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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i den 

vuxenfria leken. Metoden som användes i studien var etnografiska observationer med fokus på 

situationer då barnen engagerade sig i vuxenfria lekar. Studiens resultat visade på att barnen ofta 

använde sig av negativa responser i form av ”nej”, och icke verbala uttryck såsom att ignorera och gå 

ifrån för att exkludera oönskade deltagare och därmed skydda leken. Barnen som försökte bli 

inkluderade i andra barns lekar använde också sig av olika strategier såsom exempelvis att icke-verbalt 

träda in i leken, eller fråga barnen om lov att få delta. Ytterligare en del av våra upptäckter var att 

barnen använde sig av roller, kopplade till reproducerade samhällsnormer, som strategier för att styra 

lekens innehåll, styra andra barn och påverka sin egen samvaro. De mest förekommande strategierna 

vi såg var att barn gav andra barn förslag till underordnade roller såsom exempelvis bebis- och 

hundroller, och att andra barn tillskrev sig själva överordnade roller såsom exempelvis föräldraroller 

eller kungliga roller. Vi upptäckte dock inte att barnen använde sig av reproduktion av normer som 

direkta strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. 

Nyckelord 
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Förord 

Vi heter Linda Jakobsson och Nicolas Moya och är förskollärarstudenter vid Stockholms universitet. 

Vi har tillsammans skrivit denna C-uppsats som är vårt examensarbete. Vi vill tacka vår handledare 

Christine Eriksson för hennes ovärderliga hjälp under skrivprocessen.  Vi vill även tacka pedagogerna, 

barnen och vårdnadshavarna på förskolan där vi fick genomföra våra observationer. Utan er hjälp hade 

inte denna C-uppsats varit möjlig.  

 Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under arbetets gång la vi stor fokus på att skriva alla delar av uppsatsen tillsammans. Vi har därmed 

varit lika aktiva med att bidra till att skriva på alla delar. Vi delade dock vi upp arbetet emellan oss vid 

två tillfällen. Linda fokuserade på avsnittet om tidigare forskning, medan Nicolas fokuserade på 

teoriavsnittet. Det första tillfället som vi delade upp arbetet emellan oss var när vi skulle observera på 

förskolan. En av oss observerade ena veckan, och den andra satt hemma och skrev på en vald del av 

texten. Sedan bytte vi roller andra veckan. Det andra tillfället som vi delade upp arbetet emellan oss 

var under jullovet och då skrev vi på olika delar av texten för att kunna sammanställa uppsatsen inför 

ventileringen. Under jullovet fokuserade Linda på avsnittet om tidigare forskning, databearbetning- 

och analysmetod och diskussionsavsnittet. Nicolas fokuserade extra på inledning, genomförande och 

studiens kvalitet. Efter jullovet skrev vi återigen på uppsatsen tillsammans genom att sammanställa 

uppsatsens alla delar inför ventileringen. Efter ventilering fokuserade slutligen på att skriva färdigt 

uppsatsen tillsammans inför den slutgiltiga inlämningen.  

 



2 

 

Inledning 

Barns lek är ett fenomen som har intresserat forskare under lång tid, och har lett till ett flertal olika 

studier som med tiden lyft upp lekens effekter på barns kognitiva utveckling. Därmed har leken 

kommit att ses ur en positiv synvinkel och tillskrivits en funktionell egenskap inom förskolevärlden. 

Trots detta finns det andra sidor av leken som också behöver uppmärksammas inom förskolan. Ett 

område som vi anser att pedagoger behöver synliggöra mer på förskolan, är hur barn går tillväga för 

att styra i den vuxenfria leken. 

En av flera individer som har forskat kring ett liknande område är den brittiske Natalie Canning, som 

har forskat om barns egenmakt och skrivit att den vuxenfria leken skapar möjlighet för barnen att 

uppleva makt och att på detta sätt kunna utforska sociala relationer (Canning 2007, s. 227). I den 

vuxenfria leken, vilket är leken som barnen själva påbörjar och som är fri från de vuxnas deltagande, 

kan maktrelationer förekomma mellan barnen, vilket innebär att vissa barn får mer makt än andra barn 

(Ryan 2005 se Canning 2007, s. 233). I den vuxenfria leken kan barnen själva bestämma vad de ska 

leka, hur de ska leka och med vem de ska leka med (Canning 2007, s. 234). Även inom psykologin har 

olika individer tagit intresse av och undersökt detta område. Psykologen Margareta Öhman (2019, ss. 

278–279) har i hennes bok Hissad och Dissad beskrivit hennes undersökning kring uteslutningar inom 

förskolan och skrivit att maktbalansen i barns fria och egeninitierade lek kan vara ojämn. Detta kan 

innebära att vissa barn får makten att bestämma över leken och bestämma vem som får vara med i 

leken. Öhman (2019, s.116) menar även att barn ibland måste inta en underordnad position för att få 

vara med i leken. I denna bok relaterar hon dessutom till pedagogernas arbete. Hon menar att det är 

viktigt för pedagoger att rikta mer fokus mot barns olika konstellationer i barngruppen för att 

synliggöra när barns uteslutningar övergår till kränkande handlingar gentemot varandra. Detta är 

viktigt för att pedagogerna ska kunna bedriva ett förebyggande arbete mot dessa kränkningar (Öhman 

2019, s. 8). 

Detta område har dock inte enbart uppmärksammats inom den vetenskapliga världen, utan har också 

uppmärksammats i media. I tidningsartikeln Barnens lek ofta en fråga om liv och död ur Svenska 

Dagbladet framhäver Annica Löfdahl att vuxna oftast utgår ifrån att leken är rolig och trevlig om 

barnen leker tillsammans. Det finns dock en annan sida av leken med inslag av makt där det sker 

uteslutningar. Löfdahl beskriver att barn kan bli exkluderade i leken trots att de ändå är med i leken, 

och ger exempel på hur barn kan utesluta varandra med påståenden som ”Du får vara död”, ”du är inte 

född än” eller ”du får vara lyktstolpe” (Carling 2011). I ytterligare en tidningsartikel som heter Även 

snälla” lekar kan vara onda ur Svenska Dagbladet menar forskaren Christian Eidevald att det finns en 

tendens hos oss vuxna att vända fokus mot ”vilka” lekar som barn deltar i. Han förklarar att vuxna har 

en negativ inställning till krigslekar och lekar med låtsasvapen, eftersom de inte betraktas som 

lämpliga eller som snälla lekar för barn. Eidevald tillägger att det dock inte finns en neutral lek, och att 

olika videoinspelningar av barns lek har visat att makt och manipulationer också förekommer i 

barnens “snälla” lekar. Han menar att det är viktigare att vi vuxna fokuserar på uteslutningar i leken 

snarare än vilka sorts lekar barnen deltar i (Sjöström 2012).  

