighet i kamratkulturen (Jfr Ólafsdóttir et al. 2017, s.827). Då de är aktiva aktörer har de 

också agens där agensen betonas när de deltar i kamratkulturer (Corsaro 1992, s.169; Löfdahl 2014, 

s.22). Detta kan vi se i beskrivningen då de använder blickar, kropp och språk; både verbal och icke-

verbal kommunikation, när de interagerar med varandra. T.ex. i början då barn A nekar barn B:s 

förslag med att leka “häxor” istället för “mamma, pappa, barn” och frågar vidare med vad barn B vill 

vara för karaktär i familjeleken. Barn B svarar direkt med att B vill vara storasyster. Här ser vi ett 

exempel på förhållandet mellan barn A och B. När barn B blir nekad så ger hen direkt upp och 

accepterar barn A:s bestämmelse av vald lek. Vi tolkar detta som att B kanske känner av hur A har en 

överordnad roll i deras kamratkultur och inte känner någon mening att förhandla vidare. B accepterar 

då utan motstånd. Att A har en överordnad roll kan vi uppleva då vi har en översikt över deras 

kamratkultur under flera dagar. Och under denna situation så upplevde vi hur barn A styrde och ledde 

barn B och C mycket. T.ex. att A var den som föreslog att dockan behövde tvättas och dockan senare 

behövde ett armband samt tog initiativ med att springa ut och hämta något armbandsliknande. A tog 

med sig ett halsband men när A virade in halsbandet runt dockans arm så var B och C lugna. A med 

sitt görande och kroppsspråk visade hur halsbandet också kunde vara ett armband vilket B och C lugnt 

accepterade. Detta tolkar vi som ett tecken på barnens gemensamma kamratkultur och hur de i 

kamratkulturen har gemensamma tolkningar av material/artefakter men också hur de bildar gemensam 

förståelse av varandra och av situationen i stunden. Corsaro (2003, s.37) definierar barnens 

kamratkultur som en stabil uppsättning av aktiviteter eller rutiner, artefakter, värderingar och 

funderingar som barn producerar och delar i samspel/interaktion med andra kamrater. Detta ser vi 

också ett exempel på när barnen tillsammans letar fram små klädesplagg som de uppfattas ha en 

gemensam förståelse av vad de kan låtsas ha som armband. De bildar då en gemensam förståelse av 

artefakter i rummet utifrån sammanhanget. En “stabil” uppsättning; kamratkultur enligt Corsaros 

definition kan möjligtvis synas över längre tid, dock vill vi förtydliga att vi bara var i förskolan en kort 

period för observation och att det då kan vara svårt att verkligen fastställa om detta exempel kunde 

räknas som en stabil del av barnens kamratkultur. 

Vidare så kan vi se barnens tolkande reproduktion när barn A i kommunikationen säger att de måste 

tvätta dockan i badkaret, och pekar på spjälsängen i hemvrån. Vi tolkar denna händelse som att barnen 
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har en tidigare förståelse om vart man tvättas, möjligtvis på grund av egna erfarenheter hemma där 

bebisar oftast tvättas i badkaret eller i en balja. Tolkande reproduktion i det här exemplet är när barn 

tolkar och förstår sin omgivande miljö samt omkonstruerar och tillämpar det till att passa in i deras 

aktiviteter (Jfr Corsaro 1992, s.168). Tolkande reproduktion betonar också barns agens där de aktivt 

tolkar och tillämpar det som de lärt sig tidigare genom delaktighet i kamratkulturer. 

Pärlarmbandet var något de tre barnen hade gemensamt. Detta uppmärksammades då barn B utbrister 

att dockan också måste ha ett armband efter att fått syn på A:s armband. Senare tillfälle också när barn 

D kom in i rummet och frågade om inbjudan till leken. Barn A frågade om D har ett armband men då 

svarade barn C att D inte får vara med när D sa att hen inte hade armband. Vi tolkar att pärlarmbandet 

har en specifik betydelse för de tre barnen i sin kamratkultur. Dels som en symbol av relationen mellan 

varandra samt att det tillför något till leken då t.ex. dockan bjuds in och blir en i “familjen”; barnen 

skapar någon form av mening kring armbandet till sin kamratkultur (Jfr Forsberg-Ahlcrona 2015, 

ss.41–78). Och dels att armbandet används som en anledning till att andra barn inte får vara med och 

delta. Kanske för att barnen vill skydda sin kamratkultur och utrymmen där interaktioner äger rum. 

Corsaro (1988, s.21) beskriver detta som att barnen inte möjligtvis är ovilliga till att samarbeta och är 

själviska utifrån vuxnas ögon men att de egentligen önskar fortsätta dela deras egna interaktiva 

utrymme och upplevelser med varandra.  

När barn D kommer förbi frågar hen vad de gjorde och om hen fick vara med. Barn D använde då två 

av Corsaros strategier i förfrågningen om tillträde. Först trädde D in i barnens utrymme för att fråga 

om vad de höll på med. Sedan använde barn D tillträdesstrategin; att verbalt fråga om tillåtelse om att 

vara med (Jfr Corsaro 1979, s.321). Barn A, B och C nekade D:s delaktighet och använde sig av 

pärlarmbandet som anledning och strategi att avböja D:s tillträde. Armbandet fungerade som en 

symbol för deras band som inte får brytas och den som inte har armband får inte vara med. Barn A, B 

och C gav en negativ respons då de icke-verbalt nekade tillträde för D (ibid. s.321). Barn D snappade 

upp detta och gick efter en stund därifrån.  

I slutet av beskrivningen så ser vi en situation där barn A frågade barn C om hen tyckte A:s kusins 

namn var roligt. Det här tolkade vi som en situation där A tog upp något som skett mellan dem från en 

tidigare händelse. A fortsätter med att förklara vad som kan hända om hen säger till sin kusin om det. 

C svarar att hen vet. Vi tolkar att det sker ett tillrättavisande mellan kamrater där den ena påminner 

den andra om vad som är okej eller inte inom deras relation. Det kan handla om regler där barn 

försöker kontrollera varandras beteende i kamratkulturen (Jfr Ólafsdóttir et al. 2017, s.834). Utifrån 

händelseförloppet tyckte vi också att barnen hade en tydlig intuition till varandra där de hade förståelse 

av förändringar kring lek-dynamiken; de visste om när det skedde en växling mellan lek till allvar och 

allvar till lek. Denna intuition barnen har mellan varandra i sin kamratkultur förstår barnen utan att 

behöva använda ord. 

Situation: Legoblomma 

Barn A, B och C sitter i samlingsrummet och petar på varandras pärlarmband. A säger: ”Min 

har många rosa”. “Aa, ja också”, säger B. “För jag gillar rosa”, fortsätter A. “Mm, ja me”, 

säger B. “Jag har gröna pärlor i min”, säger C med huvudet neråt. “För rosa va slut”, 

förklarar C sakta med lågmäld röst och tittar på A och B:s rosa armband. Då reser sig A upp 

och går iväg för att hämta legolådan. Barnen samlas runt lådan och sätter sig ner för att leta i 

den. A råkar trampa på B:s hand. B höjer rösten och säger: “A du trampade på min hand”. A 

svarar: “Nee jag gjorde inte det”. B säger: “Jo faktiskt trampade du på min hand”. A svarar 

med en lugn röst: “Ingen fara, ingen fara”. De fortsätter leta.  

A tar upp den första röda lego blomman. Barn B och C ser blomman som A håller i och börjar 

leta mer intensivt. De samlar tillsammans ihop flera blommor. A tar upp blommorna i famnen 

och utropar: “Jag ska gömma dom. Blunda”. B och C blundar och håller för ögonen med 

händerna. C smygtittar lite och fnissar ivrigt. B säger “och sen vill jag leka Ariel”. A svarar: 

“Nee ja vill inte leka Ariel, visst C”. C säger: “Aa jag vill inte leka Ariel. B suckar och säger: 
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“Men..men..”. A kommenterar: “Blunda nu!” och börjar gömma blommorna på olika ställen i 

rummet.  

Medan A gömmer blommorna håller A hela tiden koll på B och C så att de inte tittar. A väljer ut 

några gömställen för blommorna, både gömställen väldigt högt upp och lågt som t.ex. uppe på 

fönsterbrädan och en byrås botten. A ropar: “Nu kan ni leta!”. B och C hoppar upp, skuttar 

och springer fram i rummet för att komma först. De letar intensivt medan A står bredvid och 

fnissar. När de har hittat alla blommor säger A till B: “Nu är det din tur! Sen efter dig är det 

C”. C håller med. Barnen påbörjar leken där de först började gömma blommorna. B går runt 

med blommorna medan A och C står och blundar. Leken fortsätter. 

I den här beskrivningen sitter A, B och C i samlingsrummet och tittar på varandras pärlarmband. Det 

pågår en dialog mellan barnen där de pratar om färgerna på armbanden. A och B har båda flera rosa 

pärlor i sina armband medan C har fler gröna. A påpekar detta och B instämmer medan de kommer 

fram till att de båda gillar färgen rosa mer. C som hör A och B sänker ner huvudet och förklarar med 

lågmäld röst varför C har mest gröna pärlor i sin. Corsaro (2003 se Tellgren 2004, s.76) beskriver hur 

barn i kamratkulturer formar kamratallianser; en strategi att knyta an till andra barn i sin omgivning. 

Vi tolkar situationen som att barn B försöker knyta sig an eller hålla sin relation stark till barn A när 

barn B hela tiden följer A i sitt tyckande och tänkande. Samtidigt försöker barn C bibehålla sina band 

till A och B och känner sig tvungen att förklara varför hen inte har rosa pärlor i sitt armband, detta gör 

C med en viss försiktighet och dämpad röst. I båda situationerna tolkar vi utifrån Corsaro (2005, 

s.189) hur barnen visar lojalitet till kamratkultur. Genom C:s kroppsspråk och röstläge kan vi t.ex. 

tolka att C nästan vill gömma sig och göra sig liten då hen inte är “likadan” som de andra; C vill inte 

hamna utanför den formade kamratalliansen.  

Efter en stund när de sitter och letar i legolådan råkar A trampa på B:s hand. En kort argumentation 

inträffar. B argumenterar konsekvent hur det var A som trampade på hens hand. A nekar först. Andra 

gången då B inte ger upp så säger A: “Ingen fara, ingen fara”. Att A svarade så tolkar vi som att A inte 

vill erkänna direkt till barn B att det var hen som trampade på B. Men också att A väljer att trösta B 

för det hen hade gjort, nästan som att lägga lock över situationen. Utifrån tolkande reproduktion tolkar 

vi situationen som att A har tidigare erfarenheter av hur barn tröstas, kanske då A har sett hur 

pedagoger tröstar barn. Detta tolkade hen och använde (reproducerade) till denna situation såsom 

Corsaro (1992, s.168) beskriver hur barn gör; barn tolkar och reproducerar sin omgivning och tidigare 

erfarenheter från vuxen-världen för att tillämpa och göra sig förstådda i stunden. Detta betonar också 

barns agens då de är aktiva i tolkandet och sin reproduktion (Jfr Corsaro 1992, s.169). 

Vidare så uppstår ytterligare en argumentation där B vill leka en annan lek efter den pågående leken 

men A svarar: “Nee ja vill inte leka Ariel, visst C”. Vi tolkar att A i den här meningen inte vill leka 

Ariel och samtidigt söker bekräftelse av C i ett försök att få C på sin sida. Detta är igen ett exempel på 

barn som vill forma och bibehålla starka kamratallianser med varandra.  

Slutligen när alla blommor är hittade så vill barnen leka leken igen vilket vi ser när A leder barnen till 

ny omgång och säger att det är nästa barns tur. A säger till B: “Nu är det din tur! Sen efter dig är det 

C”. Här tolkar vi hur den här kamratkulturen har en gemensam förståelse av regler och turtagning; 

vems tur det är, när C håller med och barnen börjar leka igen. Utifrån tidigare forskning så skriver 

Ólafsdóttir, Danby, Einarsdóttir och Theobald (2017, ss.821, 834) att barn anser att regler är 

nödvändiga i förskolans miljö och hjälper till att strukturera deras vardag. Jordan, Cowan och Roberts 

(1995, ss.339, 340) beskriver att barn använder regler som ett sätt att kontrollera sin omgivning och 

andra barns beteenden. 

 

Situation: På egen hand 

Barn C är själv i samlingsrummet och håller på att bygga ett legohus. Legohuset har två 

våningar och flera blommor klär den andra våningen. Idag är inte barn A eller B i förskolan. 