Utifrån dessa artiklar med fokus på barns styrning blev vi därmed intresserade av att undersöka vilka 

strategier för inkludering och exkludering barn använder sig av i den vuxenfria leken. Men varför är 

det relevant att uppmärksamma inkludering och exkludering inom förskolan? Förskolans läroplan 

framhäver att förskolan har ett ansvar att främja alla barns möjligheter att få delta i sociala 
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sammanhang, såsom lekar sinsemellan barnen och lekar som pedagogerna tar initiativ till (Lpfö 18 

2018, ss. 7–8). I förskolans läroplan anges även att arbetslaget har som ansvar att främja barns samspel 

och stödja dem i att hantera och reda ut olika konflikter (Lpfö 18 2018, s. 13). Inom förskollärarnas 

ansvar framhävs det att förskollärare ska ansvara för att enskilda barn ska känna sig trygga i 

barngruppen och ge dem stöd för att skapa en bra relation med sina kamrater (Lpfö 18 2018, s. 15). 

Utifrån förskolans läroplan anser vi att ett uppmärksammande av barns strategier för inkludering och 

exkludering i den vuxenfria leken, kan hjälpa pedagoger att skapa ett tryggt klimat på förskolan som 

främjar inkludering av alla barn. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som behandlar vårt valda forskningsområde. 

Vi har valt att tematisera olika vetenskapliga artiklar och avhandlingar i tre olika teman som vi har 

identifierat för att visa på olika fokus på styrning i den vuxenfria leken. Teman är positioner och status 

i leken, inkludering och exkludering i leken samt normer och värden i leken.  

Positioner och status i leken 

En central aspekt av lek som har behandlats i tidigare forskning är frågan om hur status och positioner 

påverkar lekens utformning. Vi kommer här att redogöra för detta forskningsområde genom att 

beskriva barnens positioneringsarbete i leken, hur barnens positioner i leken är rörliga, hur barnen 

utifrån positioneringar skapar hierarkiska maktrelationer och barnens strategier för att utöva dominans 

över andra barn.  

Den första studien som kommer att presenteras kommer från en artikel skriven av Annica Löfdahl som 

handlar om barns positioneringsarbete i leken. Syftet i Löfdahls (2006, ss. 81–82) studie var att få syn 

på hur barnen positionerar sig själva genom att använda lekens innehåll och utifrån detta få syn på 

vilka värderingar barnen utgick ifrån. Löfdahl (2006, ss. 82–85) kom fram till i sin studie, genom att 

göra etnografiska observationer av barnens lek samt samtal med barnen, att äldre förskolebarn 

använde lekens innehåll och rekvisitan i leken för att ge yngre förskolebarn en roll med sämre status. 

Därmed kunde äldre barn behålla en högre position gentemot yngre barn inom deras kamratkultur. 

Löfdahls (2006, ss. 85–86) studie kom även fram till att barnen verkade utgå ifrån vuxenvärldens 

värderingar om att desto yngre en individ är, desto mindre har individen att säga till om i jämförelse 

med äldre individer.  

I likhet med Löfdahls artikel (2006) var syftet i Lovisa Skånfors (2010, s. 41) studie, från en artikel 

som utgör en del av en större sammanläggningsavhandling (Skånfors 2013), att undersöka hur barnen 

organiserade sitt positioneringsarbete och förflyttade sig mellan olika positioner i kamrataktiviteter 

(Skånfors 2010, s. 41).  Metoden som användes i studien var observationer av barnens 

kamrataktiviteter (Skånfors 2010, s.44). Skånfors (2010, ss. 49–51) kom fram till att tre aspekter var 

avgörande för att barn skulle bli inkluderade och nå en hög statusposition i leken. Dessa tre aspekter 

var: att ha en etablerad relation till sina lekkamrater, att ha rätt ålder och att ha rätt färdigheter. 

Skånfors resultat visade även att barnens statuspositioner i leken inte var fastställda. Huruvida de tre 

aspekterna ledde till att barnen blev inkluderade i leken och nådde en höga statuspositioner, berodde 
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på det sociala sammanhanget. Skånfors (2010, ss. 45–47) gav följande exempel när hon beskrev hur 

ett barn blev inkluderad i leken när hen lekte med lekkamrater som hen redan hade en etablerad 

relation till. Samma barn blev dock exkluderad av andra barn som hen inte hade en etablerad relation 

till, och fick därmed en lägre statusposition. 

I likhet med ovanstående beskriven tidigare forskning, har Ann-Christin Cederborg (2019, ss. 9–11) 

behandlat hur statuspositioner och ojämna maktrelationer i leken upprätthålls och skapas. Studiens 

syfte var att studera vilka strategier enskilda barn använde för att utöva makt i leken och hur 

lekkamraterna som hamnade i en underlägsen position reagerade på detta. Cederborg kom fram till, 

genom att observera barnens utomhuslek, att hierarkier i leken skapades när ett barn utövade auktoritet 

över sina kamrater och de andra barnen accepterade detta. När barn i underordnade positioner 

accepterade en asymmetrisk relation till ett barn med en högre maktposition kunde det leda till att de 

inte behandlades lika bra av sina kamrater. Cederborg (2019, ss. 4–6) gav exempel på hur barnen 

utövade auktoritet över andra barn. Barnen kunde exempelvis ge andra barn verbala tillrättavisningar, 

visa icke-verbalt ogillande, ignorera samt tvinga andra barn att fråga om tillåtelse för att få göra saker.  

David E. Williams och Kristi A. Schaller har fokuserat på ett liknande område, där de har undersökt 

barns strategier för att utöva dominans i leken. Syftet med Williams och Schallers (1993, s. 31) studie 

var att studera vilka strategier barnen, i en amerikansk förskola, använde sig av för att utöva dominans 

över varandra. Fokuset låg även på att ta reda på vilken som var den mest effektiva dominansmetoden. 

Williams och Schaller (1993, s. 34) använde sig av fokusgrupper och observationer av barnens lek 

som metoder i deras studie. Det som Williams och Schaller (1993, ss. 35–37) kom fram till var att 

barns mest använda strategier var verbala och kunde delas upp i tre olika kategorier: att höja rösten, att 

använda sig av instruerande uttryck och att använda mer dominanta uttryck. Barnen använde sig även 

av fysiska strategier såsom knuffar och kamp om leksaker. Studiens resultat visade dessutom att den 

mest effektiva strategin som barn använde sig av för att utöva dominans över andra barn, var 

användandet av rollekar med hierarkisk utformning. Exempel på en hierarkisk utformning inom en av 

barnens rollekar var att barn tilldelade andra barn underordnade positioner och roller i leken.  

Exkludering och inkludering i leken 

En annan viktig aspekt som skrivs fram i tidigare forskning är barnens strategier för att bli inkluderade 

i leken och barns strategier för att exkludera andra barn i leken. Vi kommer här att redogöra för detta 

forskningsområde genom att beskriva barnens exkludering och inkluderingsstrategier och vilka 

resurser barnen bör ha tillgång till för att bli en del av gemenskapen.  