Efter en stunds byggande klampar barn E in i rummet med stora steg. Barn E går fram till C 
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och tittar lite på hens bygge. E sätter sig ner bredvid C och försöker lägga på en legokloss på 

C:s husbygge. C utropar: “Neej!” samtidigt som hen tar handen och sveper bort E:s hand och 

lego. E ropar: “Du är dum!”. C svarar: “Du får inte säga dum”. E fortsätter: “Dum” och 

ställer sig upp och börjar trampa på huset som C byggt. Det går sönder. C ropar: “Sluta! Sluta! 

Du får inte göra så!”. C samlar snabbt ihop sitt trasiga bygge och flyttar sig mot ena hörnan av 

rummet där det står en byrå som utgör ett litet utrymme mellan byrån och väggen. C sätter sig 

framför bygget som hen placerat i hörnan och håller upp händerna runt det. Barn E går runt i 

cirklar och försöker få en titt på legohuset men C står för. Då går barn E iväg. C pustar ut när 

hen ser E försvinna och börjar nu reparera sitt bygge.  

Efter en stund kommer ett annat barn in i rummet, barn F, som är yngre än C. F sätter sig tyst 

på mattan och börjar leka med några plastdjur för sig själv. C blir klar med sitt legohus och 

tittar runt i rummet. När C får syn på F går hen fram med sitt legohus och visar F vad hen har 

byggt. F ser blommorna och sträcker sig fram för att ta en blomma. C ryggar sig tillbaka med 

huset och föreslår: “Vill du leka med mig?” F tittar då upp på C och nickar. C ler och säger 

med en ljusare röst: “Ja gömmer dom här blommorna. Blunda, sen kan du hitta dom” samtidigt 

som C tar med blommorna och går runt i rummet. C gömmer blommorna både högt och lågt; en 

på fönsterbrädan och en under byrån. “Kolla inte”, säger C till F medan hen kollar till så att F 

inte tjuvkikar. När C har gömt klart blommorna ropar C att F kan börja leta. F letar. Just då 

hörs pedagogens röst utanför att det är dags för att städa. Leken avbryts. 

I den här situationen ser vi barn C sitta själv i samlingsrummet och bygga legohus. Barn E som vi inte 

har sett i tidigare observationer kommer in. Hen tittar lite på vad C håller på med och sätter sig intill. 

Utifrån Corsaros tillträdesstrategier där Corsaro (1979, s.321) förklarar hur barn inkluderar sig i lek 

kan vi tolka det som att E använder sig av sin fysiska kropp för att träda in i C:s utrymme, icke-

verbalt, för att bli inkluderad i leken. E försöker sedan lägga på en legokloss på bygget men blir 

bortschasad. Här igen kan situationen vara tolkad utifrån Corsaros tillträdesstrategier där barn kan 

erbjuda objekt eller gåvor som strategi för att inkludera sig i lek. Inte alla barn kanske uppfattar eller 

uppskattar en sån tillträdelse. C kanske uppfattade E på fel sätt eller tyckte att E gick över gränsen och 

inkräktande i hens utrymme, tolkningsutrymmet är oändligt. E tolkas bli arg när hen börjar ropa att C 

är dum. C svarar med att barn inte får säga så, tolkat i förskolan där alla barn vet att fula ord inte får 

användas, vilket regleras i förskolans miljö både förbestämt av pedagoger samt diskursivt där det 

“sitter i väggarna”; alla vet vad som gäller (Jfr Jordan, Cowan & Roberts 1995, s.355). Det här kan 

alltså vara ett sätt för C att utnyttja regler som finns i förskolan för att kontrollera E:s beteende och 

uttryck samt skydda sig själv från att bli nedlåtande behandlad. I en miljö som förskolan där fysiskt 

våld inte är tillåten tolkar vi det som att E tar ut sin frustration på legohuset när E trampar sönder det 

(Jfr Ólafdóttir et al. 2017, ss.821–834). När C flyttar sitt bygge till hörna bakom byrån samt använder 

kroppen för att skydda legohuset så tolkar vi det som att barn C använder strategier för att dra sig 

undan E. Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009, ss.94–109) beskriver två vanliga strategier som barn 

använder sig av när de vill dra sig undan, vilket är att “göra sig otillgänglig” samt att “skapa och 

skydda dolda utrymmen”. I C:s fall ser vi båda dessa strategier där C använder rummets möblering för 

att göra sig otillgängligt men också för att skapa ett dolt utrymme för sig och sitt legohus, vilka E inte 

kan komma i närheten av. Att E går runt i cirklar i rummet sedan kan igen tolkas utifrån Corsaros 

tillträdesstrategier där barn cirklar runt den pågående aktiviteten (Jfr Corsaro 1979, s.321). E ger upp 

och går därifrån när hen märker att hen inte är välkommen för att C står i vägen. 

Barn F kommer in i rummet och sätter sig själv för att leka med plastdjur. När C är klar med sitt hus så 

vill C visa huset för F. C går fram till F men när F vill ta blommorna så föreslår C istället att de kan 

leka tillsammans med blommorna för att C möjligtvis ville undvika att huset skulle förstöras samt att 

C kanske ville kontrollera vad som skulle hända härnäst. Vi tolkar utifrån detta och åldersskillnaden 

mellan barnen att C kan ha vissa fördomar om huruvida F kan hantera legohuset; små barn har mer 

tendens att vara klumpiga då de inte utvecklat sin motorik lika bra som äldre barn. Kanske är det 

därför barn C tar undan sitt hus. C som är äldre tolkar vi är mer medveten om åldersskillnaden och 

dels känner ett behov av att ta ansvar och ledarrollen; initiativ till lek osv. Det kan också dels handla 

om att barn C därför möjligtvis försöker utnyttja situationen och ta kontroll (Jfr Löfdahl 2006, ss.77–

88). Vi observerade också att till skillnad från E:s tillträdesstrategier använder C en strategi där hen 
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frågar F direkt verbalt om F vill leka med C. F accepterar det genom att nicka. C pratar med ljusare 

röst vilket vi kan tolka med att C blir exalterad. Lekförslaget och sättet att leka/gömma blommorna på 

tolkar vi att det tyder på hur barn C överför kunskap av lek från sin kamratkultur med barn A och B till 

nuvarande situation med barn F. Vi ser t.ex. hur C imiterar, från tidigare observation: Legoblomma, 

barn A där A gömde blomman på samma sätt och förklarade reglerna liknande. Både språket och 

kulturella rutiner är viktiga element i en kamratkultur. Språket är viktigt för att förmedla eller 

förhandla fram tankar, idéer och egen vilja såsom barn C gjorde när hen föreslår legobloms-leken till 

F. De kulturella rutinerna är lika viktiga som t.ex. lekar barn lekt tidigare, i det här fallet 

Legoblomman som C lekt tidigare, vilka kan agera som en trygghet för barnen (Jfr Corsaro 1992, 

s.163; Skånfors 2013 se Löfdahl 2012, s.14). 

Situation: “Varför pratar du så himla mycke” 

Idag är barn A och C i förskolan. De leker i hemvrån tillsammans. Barn A säger till C: “Nu är 

det dags att sova”. C svarar: “Okej”. Sen går de till en madrass och lägger sig ner på den. A 

utropar: “Neeej, vi glömde att diska. Kan du diska innan vi sover?”. “Okej jag går och 

diskar”, säger C. När C har diskat färdigt och kommer tillbaka till madrassen håller A en 

docka i famnen och säger till C: “Vi ska lämna bebis till dagis”. Barn C hämtar då en vagn 

som står bredvid barn A. A lägger bebisen i vagnen och drar vagnen till andra hörnet av 

rummet. C följer efter. På “dagis” lägger barn A bebisen i en säng och vänder sig sedan till C 

som står bredvid. “Pappa, nu är det dags att vi gå till jobbet”, säger A. “Okej”, svarar C. Nu 

kommer barn D in till rummet och frågar: “Får jag vara med?”. Barn D visar upp sitt armband 

som hen har på armen. Barn C svarar direkt: “Vi leker pappa, mamma, barn. Jag är pappa. A 

är mamma”. Barn D frågar: “Vem ska jag vara då?”. “Du kan vara storebror”, säger barn A. 

“Okej”, svarar D. Sen går D snabbt till en svart väska som ligger på golvet. “Den är min 

skolväska. Ja går till skolan nu”, säger D. “Jag går till jobbet och du ska också gå till jobbet”, 

säger A till C. De tre barnen går åt olika håll i rummet. Efter en stund går A till bordet som står 

i mitten av rummet och börjar duka. Barn C går också dit och hjälper till att duka. När barn D 

kommer tillbaka ropar hen: “Var är maten? Ja vill äta mat”. A håller på att prata med C efter 

de dukat färdigt och säger till C utan att svara D: “Det är dags att hämta bebisen”. D fortsätter 

att säga: “Men ja ska gå till skolan klockan åtta igen för det finns läxor kvar. Mamma du måste 

hämta mig efter skolan för det blir sent. Ja kan inte gå hem ensam”. A säger: “Du kan äta mat 

själv”. D svarar: “Men det finns ingen mat. Du måste laga mat först. Sen kan jag äta. Jag är 

barn. Jag kan inte laga mat, förstår du?”. Barn A svarar inte utan hämtar vagnen och går till 

“dagis” tillsammans med barn C. “Vad ska ja göra? Mamma, mamma. Du ska inte lämna mig 

ensam”, säger D och springer till A. Barn A vänder sig mot barn D och säger med en högre 

röst: “Varför pratar du så himla mycke. Du får inte prata så mycket om du vill vara med.”. Sen 

vänder sig A tillbaka mot bebisen: “Nu går vi hem och äter”. Leken fortsätter utan att barn A 

eller C pratar med barn D. Barn D leker ensam. 

Utifrån denna situation där barn A, C och D leker pappa, mamma, barn i hemvrån kan vi se flera 

exempel på vad som kan hända i barns kamratkulturer samt vad som kan hända i barn A, B och C:s 

befintliga kamratkultur när andra barn träder in. I beskrivningen kan vi förstå att barn A är mamma 

och barn C är pappa utifrån vad de kallar varandra. Till exempel när C förklarar för barn D hur 

rollerna är fördelade. Även om barn A var mamma och barn B var pappa så uppmärksammade vi hur 

det var “pappan” som fick göra hemmasysslorna som att t.ex. diska. Utifrån tolkande reproduktion 

tolkar vi utefter Corsaro som beskriver hur barn (med agens) tillägnar sig kunskap, normer och 

värderingar från den vuxna världen samtidigt som de använder det kreativt i en tolkande process för att 

producera deras egna unika kamratkulturer samt skapa mening om sitt eget liv och sina villkor, som 

t.ex. när de tolkar och reproducerar fram hur en familjekonstellation kan se ut (Jfr Corsaro 2003, s.4; 

Löfdahls 2006, ss.77–88). I detta fall uppmärksammade vi som sagt hur barnen hade gett de 

traditionella könsrollerna ombytta roller/uppgifter. Det fanns också i beskrivningen flera ställen där 

barnens tolkande reproduktion blev synliga. Andra situationer var t.ex. när barn D går fram till en 

svart väska på golvet och kallade den för skolväska och att hen skulle gå till skolan kanske då D 

tolkade och reproducerade erfarenheter om hur en “storebror” brukar gå till skolan med sin skolväska; 
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det är alltså barnets tolkande av saker och händelser de upplever från sitt liv som de återanvänder och 

formar om så att de passar in till pågående aktiviteter. Från beskrivningen ovan så handlar det vidare 

om t.ex. föräldrar som tar hand om barn och laga mat för barnen, kanske hämtar de barn från skolan 

när det blir sent eller går till jobbet osv. Dessa tidigare erfarenheter tillämpar barn i sin lek.   

Om vi tittar tillbaka på hur D frågar om lov att vara med i leken så kan vi återigen koppla det tillbaka 

till Corsaros tillträdesstrategier (Jfr Corsaro 1979, s.321). Barn D visar också upp sitt armband för barn 

A och C när hen frågar om tillträde. Detta kan vi koppla till tidigare observationen där D fick negativ 

respons vid förfrågning om delaktighet i lek tillsammans med barn A, B och C för att hen inte hade 

armband. Vi kan tolka det utifrån att barn D har lärt sig från tidigare erfarenheter att ett pärlarmband 

behövs för tillträde så den här gången visar D armbandet direkt för att få tillåtelse om att kunna delta i 

leken. Dock vill vi tolka det som att något händer i händelseförloppet mellan barnen; A och C tycker 

D pratar för mycket vilket gör att D blir utesluten från gruppen igen. Enligt Björk-Willén (2012, 

ss.119–137) synliggör detta exempel barns dynamiska relationer i en familjerollek där rollfördelningar 

och förhandlingar hela tiden tar plats. Detta kan vi också tolka som att barn i sin kamratkultur skapar 

sina egna regler t.ex. att man inte får prata för mycket, för att kunna kollektivt dra sig tillbaka. Utifrån 

Corsaros teori om barns kamratkultur är barn aktiva agenter i deras egen sociala liv och vill 

kontrollera, fatta beslut om t.ex. när och med vem de vill leka (Skånfors, Löfdahl & Hägglund 2009, 

ss. 94–109). 