Britt Tellgren som har forskat om barns strategier för tillträde i leken har själv behandlat inkludering 

och exkludering i barns lek i en av hennes studier, vilket hon presenterar fram i en avhandling. Syftet 

med hennes studie var att studera barns strategier för tillträde i pågående lek och uteslutningar när de 

samspelade med varandra i lek och samtal (2004, s.17). Den valda metoden som användes för att 

undersöka barns tillträdestrategier var deltagande observationer av barnens lek (Tellgren 2004, s.38). 

Det som Tellgren (2004, ss. 133–134) kom fram till var att barnen hellre ville bevara relationen med 

sina etablerade vänner intakt, än att ge utomstående barn möjligheten att få delta i leken. Detta ledde 

till exkluderingar med följande vanligt förekommande metoder: att jaga bort någon, ignorera någon 

eller att hänvisa till ålder och storlek. Tellgren (2004, ss. 115–118) upptäckte även att en annan 

uteslutningsmetod som barn använde sig av, var att först inkludera barn i leken, för att sedan utesluta 

dem via lekens tema. Ett exempel ur Tellgrens resultat var när ett barn fick rollen som familjens katt 

som blev ensam när familjen reste bort. Tellgren (2004, ss. 131–132) kom även fram till att barnen 
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utanför leken, fick tillträde till redan etablerade vänskapsrelationer och lekar genom att kombinera 

olika tillträdestrategier. Tellgrens resultat visade att framgångsrika tillträdestrategier var exempelvis 

att icke-verbalt träda in i leken, och att göra likadant som de andra barnen i leken. Tellgren utgick 

bland annat från Corsaros definition av tillträdestrategier i sin analys (Corsaro 1979 se Tellgren 2004, 

s. 77). 

 

Till skillnad från Tellgren (2004) som behandlade hur barnen exkluderade andra barn genom att 

konfrontera dem verbalt och fysisk, behandlade Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009 ss. 101–103) 

hur barnen gjorde för att dra sig undan utomstående barn när de ville leka ensamma med sina vänner 

(Skånfors et al. 2009, ss. 101–103). Syftet med Skånfors et al. (2009, s. 105) studie var att studera 

vilka ”dra-sig-undan” strategier barnen i förskolan använde sig av och vad som låg bakom dessa 

strategier utifrån barnens perspektiv. Skånfors et al. (2009, ss. 101–103) kom fram till, via 

etnografiska observationer av barnens lek, att barnen använde sig av två dra- sig-undan- strategier när 

de ville leka ensamma med sina vänner och undgå utomstående barn som ville delta i leken. Den första 

dra-sig-undan strategin kallades för creating physical space (att skapa fysiskt utrymme). Barnen 

använde sig av denna strategi genom att exempelvis förflytta sig till ett annat rum för att kunna leka 

ifred. Den andra strategin kallades för constant moving (konstant rörelse). Ett sätt för barnen att 

använda sig av denna strategi var att exempelvis högljutt springa omkring i rummet för att förvirra de 

utomstående barnen. Barnens användning av dessa två dra-sig-undan strategier ledde till att de 

utomstående barnen som ville delta i leken blev exkluderade ur leken. 

 

Tidigare forskning i detta avsnitt har behandlat barnens tillträdestrategier för att få tillträde till 

pågående lekar samt barnens strategier för att styra över andra barn genom dominans och exkludering. 

Till skillnad från detta har Lovisa Skånfors (2013, ss. 52–53) behandlat vilken delad kunskap barnen 

utgår ifrån gällande vilka resurser de bör ha tillgång till för att kunna bli en del av gemenskapen. 

Syftet med Skånfors (2013, s. 15) studie var att studera den gemensamma kunskapen som barnen 

skapade och upprätthöll i sina kamratkulturer. För att studera detta område använde hon sig av 

etnografiska observationer av barnens interaktioner som metod (Skånfors 2013, ss. 33–34). Det som 

Skånfors (2013, ss. 50, 52–54) kom fram till var att barnen hade en delad kunskap om att “sociala 

resurser” avgjorde om de kunde bli en del av gruppen eller inte. Exempel på sådana ”sociala resurser” 

var att ha rätt ålder, ha etablerade relationer till andra barn och ha rätt färdigheter. En konsekvens av 

att lida brist på dessa ”sociala resurser” var att barnen kunde bli exkluderade och marginaliserade. 

Studiens resultat visade även att barnen hade en delad kunskap om vilka strategier de kunde använda 

sig av för att kunna dra sig ur oönskade relationer med andra kamrater. Exempel på sådana strategier 

kunde vara att barnen drog sig undan andra barn för att leka ifred. Dessa kunskaper tolkade Skånfors 

som barns pågående tolkande reproduktion vilket innebar att barnen utgick ifrån vuxenvärldens 

samhällsnormer och villkor som avgör social status.  

Normer och värden i leken                                                                                                                     

Ytterligare en viktig aspekt som skrivs fram i tidigare forskning är processerna kring hur normer och 

värderingar i barnens vardag på förskolan uppstår. Vi kommer här att redogöra för detta genom att 

beskriva processerna gällande hur barnens normer och etiska värden kommer till uttryck i barnens lek 

och hur normer blir till förgivvettagande. 

Eva Johansson har, i sin forskningsrapport, presenterat en studie om barns etik och normer. Syftet med 

hennes studie var att undersöka hur barnens etik och normer tog form genom att fokusera på barnens 
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sociala samspel i förskolan (Johansson 2007, s. 17). Den använda metoden i studien var observationer 

av barnens samspel och intervjuer av barn (Johansson 2007, ss. 51–52). Studien resultat visade att 

barnen i deras samspel förhandlade om vilken etik som skulle gälla i deras gemensamma lek 

(Johansson 2007, ss. 220–221). Detta innebar att etiska värderingar, moral och normer var viktiga 

aspekter för barnen i deras samspel eftersom dessa blev till riktlinjer för hur barnen skulle behandla 

varandra (Johansson 1999, 2001 se Johansson 2007, s. 212). Hon gav själv exempel på detta genom att 

beskriva hur hon såg att barnen förhandlade om olika rättigheter, såsom rätten att få delta i 

gemensamma lekar med andra barn, rätten att få tillgång till saker samt rätten till lekens 

meningsskapande som till exempel innehåll och roller inom leken (Johansson 2007, ss. 71–72).  

Klara Dolks (2013, ss. 13–14) avhandling Bångstyriga barn syftade främst till att studera villkoren för 

maktrelationen mellan barn och vuxna samt hur detta kan relatera till förskolans värdegrundsarbete, 

men tar även upp normer i relation till förskolebarn. Dolk (2013, ss. 238–241) kom fram till, genom 

att göra deltagande observationer av vuxenledda aktiviteter, att när barnen accepterar och utgår ifrån 

förskolans och pedagogernas normer och värderingar i sitt agerande blir det en naturlig del av barnens 

vardag i förskolan. Konsekvensen av detta blir att barnen och pedagogerna inte längre kommer att 

uppfatta detta som normer och värderingar. Dock om barnen gör motstånd mot förskolans värderingar 

och normer framgår det tydligare vad dessa egentligen är: normer och värderingar. Detta kan leda till 

förändring eftersom det då blir möjligt att granska dessa förgivettagna normer och värderingar (Dolk 

2013, ss. 238–241). 

Dolk (2013) behandlade hur barnens motstånd mot förskolans normer kan leda till att man kan granska 

dessa normer. I likhet med detta har Ólafsdóttir, Danby, Einarsdóttir och Theobald (2017, ss. 832–

834) behandlat hur isländska förskolebarn, exkluderade andra barn genom att göra motstånd mot 

förskolans regel om att alla fick vara med i leken. Syftet med Ólafsdóttir et al. (2017, s. 825) studie var 

att undersöka hur förskolebarnen uppfattade och gjorde motstånd mot förskolans regler när de lekte 

tillsammans. Ólafsdóttir et al. (2017, ss. 828–829) använde sig av två metoder för att genomföra deras 

studie, nämligen att observera barnens lek och att samtala med barnen. Ólafsdóttir et al. (2017, ss. 

832–834) kom fram till att barnen gjorde motstånd mot förskolans regel om att alla fick vara med och 

leka genom att hitta på egna lekregler. Dessa påhittade lekregler ledde till att andra barn blev 

exkluderade ur leken. I studien fick de exempelvis syn på att barnen hittade på en egen regel om att 

man enbart fick delta i leken om man ägde katter. När ett barn blev exkluderad på grund av denna 

regel påpekade pedagogen att alla fick vara med och leka. Pedagogens påpekande ledde till att det 

exkluderade barnet blev inkluderad i leken, men tilldelades en underordnad roll.  

Den tidigare forskningen har bidragit till en fördjupad förståelse kring hur barnen går tillväga för att 

styra i den vuxenfria leken genom att belysa detta ämne utifrån olika syften och fokus. Den första 

delen av den tidigare forskningen vi presenterade har visat att barnen styr i leken genom ett 

positioneringsarbete, där barnen förhandlar om sina föränderliga statuspositioner i leken, och att barns 

acceptans av underordnade roller leder till makthierarkier. Den andra delen av den tidigare 

forskningen har visat att barnen styr i leken genom att använda sig av olika strategier för att exkludera 

barn som inte har tillgång till rätt ”sociala resurser”. Barnen kan även exkludera andra barn för att 

skydda en etablerad vänskap, och ser själva till att bli inkluderade i leken genom att använda sig av 

olika tillträdesstrategier. Den tredje delen av den tidigare forskningen har visat att barnen utgår ifrån 

vuxenvärldens normer och värderingar, samt deras egna uppfattningar om rättigheter i skapandet av 

gemensamma lekar. Sammanfattningsvis har all tidigare forskning som vi har presenterat visat att 

detta område berör barns kollektiva interaktioner samt relationerna som barn upprätthåller i dessa. 

Utifrån detta samlade kunskapsbidrag kring barnens styrning i leken blev vi därmed intresserade av att 
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undersöka barnens strategier för exkludering och inkludering i den vuxenfria leken, samt undersöka 

huruvida barnen använder sig av normer för att inkludera och exkludera andra barn i den vuxenfria 

leken.  

Syfte och frågeställningar  

Ovan tidigare forskning har behandlat barns olika strategier för styrning i den vuxenfria leken. Utifrån 

denna redogörelse blir det därmed möjligt att rama in vårt intresse kring styrning i lek ytterligare: 

Vårt syfte i denna studie är att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i den 

vuxenfria leken. Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

- Hur inkluderar och exkluderar barn varandra i den vuxenfria leken och i vilket syfte?  

 

- Vilka normer reproduceras, och används dessa som strategier för inkludering och 

exkludering? 

Teoretiskt perspektiv 

I denna del kommer vi att först presentera det teoretiska perspektivet som vi kommer att använda för 

att analysera vårt insamlade datamaterial. Sedan kommer vi att presentera relevanta begrepp inom 

teorin under rubriken: Centrala begrepp inom barns kamratkulturer. 

Corsaros teori om barns kamratkulturer 

Barns kamratkulturer är en teori skapad av den amerikanske sociologen William Corsaro och kan 

kortfattat beskrivas som en uppsättning av barns gemensamma rutiner, artefakter, normer och 

aktiviteter. Enligt Corsaro producerar olika grupper av barn sina egna lokala kamratkulturer i det 

dagliga mötet med varandra, vilka sedan bidrar till och blir en del av den rådande barn- och 

vuxenkulturen i samhället (Corsaro 2003, s. 37). Hur olika kamratkulturer ser ut kan därmed bero på 

vart barnen befinner sig geografiskt såsom i vilket land, eller var i landet de befinner sig. Barns 

kamratkulturer kan dock också se annorlunda ut beroende på i vilken tidsepok dessa skapas samt i 

vilken åldersgrupp barnen är (Corsaro 2015, s. 121). Leken kan beskrivas som den mest framträdande 

och synliga aktiviteten i barns kamratkulturer. Det är i leken den kollektiva aspekten i barns umgänge 

kan synliggöras, som exempelvis barns gemensamma förhandlingar om roller, platser eller lekens 

innehåll (Löfdahl 2014b, s. 27). När Corsaro använder ordet ”kamrater” inom denna teori syftar han på 

grupper av barn som träffar varandra och umgås regelbundet. Ordet ”Kulturer” i detta fall syftar på 

barns lokala kulturer, och inte på bredare samhällskulturer (Corsaro 2003, s. 37). Corsaro (2015, ss. 

208–209) talar även om statushierarkier i barns kamratkulturer och förklarar att dessa är föränderliga 

och rörliga. Detta innebär att barnen som utnämner sig själv som lekens ledare kan bli utmanade och 

motarbetade av de övriga barnen, vilket kan leda till diskussioner och förhandlingar barnen 
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sinsemellan. Barns vänskapsrelationer är också en viktig del av barns kamratkulturer. Corsaro 

framhäver att barns kognitiva förmågor inte är den grundläggande eller den enskilda faktorn i barns 

upprättande av vänskapsrelationer. Istället anser han att barn upprättar sina vänskapsrelationer genom 

att aktivt delta i sina kulturer och sociala världar. Mer konkret menar Corsaro vänskapsrelationer för 

barn innebär att skapa olika gemensamma delade aktiviteter såsom exempelvis lekar. Vänskap innebär 

samtidigt att skydda sina lekar från ovälkomna individer (Corsaro 2015, ss. 162–163). Barns känsla av 

att ha kontroll och att dela på något gemensamt är därmed viktiga faktorer för deras produktion av och 

deltagande i olika kamratkulturer. Det är dock inte alltid lätt för barn att skapa fungerande lekar och 

övriga aktiviteter, vilket gör att barn oftast spenderar mycket tid på att försöka skydda dessa 

aktiviteter. Dessutom spenderar barn mycket tid på att försöka få tillgång till andra barns aktiviteter 

(Corsaro 2015, ss. 185–186). 