Sammanfattning av resultat och analys:  

Som avslut av denna del vill vi sammanfatta resultaten av observationerna och analyserna till 

respektive observation. För att göra det kommer vi knyta an till de centrala teoretiska begreppen som 

vi använt oss av i analyserna; kamratkultur, tolkande reproduktion, agens, artefakter och 

tillträdesstrategier för att besvara frågeställningarna utifrån vårt syfte: 

 
• Hur använder de fysiska artefakter som en del av sin kamratkultur? 

• Hur tillämpar barnen gemensamma regler specifika till kamratkulturen, om de finns? 

• Hur försöker barn bli inkluderade i leken? 

• Hur bemöter barnen i en kamratkultur andra barn som vill vara med? 

 
Sammanfattningsvis kan vi se utifrån all insamlad data och analyser hur flera av våra teoretiska 

begrepp tar plats och kan tolkas fram i barns interaktioner under fri lek på förskolan. Barnen i 

kamratkulturen ger artefakter makt och betydelse så som barn A, B och C gav pärlarmbandet, vilket 

nästan verkade som behövdes eller var ett krav för att delta i deras kamratkultur. Det fick vi känna av i 

situationerna där andra barn utanför A, B och C:s gemenskap inte fick vara med då denne inte hade 

något armband själv. Artefakter kan alltså utifrån resultatet ses vara en del av barns strategier och 

verka som en central del för att träda in i leken. De används också i barns tolkande reproduktioner där 

barn drar liknelser från erfarenheter av den vuxna världen till att passa in i den pågående aktiviteten, 

och bl.a. artefakterna tar plats som “ersättare” i barns lek. Alltså att materialen/artefakterna i förskolan 

reproduceras och får en ny mening från något barn erfarit och tolkat från omgivningens kultur som 

t.ex. när en svart väska blir till en skolväska eller en docka blir till en bebis. Barnens tolkande 

reproduktion ser vi i flera av beskrivningarna och det kan också handla om hur barnen tar på sig roller 

i lek samt spelar/leker hur rollerna beter sig utifrån sin egen tolkning och förståelse osv., som när 

barnen lekte mamma, pappa, barn i en av sekvenserna. Barns agens blir extra synlig i tolkande 

reproduktion där de är aktiva agenter i deltagandet och tolkningarna av vuxnas värld samt 

reproducerar och begripliggör det till sin egen lek (Jfr Corsaro 2005, s.231). 

Corsaros tillträdesstrategier kan vi se hur flera av barnen använder sig av i beskrivningarna, främst 

gällde det andra barn som gärna ville gå med i någon pågående aktivitet. Vissa gånger frågade de 

direkt om lov eller tog eget initiativ med att tillägga material i t.ex. pågående legobygge och andra 

gånger gick de runt tyst i den pågående lekens utrymme för att visa sig intresserade. Barnen som redan 

var delaktiga i leken gav antingen negativ respons och nekade de andra barnen tillträde eller positiv 

respons och accepterade dem till lek av olika anledningar. Hos de barnen som redan lekte tillsammans 
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(barn A, B och C) i flera sekvenser kunde vi se hur de även här använde sig av strategier för/till sin 

respons. Barnen använde sig t.ex. av regler möjligtvis specifika till sin egna kamratkultur som strategi 

för att ge en anledning till varför de nekar tillträde, vilket vi kan se i den första situationen: Hemvrån 

när “regeln” för att vara med verkade vara att alla delaktiga skulle äga ett pärlarmband. Barn kan 

utifrån resultatet av all insamlad data alltså använda regler som strategi för att skydda sitt 

interaktionsutrymme i sin kamratkultur med och mellan de inkluderade barnen samt för att utesluta 

andra barn. Ytterligare ett exempel på en sådan situation från den sista beskrivningen: “Varför pratar 

du så himla mycke” kan vi tolka när ett av barnen utanför den befintliga kamratkulturen mellan A och 

C är delaktig men som barn A sedan tyckte pratade för mycket, kanske tog för mycket plats enligt A 

och därmed “bröt mot reglerna” och blev då utesluten igen ur gemenskapen. Det kan också handla om 

hur barn försöker kontrollera andra barns beteenden genom att utnyttja sådana “påhittade” regler men 

som är viktiga för barn för att behålla kontrollen över sig själva och sitt sociala liv. I situationen ovan 

från beskrivningarna: Legoblomma och På egen hand ser vi fler exempel på hur barn i sin lek och 

interaktion med andra barn utnyttjar regler på olika sätt. T.ex. när barn C blir kallad dum men säger 

ifrån att man inte får säga så; tolkat att C menar att barn inte får säga så till varandra i förskolan, det är 

en bestämd regel och ett tydligt exempel hur barn med regler skyddar sig själva från en utsatt 

situation. Eller när barnen förklarar för varandra och är överens om regler kring turtagning i leken som 

när de gömmer legoblomman. 

I följande avsnitt kommer vi avsluta med en diskussion där vi sammanställer studiens resultat i 

relation till vårt syfte och frågeställningar samt relaterar till tidigare forskning. 

Diskussion  

Det behövs nyanserad forskning för att utveckla synsätten och arbetssätten i förskolans verksamhet i 

avseende med att synliggöra och tillfredsställa barns behov i verksamheten. I Lpfö 18 (2018, ss.5–20) 

beskrivs riktlinjer för förskolläraren men inte hur förskolläraren ska utföra dem och/eller inte i relation 

till barns kamratkulturer därför vill vi i vår studie lyfta fram barns kamratkulturer i form av fyra 

frågeställningar som berör området. 

Syftet med vår studie var att undersöka och öka kunskap om barns kamratkulturer i fri lek med fokus 

på fysiska artefakter, regler och strategier utifrån Corsaros teorier. Studien utfördes i en barngrupp 

utifrån en svensk förskolekontext i inomhusmiljöer. Vi ville även framhäva lekens betydelse för barns 

interaktion i kamratkulturer samt att belysa barns användning av tillträdesstrategier när de träder in i 

lek och hur barn bemöter andra barn som vill träda in i lek. Utifrån det analyserade resultatet har vi 

visat med hjälp av de centrala teoretiska begreppen; kamratkultur, tolkande reproduktion, agens, 

artefakter och tillträdesstrategier hur vi har undersökt frågeställningarna utifrån vårt syfte.  