 

Barns kamratkulturer har en symbolisk aspekt. Den symboliska aspekten av barns kamratkultur utgörs 

av barns olika symboliska representationer av deras normer eller värden (Griswold 1994 se Corsaro 

2015, s. 127). Denna symboliska aspekt av barns kamratkulturer kan sägas ha sitt ursprung i delar av 

den rådande kulturen, nämligen media i form av filmer och teve, olika legender eller myter som 

exempelvis jultomten samt barnlitteratur. Corsaro (2015, s. 127) framhäver att barn utsätts för alla 

dessa kulturella aspekter i hemmet via sina familjer, såsom exempelvis via sina föräldrar. När barn 

utsätts för dessa aspekter tillägnar de sig det när de väl upprättar och deltar i sina kamratkulturer. 

Barns kamratkulturer har även en materiell aspekt, som kan exempelvis bestå av skriv- och 

målarmaterial såsom pennor, målarfärg, kritor, papper. Andra material som kan vara en del av den 

materiella aspekten av barns kamratkulturer är böcker, leksaker eller kläder. Det som gör att den 

materiella aspekten är värd att uppmärksamma är att barn ofta drar nytta av materialet de har 

tillgängligt inom sina kamratkulturer för att producera nya egna artefakter av dessa. Barn kan 

exempelvis producera egna teckningar eller improvisera lekar via användningen av olika material 

(Corsaro 2015, s. 139).  

 

Vår avsikt med studien är inte att undersöka barns kamratkultur, men teorin är ändå relevant eftersom 

en förståelse för barns kamratkulturer kan hjälpa oss att få syn på och förstå det som händer i barns lek 

och möten med varandra. Barns kamratkulturer kan alltså bidra till att vi får en bredare “kontext” över 

hur barns dagliga vistelse på förskolan ser ut (Skånfors 2013, s. 23). Denna teori är därmed relevant 

utifrån studiens strävan att hitta kontexten i barns lekar, vilket innebär att sätta olika observerade 

situationer i ett sammanhang, och därmed skapa djupare förståelse för dessa (Kaijser 2011, s. 42). Mer 

konkret kan barns möten med varandra förstås utifrån vad barn gör, hur de gör det, och var de befinner 

sig (Löfdahl 2014b, s. 13). Det är viktigt för oss att poängtera att teorin om barns kamratkulturer inte 

kommer att användas som ett analysverktyg eftersom barnen i förskolan som vi kommer att observera 

redan ingår i skapade kamratkulturer. Därmed kan vi inte uttala oss om huruvida barn skapar 

kamratkulturer i olika leksituationer. Däremot kan vi använda relevanta begrepp ur teorin om 

kamratkulturer som kan hjälpa oss att få syn på barns strategier barn för inkludering och exkludering i 

den vuxenfria leken.  

Centrala begrepp inom barns kamratkulturer  

Då syftet med vår studie är att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i den 

vuxenfria leken, har vi valt begrepp ur barns kamratkulturer som är relevanta för vår studie. Begreppen 

som vi kommer att fokusera på är tolkande reproduktion, normer, skyddande av interaktiva utrymmen 

och tillträdesstrategier. 
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Tolkande reproduktion 

Tolkande reproduktion är ett begrepp används inom teorin om barns kamratkulturer och innebär att 

barn tar information från de vuxnas kultur och tillägnar sig den för att producera sina egna 

kamratkulturer (Corsaro 2015, s. 40). En central del inom barns tolkande reproduktion är hur barn 

förhåller sig till kulturen och samhället (Corsaro 2015, s 19). Corsaro beskriver kulturer och samhällen 

som beroende av historiska förändringar och menar därmed att dessa är i ständig förändring (Corsaro 

2015, s. 18). Samhällen och kulturer kan dessutom skilja sig åt beroende på var i världen vi befinner 

oss. Detta gör att kultur och samhälle bör förstås inom de kontexter dessa ingår i. Barnen är en del av 

samhället de lever i, eftersom de förhåller sig till den sociala strukturen inom det samhället. Detta gör 

att barn blir ständigt påverkade av den nuvarande kulturen och samhället de är en del av (Corsaro 

2015, s. 18). Ett exempel på samhälls- och kulturella förändringar som har påverkat barns liv är 

förändringarna inom strukturen hos västerländska familjer och familjer i utvecklingsländer. Fenomen 

som ett ökat antal arbetande kvinnor, och ett ökat antal skilsmässor, har inte enbart lett till en 

förändring av bilden på den traditionella västerländska familjen i samhället (Corsaro 2015, ss. 31, 87). 

Förändringen har också lett till en förändring av barnens liv i samhället, som innebär en ökad 

institutionalisering av barn med hjälp av verksamheter som förskolan och andra fritidsverksamheter, 

utifrån det ökade behovet av barntillsyn (Corsaro 2015, s. 117).  

 

Barns deltagande i kulturella rutiner är en viktig del av barns tolkande reproduktion. Corsaro menar att 

barn ständigt deltar i kulturella rutiner, och att dessa rutiner kan hjälpa barn att bearbeta och skapa 

förståelse för det oväntade som kan inträffa i deras liv eftersom rutiner bidrar barn med en 

förutsägbarhet som de kan känna sig trygga med och kan hjälpa dem att hantera osäkerheter i livet 

(Corsaro 1992 se Corsaro 2015, s. 19). Barns initiala deltagande i kulturella rutiner sker inom deras 

familjer vilket innebär att barn tillägnar sig sina första kulturella kunskaper utifrån deras erfarenheter i 

hemmet (Corsaro 2015, s 124). Dessa tidiga erfarenheter som barn bär med sig från hemmet är 

grunden till upprättandet av deras initiala kamratkulturer (Corsaro 2015, s. 123). Detta beror på att 

barn redan är utrustade med kulturella kunskaper som de har tillägnat sig inom sina familjer, när de 

kommer i kontakt med vuxenvärlden (Corsaro 2015, s. 124). Ett exempel på en kulturell rutin inom 

familjen kan vara den tidiga kommunikationen mellan spädbarn och deras föräldrar när de leker tittut 

leken. I denna lek lär sig barnet förutsägbara och enkla regler som i sin tur kan ge barnet med en 

känsla av trygghet. Utifrån denna trygghet kan barnet lära sig hur hen själv kan delta i och påbörja 

liknande lekaktiviteter med andra barn (Corsaro 2015, ss. 19–20).   

 

Begreppet tolkande reproduktion kan hjälpa oss att analysera hur barn använder sig av normer i den 

vuxenfria leken, eftersom begreppet kan hjälpa oss att rikta fokus mot det som är en del av barns 

vardag, såsom förskolan, samhället och dess normer. Tolkande reproduktion kan dessutom hjälpa oss 

att sätta en situations kontext i relation till individers handlingar eftersom barns handlingar är beroende 

av vilket sammanhang de befinner sig i. Utifrån studiens syfte att synliggöra barns strategier för 

inkludering och exkludering i den vuxenfria i leken blir tolkande reproduktion ett relevant begrepp. 