I detta avsnitt kommer vi dra kopplingar mellan vårt syfte, empiriska datainsamling, analyser, tidigare 

forskning och annan litteratur för att diskutera och sammanfatta all insamlad forskning till ett 

gemensamt resultat.  

Lekens betydelse för barns kamratkulturer  

Leken har en stor betydelse i förskolan. Utifrån inledningen där vi tar upp citat från Lpfö 18 (2018, 

ss.5, 8, 9) som belyser vikten av lek i verksamheten kan vi erhålla en tolkning av hur leken hela tiden 

förhåller sig med närhet och i samspel till förskollärarens riktlinjer samt arbetssätt i förskolan. Men 

leken har också stor betydelse för barns kamratkulturer (Jfr Löfdahl 2015, s134). Inte nog med att lek 

har en direkt koppling till lärande enligt Nilsson, Ferholt och Lecusay (2017, ss.1–2) utan leken 

erbjuder också en yta, rum eller arena för barn att uttrycka sina kamratkulturer i. Som nämnt i 

inledningen så syftar vi i studien på ‘fri lek’ i förskolan när vi diskuterar om lek: alltså ‘fri lek’ där 

aktiviteter barnen gör när det inte är planerat av pedagogerna. I den fria leken när barn inte styrs av de 

vuxna har de själva ett utrymme att kontrollera och styra. Utifrån studien av Jordan, Cowan och 
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Roberts (1995) kan vi tolka det som att barn i sin omgivning och sociala kretsar vill erhålla en känsla 

av kontroll och makt. Genom att erhålla kontroll och makt utspelas maktkamper i barns kamratkulturer 

mellan barn där de använder sig av olika strategier och redskap för att nå sina mål. T.ex. utnyttjar de 

allt från ålder, kroppsstorlek, artefakter, språk eller regler, lite av det som vi utifrån studiens resultat 

och analys har fått en inblick av. Ett exempel på hur barn utnyttjar sin ålder i dessa sammanhang får vi 

av Löfdahl (2006, ss.77-88) som beskriver att barn i sina kamratkulturer är medvetna om 

åldersskillnader och att äldre barn brukar ha en högre position än yngre barn på grund av bl.a. tidigare 

erfarenheter eller livskunskaper; detta utnyttjar de i sin lek för att ta kontroll. Vidare så framhävs 

också, från studiens resultat, i lekens utrymme; kamratallianser, barns sätt att skydda sina 

interaktionsutrymmen och barns delaktighet rent generellt i relation till de barn vi under studiens 

undersökning och observationer följde. 

Användning av artefakter i kamratkultur 

En av våra frågeställningar var “Hur använder barnen fysiska artefakter som en del av sin 

kamratkultur?”. Den här frågan kan både vändas och vridas. Först för att besvara t.ex. frågan hur 

barnen använder artefakter, kan vi fråga oss vilka artefakter barnen använder i olika sammanhang. 

Utifrån studiens resultat och analys kan vi se hur barnen A, B och C i flertal tillfällen använder sig av 

en legoblomma eller pärlarmband som fysisk artefakt. Från tidigare forskning beskriver Corsaro 

(2003, s.37) hur kamratkulturer består av en stabil uppsättning av element bl.a. artefakter vilka bygger 

upp kamratkulturen. Samtidigt menar Forsberg-Ahlcrona (2012, s.56) i sin studie att artefakter kan få 

olika betydelser samt funktioner beroende på vem som använder och ger den med mening samt i vilket 

sammanhang det sker. Pärlarmbandet och legoblomman kan vi tolka utefter Corsaros beskrivning vara 

artefakter som A, B och C:s kamratkultur byggs upp av eller kring men också hur de får sin betydelse 

och mening i just stunden barnen i fråga använder dem, utifrån det Forsberg-Ahlcrona skriver om.  

När vi har svarat på vilka artefakter barn använder kan vi börja fundera på hur barnen använder eller 

tillämpar dessa artefakter. När vi utgår från studiens resultat och analys kan vi se att barnen i 

observationerna använder artefakten legoblomman som en del av leken samt tillämpas till att initiera 

till lek. Legoblomman och kanske andra artefakter i andra samband kan bära på minnen/erfarenheter 

av tidigare lek för barnen och då hjälpa till att tillämpas som någon form av minnes-stimulans eller 

påminnare. Barnen använder också pärlarmbandet vid flera tillfällen nästan som en symbol av deras 

gemenskap när vi från resultatet kan se hur de både inkluderar och exkluderar andra barn ur 

gemenskapen med pärlarmbandet som huvudsaklig anledning.  

Nu när vi har svarat på frågorna vilka artefakter och hur barn använder sig av artefakterna återkopplar 

vi till hela frågeställningen igen “Hur använder barnen fysiska artefakter som en del av sin 

kamratkultur?”. Från tidigare analys kan vi enbart tolka hur barnen möjligtvis använder sig av dessa 

artefakter i sin kamratkultur utifrån situationerna och händelserna som utspelade sig under tiden vi var 

i förskolan och observerade barnen. Dessa visade utifrån vår tolkning hur barnen under några tillfällen 

använde artefakter som en del av sin kamratkultur eller snarare för att “utmärka” sin kamratkultur eller 

kamratallianser de format med varandra. Det handlade om hur de t.ex. både signalerade med hjälp av 

artefakten till andra barn hur de hade ett format band mellan varandra men också att de tillämpade 

artefakten för att skydda deras interaktionsutrymme från andra barn.  

För att avsluta denna fråga vill vi ändå kommentera att frågan egentligen är rätt svår att besvara. För 

hur säkra kan vi vara på att de fysiska artefakterna barnen använder verkligen är en del av deras 

kamratkultur. Det kan mycket väl vara en tillfällighet som tog plats precis då vi observerade eller att 

flera barn i avdelningen också lekte med armband. Som förslag för att få ett mer trovärdigt svar på 

denna fråga kanske studien skulle behövts hålla igång under en längre tid och möjligtvis breddats samt 

inkluderat fler barn på avdelningen eller förskolan. 

Regler i kamratkulturen 

Den andra frågeställningen vi hade var “Hur tillämpar barnen gemensamma regler specifika till 

kamratkulturen, om de finns?”. Jordan, Cowan och Roberts (1995) samt Ólafsdóttir, Danby, 

Einarsdóttir och Theobald (2017) tar i båda sina studier upp från tidigare forskning hur barn uppfattar 
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regler i förskolan men också om hur barn utnyttjar regler och använder dem strategiskt för egen 

vinning, för att kontrollera sin sociala omgivning. I beskrivningarna och i analyserna kan vi från flera 

tillfällen få en glimt i när barn i förskolans miljö under leken tillämpar regler när de t.ex. vill få 

kontroll över andra barns beteenden som ett sätt att styra hur leken fortskrider eller skydda sig själva 

från att bli utsatta av bl.a. kränkningar från andra barn osv. Det kan också handla om när något barn 

går över gränsen; i betydelse för barnet i fråga, där det andra barnet går över någon moralisk gräns om 

vad som är okej och inte okej att säga/göra i det sammanhanget eller mot den personen som denne 

säger eller gör detta emot. Vi hade i avsnittet om studiens kvalité pratat om hur vi skulle handskas med 

situationer där vi skulle behöva avbryta lek. I situationen På egen hand ser vi ett exempel på hur ett 

barn använder ett fult ord “dum” mot ett annat barn. Detta exempel var ett gränsfall där vi i stunden 

inte agerade. Vi reflekterade med varandra om situationer som denna där vi tyckte att sådana osämjor 

som inte urartade sig till bråk är en del av barns kamratkulturer. Om ingen personlig påhoppning sker 

där personen i fråga kränks så kände vi att vi skulle låta barnen själva reda ut frågan. Detta såg vi när 

barn C tillrättavisade barn F om att man inte får använda sådana ord i förskolan och sedan drog sig 

undan med sina saker till rummets ena hörna. På så vis redde barnet själv ut situationen så att det 

passade hen.  

Om vi med tanke på utförd studie återgår till frågan igen och reflekterar den så kanske det inte ska 

lyda hur men istället varför barn tillämpar gemensamma regler specifika till kamratkulturen, eftersom 

hur-frågan är fråga baserad på iakttagelser och tolkningar, mycket som analyserna redan tar upp. 

Däremot är varför-frågan kanske mer intressant i detta sammanhang där vi som undersöker frågan kan 

reflektera och tolka utfallet i en större utsträckning utifrån tidigare forskning och annan litteratur. I 

observationerna när barnen A, B och C alla har ett pärlarmband samt i en situation till och med nekar 

ett annat barn inträde för den anledningen att denne inte hade ett sådant armband kan man fråga sig 

varför barnen har en sådan regel kring en artefakt. När vi återblickar till det Corsaro (1979, 2003 se 

Tellgren 2004, s.76) beskriver om kamratkulturer och att barn formar kamratallianser med sina 

kamrater så kan vi tolka situationen utifrån perspektivet av kamratallianser där barnen med hjälp av 

artefakten kanske skyddar sitt redan formade interaktionsutrymme; kamratkultur, från andra barn att 

träda in i. I kontext med det kan vi relatera till resultatet av studien av Jordan, Cowan och Roberts 

(1995, s.355) där de motiverar hur de kan koppla barns användning av regler till ett barns personlighet. 

Alltså att man kan se, utifrån barns utnyttjande av regler, vad barnet föredrar; lekmönster, barnets 

preferenser till andra barn osv. Om vi applicerar det i perspektivet av kamratallianser och besvarar 

frågan i relation till studiens resultat så kan vi komma fram till en tolkning där resultatet av tolkningen 

visar att barn tillämpar regler specifika till kamratkulturen för att de föredrar att leka med varandra och 

gärna inte vill bli störda i sin interaktion.  

Slutligen, för att kritisera frågan som helhet så kanske den ändå är svår att besvara då vi inte med 

säkerhet kan veta om dessa regler barn tillämpar under vår studie verkligen är; ett: ‘gemensamma’ 

regler för kamratkulturen (alla barn som berörs), och två: ‘specifika’ till kamratkulturen. Då detta 

också baseras på vår tolkning samt kanske behövs observeras under en längre tid och inkludera eller 

kompletteras av andra undersökningsmetoder. 

Användning av tillträdesstrategier 

Vi hade också en fråga som lyder “Hur försöker barn bli inkluderade i leken?”. Här fokuserade och 

reflekterade vi utefter Corsaros tillträdesstrategier för att belysa hur barn träder in i lek (Jfr Corsaro 

1979). Med utgångspunkt från resultatet av studien kan vi komma fram till att barnen använder flera 

olika sätt för att inkluderas i lek, många beskrivna som tillträdesstrategier från Corsaros studie, ibland 

till och med flera tillträdesstrategier efter varandra eller i kombination med varandra. I resultatet kan vi 

t.ex. se hur barn med både verbal och icke-verbal kommunikation försöker signalera sitt intresse för 

barnen i den pågående aktiviteten hur de vill bjudas in. Ibland går de tyst runt i den pågående 

aktivitetens utrymme och ibland frågar de direkt vad de andra barnen leker och om hen också får vara 

med. Vad de möts med för svar är olika vid varje tillfälle och sammanhang. Vissa gånger möts de med 

positiv respons och blir inbjudna men andra gånger kan de mötas av negativ respons och får inte vara 

med i leken. 
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Bemötande av andra barns tillträdesförfrågan 

Den fjärde och sista frågeställningen som vi undersökt och försökt svara på är “Hur bemöter barnen i 

en kamratkultur andra barn som vill vara med?”. Utifrån Corsaros teori om barns kamratkultur är 

barn aktiva agenter i deras sociala värld och vill gärna kontrollera samt fatta beslut om t.ex. när eller 

med vem de leker med (Jfr Skånfors, Löfdahl & Hägglund 2009, ss. 94–109). Om vi nu utifrån 

studiens resultat tolkar barnen A, B och C tillhöra en kamratkultur svarar vi då på hur de bemöter 

andra barn utanför kamratkulturen som vill träda in i gemenskapen. Vi kan utifrån studiens resultat se 

hur barnen antingen accepterar eller negligerar andra barns tillträde. Detta gör de på flera olika sätt. 