Detta beror på att begreppet kan hjälpa oss att ställa specifika händelser såsom leksituationer i 

förskolan i relation till det som barn säger och gör, och ge oss mer förståelse kring innehållet barn 

reproducerar och skapar kunskap kring i sina gemensamma kamratkulturer. I studiens fall kan 

begreppet alltså hjälpa oss att se vilken kunskap barn reproducerar i den vuxenfria leken (Skånfors 

2013, s. 25). 
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Normer 

Corsaro benämner inte normer som en central aspekt i sin teori, men vi anser att en kunskap om 

normer är relevant för vår studie eftersom en av våra avsikter är att undersöka om barn reproducerar 

normer som en strategi för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. Dessutom har andra 

individer skrivit fram kopplingen mellan normer och barns kamratkulturer. I Skånfors (2013, s. 24) 

avhandling som vi redovisade i kapitlet om tidigare forskning, framhäver hon att barn producerar 

normer tillsammans för att strukturera och få deras gemensamma kultur att fungera. Några exempel på 

vad normer kan innefatta i barns kamratkulturer är regler för status, makt och deltagande som barn 

producerar och ständigt förhandlar om.  

Vi valde att definiera normer utifrån Klara Dolks tolkning av begreppet. Normer är allmänna riktlinjer 

och regler om hur människor bör handla och tala med varandra (Butler 2006 s. 205 se Dolk 2013, s. 

28) Normer handlar om att människors handlingar, attityder och känslor utgår ifrån det anses vara det 

rätta i olika sociala sammanhang. Människor anpassar sig därmed efter vad som anses vara det rätta 

(Foucault 1970/2002, 1980 se Dolk 2013, s.26). Vuxna kan exempelvis inte klä sig i 

prinsessklänningar på jobbet om de vill bli tagna på allvar, men däremot är det acceptabelt för barn att 

bära prinsessklänningar i förskolan (Butler 1991/2007 se Dolk 2013, s. 26). Ett annat exempel kan 

vara den åldersrelaterade normen i samhället om att barnen är underordnade vuxna eftersom vuxna, 

pga. av sin högre ålder, har mer att säga till om än vad barnen har (Krekula, Närvänen & Näsman 2005 

se Dolk 2013, s. 30).   

Kunskap om normer, i samband med begreppet tolkande reproduktion, kan hjälpa oss att synliggöra 

barns reproduktion av normer i den vuxenfria leken. Samtidigt skulle ett synliggörande av barns 

reproduktion av normer kunna hjälpa oss att få syn på om barns använder sig av normer som en 

strategi för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. 

Skyddande av interaktiva utrymmen 

När barn ett barn skyddar sin pågående lek från andra barn kallas det inom barns kamratkulturer för ett 

skyddande av ett interaktivt utrymme. Barn skyddar sina interaktiva utrymmen för att behålla 

kontrollen i deras gemensamma lek, samt skydda den gemensamma interaktionen de deltar i. Corsaro 

(2015, s. 158) menar att denna tendens beror på att barns interaktioner oftast kan vara känsliga eller 

ostabila, men den kan också bero på att förskolan inte alltid ger barn möjligheten att interagera utan 

avbrott. Dessutom vill barn oftast skydda det som de redan delar kollektivt från yttre hot, dvs. från 

barn eller andra individer utanför deras grupp. Att barn har denna tendens kan ses som ett självisk 

beteende av vuxna, men detta är inte fallet, enligt Corsaro (2015, s. 159). Istället förklarar han detta 

beteende som att ”barn vill fortsätta dela som de redan delar” med andra barn (Corsaro 2003, s. 40). 

Detta medför att barn som ingår i en gemensam grupp, betraktar barn utanför gruppen som ett yttre hot 

mot gemenskapen som de har upprätthållit tillsammans (Corsaro 2015, s. 159). Denna praktik hos barn 

behöver alltså inte ses ur ett negativt perspektiv. Istället kan den ses som en tillgång som kan hjälpa 

barn att utveckla sina interaktiva förmågor såsom i utvecklingen av komplexa lekar, samt i inlärningen 

av olika inträdestrategier för att få tillträde till andras lekar och visa att de kan vara ett bidrag till dessa 

lekar (Corsaro 2003, s. 65). Barn som aktivt bemöter motståndet från andra barn när de vill få tillträde 

till leken utvecklar till slut olika tillträdesstrategier för att bli en del av gemenskapen och kunna dela 

det som andra barn delar i leken (Corsaro 2015, s. 161).  

Användningen av begreppet skyddande av interaktiva utrymmen kan hjälpa oss att få syn på hur barn 

inkluderar och exkluderar barn varandra i den vuxenfria leken och i vilket syfte. Detta begrepp kan 
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alltså hjälpa oss att identifiera olika strategier barn kan använda för att exkludera andra barn ur leken 

och därmed kunna skydda den från utomstående barns inträde.     

Tillträdesstrategier 

Inom teorin om barns kamratkulturer har Corsaro identifierat olika tillträdesstrategier för att beskriva 

hur barn går tillväga för att få tillträde till olika lekar. Corsaro definierar begreppet som metoder barn 

använder sig av för att bli en del av andra barns interaktioner och lekar (Corsaro 2003, s. 42). Corsaro 

har dessutom identifierat barns olika respons på andra barns försök till tillträde. Nedan presenteras 

varje tillträdesstrategi och respons på tillträde (vår översättning) utifrån Corsaro (1979 ss. 320–321). 

Icke-verbala entrén – gå in i en pågående aktivitet utan att säga något.  

Produktion av varianter av pågående handlingar – gå in i en pågående aktivitet och göra likadant som 

de andra deltagarna i aktiviteten, både verbalt och icke-verbalt. 

Störande eller avbrytande entré – att ett barn avbryter eller stör andra barns pågående aktivitet genom 

att ta sig in i den. 

Omringande av område – att barnet icke-verbalt rör sig runtomkring, i närheten av andra barns 

pågående aktivitet.  

Verbalt anspråk på objekt eller ett område – Barnet hävdar sin rätt till ett objekt eller ett område.  

Begäran om tillträde – Ett barn frågar om lov om hen får delta i en aktivitet.  

Att fråga en deltagare om tillträde – Ett barn frågar en specifik deltagare om lov att få delta i 

aktiviteten.  

Referens till vuxnas auktoritet – Ett barn som vill delta i en pågående aktivitet hänvisar deltagarna i 

aktiviteten till vuxnas regler och auktoritet.  

Erbjudande av objekt – Ett barn erbjuder och ger ett objekt till någon av deltagarna i en aktivitet. 

Att hälsa – Ett barn säger hej till deltagarna i en aktivitet.  

Att hänvisa till vänskap eller grupptillhörighet – Att ett barn hänvisar till sin vänskap med eller 

tillhörighet till barnen som deltar i en aktivitet, för att själv få tillträde till aktiviteten.  

Att be icke-deltagare om hjälp – Att ett barn vänder sig till andra barn som inte deltar i aktiviteten för 

att få tillträde till aktiviteten. 

Att tacka ja till en inbjudan – Ett utomstående barn tackar ja när en deltagare i en aktivitet frågar om 

hen vill delta i aktiviteten.  

Att ge förslag på alternativa aktiviteter – Ett barn ger förslag på en annan aktivitet genom att fråga 

deltagarna om de vill byta aktivitet.  

Referens till utmärkande drag hos enskild eller flera deltagare – Att ett barn anger en referens till 

specifika drag hos en eller flera av deltagarna i en aktivitet. 
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Responser: 

Positiva responser – Deltagarna ger ett verbalt eller icke-verbalt bekräftelse på ett barns begäran om 

att få tillträde till deras pågående aktivitet. 

Negativa responser – Deltagarna förnekar ett barn tillträde till deras pågående aktivitet verbalt eller 

icke-verbalt, med eller utan en motivering till deras beslut. 

Kunskap om barns olika tillträdesstrategier kan hjälpa oss att identifiera vilka strategier barn använder 

sig av för att bli en del av andras barns redan etablerade lekar (Corsaro 2003, s. 42). Därmed kan dessa 

strategier vara relevanta för att få syn på hur vilka konkreta strategier barn använder för att bli 

inkluderade i den vuxenfria leken. En förståelse för barns responser kan hjälpa oss att synliggöra vilka 

strategier som barn använder sig av för att exkludera eller inkludera barn i den vuxenfria leken. 

Metod 

För att få svar på vårt syfte, vilket var att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i 

den vuxenfria leken, använde vi oss av en etnografisk metod. Etnografi och att befinna sig på fältet 

innebär att studera människor i deras vardagliga miljö för att komma närmare deras perspektiv 

(Lalander 2015, s. 93). Etnografi kan därmed bidra oss med kunskap kring hur de observerade 

individerna uppfattar sin egen verklighet (Kaijser 2011, s. 37). När vi talar om individers vardagliga 

miljö menar vi i det här fallet platser på förskolan där barnen dagligen umgås och leker tillsammans, 

och i vårt fall kan etnografiska observationer hjälpa oss att få syn på barnens kroppsliga och verbala 

handlingar. Metoden kan även hjälpa oss att synliggöra uttryck som barnen kanske inte skulle visa 

eller uttala om vi använde oss av andra metoder som exempelvis intervjuer, dvs. att den kan ge oss 

möjlighet att samla in data kring vad barnen faktiskt gör och inte det som barnen uppfattar att de gör i 

olika situationer (Pripp & Öhlander 2011, ss. 114–115).  

Att utgå ifrån en etnografisk metod kan dessutom föra oss närmare ett barnperspektiv eftersom 

metoden utgår ifrån att vi observatörer ständigt ifrågasätter det som vi observerar, så att vi inte riskerar 

inta ett barnperspektiv där vi tar för givet att det finns en ojämn maktrelation mellan barn och vuxna 

(Roos 2014, s. 50). Att inta ett barns perspektiv kan ge oss möjlighet att se barnen som aktörer som 

bidrar oss med material för tolkning, samt ge barnen möjlighet att uttrycka sig och bli hörda (Roos 

2014, s. 50). Denna syn på barn handlar om att se barnen som “human beings”, vilket innebär att möta 

barnen som subjekt, dvs. att förstå vad som är viktigt för barnen utifrån deras eget perspektiv (Øksnes 

2011, s. 49). Barns perspektiv skiljer sig därmed från ett barnperspektiv, som istället utgår främst från 

hur vi vuxna ser på barn, alltså vårt perspektiv på barn (Roos 2014, ss. 49–50).  

Val av metod 

I valet etnografiska fältstudier blev det viktigt för oss att definiera vilka slags observationer som skulle 

bli relevanta att göra för att få svar på våra frågeställningar (Pripp & Öhlander 2011, ss. 128–129). 

Inför vår studie valde vi att genomföra platsbaserade och fokuserade observationer. Platsbaserade 

observationer är observationer som genomförs i ett avgränsat fält under en lång eller kort period. Inom 
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platsbaserade observationer kan observatören välja ut rumsliga platser att observera, och det är dessa 

platser som avgör vad och vilka individer som blir fokus för observationerna (Pripp & Öhlander 2011, 

s. 120). I vårt fall valde vi en förskoleavdelning som plats för observationer. Vår strävan efter 

fördjupad kunskap kring barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken gjorde 

att vi dock också behövde fokusera på att hitta sammanhanget i händelser och interaktioner som vi 

ville observera (Skånfors 2013, s. 23). Vi ville alltså kunna sätta händelser och interaktioner i det 

sammanhanget dessa tillhörde i och därmed kunna ”kontextualisera” dessa (Kaijser 2011, s. 42). 

Behovet av att kontextualisera händelser var dock också viktigt för oss att fokusera på utifrån vårt val 

av en etnografisk metod, vilket ställde krav på att vi som observatörer alltid skulle fundera över vilken 

bild av verkligheten vårt insamlade data representerade, samt fundera över vad vår data kunde och inte 

kunde svara på (Kaijser 2011, s. 41). Inom vår metod valde vi även att växla mellan två arbetssätt. Det 

första arbetssättet kallas för fokuserade observationer, vilket innebär att observatören redan i förväg 

bestämmer vad som ska observeras. Detta innebär dock inte att observatören bör blunda för eller 

ignorera det oväntade som hen kan få syn på i observationerna. Därmed bestämde vi oss också för att 

genomföra öppna observationer, som innebär att observatören har en öppenhet till det oväntade 

samtidigt som hen söker efter specifik kunskap. På så sätt valde vi att skapa en kombination av 

fokuserade observationer, och öppna observationer (Pripp & Öhlander 2011, ss. 128–129).  

Den valda dokumentationsmetoden för studien var fältanteckningar med papper och penna som vi 

planerade att transkribera om till täta beskrivningar under studiens gång. En tät beskrivning innebär en 

detaljerad beskrivning av olika observationer som kan innefatta händelseförlopp, rummets utseende, 

gester samt verbala uttryck och handlingar (Pripp & Öhlander 2011, s.138). En av fördelarna med att 

föra fältanteckningar är att det blir lättare att avidentifiera barnen som observeras i studien (Robson 

2011, s. 184). Fältanteckningar kan även ge oss en bättre helhetsblick och direktupplevelse av en 

situation i jämförelse med videoobservationer utifrån vårt syfte att få syn på barns strategier för 

inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. Användandet av fältanteckningar som 

dokumentationsmetod kunde bidra oss med en överblick och en känsla av närvaro i kontexten som inte 

videoobservationer skulle ha bidragit oss med. Fältanteckningar kunde alltså göra oss mer närvarande i 

stunden, utan risken att skapa ett avstånd mellan oss och det vi observerade, vilket däremot hade 

kunnat hända om vi hade observerat verkligheten framför oss ur en kameralins (Eidevald 2015, ss. 

114–115).  