Med stöd av tidigare forskning tolkar vi i flera fall att barnen i vår studie, i svar till andra barn, 

utnyttjar regler eller artefakter som strategier när de ger negativ/positiv respons som svar i bemötandet 

av andra barns tillträdesstrategier. Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009, ss. 94–109) tar upp i sin 

forskning hur barn använder sig av metoden “att göra sig otillgänglig” (t.ex. att agera avlägset eller 

gömma sig) och “att skapa/skydda dolda utrymme” (t.ex. att skapa fysiskt dolda utrymmen) som 

strategier för att kunna dra sig tillbaka när de bemöter andra barn som de inte vill ha med i t.ex. 

pågående lek. Detta kan vi också få syn på i vår egna studie i situationen: På egen hand när barn C gör 

sig otillgänglig med att skapa ett dolt utrymme bakom en byrå och undviker barn E. 

Slutsatser 

För att sammanfatta hela studien i relation till våra frågeställningar så kan vi se hur barnen vi följde 

var aktiva aktörer i konstruktionen och omkonstruktionen av kamratkulturen. De använde sig av 

fysiska artefakter, regler, tillträdesstrategier, och andra strategier som en del av sin interaktion. Ibland 

kunde vissa mönster, t.ex. lekmönster uppfattas i barnens lek. Många av strategierna som barnen 

använde då de försökte skydda sig själva eller sitt interaktionsutrymme inkluderade användningen av 

fysiska artefakter och regler som redskap. Dessa hade också en central roll vid andra barns deltagande 

eller förfrågan om tillträde till lek. Vissa fysiska artefakter kunde agera som grund/krav i 

kamratkulturen och motiveras som en regel för deltagande.  

Vi märkte också hur vissa av frågeställningarna kunde vändas och vridas samt att det säkert finns 

mycket fler perspektiv att tolka och undersöka syftet på. Frågeställningarna kunde också kritiseras 

utefter hur frågan var ställd/uppbyggd, utefter metod och fokusgrupp samt kritiseras i förhållande till 

längden av studien. Vi kan aldrig garantera om våra tolkningar stämmer överens med vad barn själva 

egentligen tänker (Jfr Fejes & Thornberg 2015, s.20). Därför är det viktigt att vi som undersöker 

kommer barnen nära genom att välja en bra metod som verktyg för att få fatt i det man vill undersöka 

och ge det en så sann bild som möjligt. Samtidigt är det viktigt att i arbetsprocessen ständigt reflektera 

med stöd från tidigare forskning för att stärka sina resultat och ge dem mer kvalitet.    

Betydelse för praktiken och professionen 

Vad vi vill med vår studie är att den ska kunna bidra som ett komplement till andra intresserade av att 

forska i samma fält som vi har gjort. Vi menar att den ska bidra som ett komplement då vi ser vår 

studie som en bit av en större kaka. Vi hoppas från vår sida ha bidragit med en egen infallsvinkel på 

fenomenet samt på så sätt tillföra mer kunskap och kvalitet till forskningen inom ECE (eng.: Early 

Childhood Education). Därmed hoppas vi stödja förskollärarutbildningen och yrkesutövningen. 

Vår studie blir relevant då den belyser barns relationer. Detta blir speciellt viktigt när vi förhåller oss 

till Lpfö 18 (2018, ss.5–19) som skriver om förskollärarens riktlinjer och hur vi som pedagoger ska 

bemöta barnen. Som vi har nämnt tidigare samt i motsvarighet till hur vi i en studie höjer kvalitén och 

därmed trovärdigheten i studien så är det viktigt att först förstå barns perspektiv för att kunna ge 

kvalitet i bemötandet med det enskilda barnet i relation till respekt och att respektera barns 

meningsskapande i interaktioner med andra barn. 
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Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning kan vara att bredda studien för att bättre förstå samt fånga upp 

fenomenet barns kamratkulturer ur kvalitativa aspekter. För att bredda studien föreslår vi att t.ex. 

utföra undersökningar på flera förskolor och flera avdelningar samt under längre tidsperioder för att 

kunna få en bättre grund till jämförelse för att upptäcka mönster eller bara för att öka forskningens 

trovärdighet. Andra sätt att jobba vidare på vårt spår är att undersöka mer i hur förskolläraren 

arbetar/kan arbeta med barns delaktighet i förskolan i förhållande till hur förskollärare bemöter barns 

individuella behov med respekt för barns kamratkulturer. Vidare forskning kan också vara att fortsätta 

stärka våra frågor/slutsatser kring barns kamratkulturer genom att tillämpa andra vetenskapliga teorier 

och perspektiv t.ex. läroplansvetenskaplig teori.  

Fortsatt forskning kan också vara att undersöka fenomenet och frågeställningarna med andra metoder 

för att få fram andra infallsvinklar. Det kan t.ex. handla om att tillämpa intervjuer som 

datainsamlingsmetod för att fånga barns perspektiv/pedagogers perspektiv från deras egna upplevelser. 

Frågeställningar kan vara i liknelse med hur pedagogerna själva upplever det att jobba/förstå/tolka 

barns kamratkulturer i förskolan, eller hur barnen själva upplever sina relationer med varandra osv.  

Nya frågeställningar utifrån vår studies frågor som vi kände kunde vara intressanta att fördjupa eller 

precisera och som vi under studiens gång reflekterade över var varför det är viktigt att förstå barns 

kamratkulturer och om det finns liknelser mellan barns kamratkulturer och vuxnas kultur; där 

forskning kan undersöka om vuxnas kamratkulturer och hur dessa är uppbyggda, alltså hur vi skapar 

relationer och grupper osv, har någon direkt koppling med hur vi som barn lär oss och förstår 

kamratkulturer på. 
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Bilaga 1  

                                                                                                                

                                          

 

 
 
Hej Föräldrar på XXX Förskola!  
 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 
och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om att öka kunskap 
om barns lekstrategier. 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under några dagar 
i vecka 47. Vid dessa tillfällen kommer vi observera barn under fri lek och anteckna med hjälp av penna 
och papper. Inga barn kommer nämnas vid namn. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet.  
 
Vänliga hälsningar Linda & Yiliu  
 
Kontakt:  
Linda Cheng och Yiliu Chen 
Telefon: XXX 
Mailadress: XXX  
 
Handledare: Ida Bertell 
Stockholm Universitet 
Barn och ungdomsvetenskapliga Institutionen 106 91 Stockholm 
Telefon: XXX 
Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX 

innan den 19 november. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från 

detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien.  

 

Barnets namn 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………… 

  
  

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