Att föra observationer med fältanteckningar som dokumentationsmetod var också en lämpligare och 

effektivare metod än att exempelvis föra intervjuer av barn och pedagoger. Om vi hade valt intervjuer 

av barn skulle vi enbart ha haft tillgång till barns verbala uttalanden, och inte deras handlingar. Det 

som en individ kan uttrycka verbalt speglar dock inte nödvändigtvis det som de gör och säger i 

verkligheten. Att Intervjua pedagogerna skulle inte heller ha gett oss svar på våra frågeställningar 

eftersom vi då inte skulle ha kommit närmare barnens perspektiv (Pripp & Öhlander 2011, ss. 114–

115). En nackdel med att välja fältanteckningar som dokumentationsmetod var dock att den inte skulle 

ge oss möjlighet att gå tillbaka och analysera samspelet och kommunikationen mellan barnen, såsom 

blickar och gester i detalj, vilket videoinspelningar hade kunnat möjliggöra. Genom att göra detta val 

av dokumentationsmetod riskerade vi alltså att missa viktiga detaljer i observationerna om vi inte var 

uppmärksamma nog, och därmed inte kunna återuppleva det som vi hade observerat (Eidevald 2015, s. 

115). Detta ansåg vi dock kunna motverka om vi snabbt transkriberade materialet om till täta 

beskrivningar efter våra genomförda observationer.  

En annan aspekt som vi resonerade kring och planerade för var vår grad av deltagande när vi befann 

oss på förskolan. Att vara en deltagande observatör innebär att man är närvarande och interagerar med 
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deltagarna i studien. Om vi hade planerat att genomföra observationer på en förskola, som är en fysisk 

avgränsad miljö, skulle vi ha behövt ha i åtanke att vi oundvikligen skulle bli en del av det sociala 

samspelet med pedagogerna och barnen (Pripp & Öhlander 2011, s. 124). Även om vi i början av 

studien tänkte att det skulle bli lättare att förbli mer icke-deltagande, tänkte vi att desto längre vi 

befann oss på förskolan desto mer deltagande skulle vi bli utifrån våra dagliga möten med barnen och 

pedagogerna (Pripp & Öhlander 2011, ss. 123–124). Vi resonerade kring detta utifrån att vi 

exempelvis alltid skulle befinna oss i närheten av och ibland behöva samtala kort med barnen och 

pedagogerna. Vi bestämde oss dock för att försöka att inte påverka situationerna alltför mycket när vi 

observerade, utifrån vårt val av studie och fokus på barns strategier för inkludering och exkludering, 

för att behålla en så låg grad av deltagande som möjligt även om vi inte helt och hållet kunde undvika 

att bli en del av den sociala samvaron i förskolan. Utifrån detta valde vi istället att vara mer icke-

deltagande genom att exempelvis stå vid sidan vid olika tillfällen, inte delta i lekaktiviteter med barnen 

och inte att delta i situationerna som vi observerade (Franzén 2014, s. 62).  

Urval och avgränsningar 

För att få en fördjupad kunskap kring barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria 

leken var det viktigt för oss att få möjlighet att uppleva hela barnens vardag på förskolan för att få 

kontext över det som vi ville observera. Löfdahl (2014b, s. 13) beskriver förskolan som ett exempel på 

en miljö där kamratkulturer skapas eftersom förskolan är en plats där olika grupper av barn träffas 

dagligen och under en lång period. Därmed valde vi att genomföra observationer på en förskolas äldre 

barns avdelning.  

För att få tillträde till en förskola tog vi hjälp av en s.k. ”dörröppnare”. En dörröppnare är en person 

som kan ge observatören ”tillträde till fältet” (Lalander 2015, ss.101, 105). För att kontakta en 

dörröppnare och få tillträde till en förskola började vi med att komma överens om vilken kommun vi 

kunde tänka oss söka inom. Vi bestämde oss för att söka inom en kommun som låg närmast oss båda, 

och började sedan tänka igenom hur vi skulle kontakta förskolor inom den kommunen. Vi började med 

att ta hjälp av kommunens hemsida, där vi hittade en lista över förskolor som tillhörde kommunen. 

Utifrån den listan valde vi sedan ut några förskolor, och kontaktade rektorerna till de valda förskolorna 

via mejl och telefon. När vi fick kontakt med en förskolechef vidarebefordrade hen informationsbrevet 

till pedagogerna för att informera dem om vår närvaro, och sedan accepterade pedagogerna. På så sätt 

blev förskolechefen en dörröppnare för oss.  

Plats och rumsliga avgränsningar  

Vi valde att observera barn både inne på en avdelning, och utomhus. Vi valde ut mer konkreta platser 

efter två besök på förskolan innan vi påbörjade våra observationer, eftersom det var då vi fick syn på 

vart barnen samlades för att leka tillsammans. För att välja ut platserna tittade vi först på vilka platser 

barnen gillade att leka i tillsammans och utifrån detta bestämde vi oss för att placera oss vid dessa 

platser under våra observationer. När det gäller rumsliga avgränsningar väljs platser utifrån vad som 

ska studeras och vilken kunskap man vill få ut av sina observationer. De platser eller rum som vi såg 

att barnen oftast lekte i avgjorde alltså avgränsningen av platser inför våra observationer (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 118). Dessa avgränsningar gjordes eftersom vi ville observera barnen när de 

engagerade sig i vuxenfria lekar. Vi ville också enbart observera barns lek, och inte andra aktiviteter 

eller typer av situationer. Interaktioner mellan barn och pedagoger valde vi inte heller i att fokusera på 

eftersom dessa inte var relevanta för denna studie. Exempel på situationer som vi valde att inte 
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observera var matsituationer, utflykter, samlingar och övriga aktiviteter som pedagogerna hade 

planerat.  

Genomförande 

I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått till väga för att samla in material på förskolan. I avsnittet 

redogör vi också för olika utmaningar som vi ställdes för, inför och under genomförandet, samt hur vi 

hanterade dessa utmaningar under genomförandets gång.  

När vi kontaktade förskolan skickade vi en preliminär plan till förskolans rektor som innehöll vilka 

dagar vi planerade att befinna oss där för att träffa vårdnadshavare och pedagoger, dela ut 

samtyckesblanketter samt vilka dagar vi planerade att genomföra våra observationer. I denna plan 

ingick även en dag då vi planerade att befinna oss på avdelningen för att få kontext över barnens 

vardag och rutiner. Planen vi kom överens om tillsammans med rektorn och pedagogerna innehåll ett 

schema för två dagars vistelser utan observationer, samt sex dagar ägnade åt observationer som vi 

fördelade i två veckor.  

Under det första planerade besöket träffade vi pedagoger och vårdnadshavare under en eftermiddag 

där vi presenterade oss och delade ut informationsbrev, samtyckesblanketter och presentationsbrev till 

dem. En aspekt som vi upplevde som utmanande under detta besök hade att göra med avdelningens 

utseende och planlösning. En omedveten uppfattning som vi bar på innan vi besökte förskolan för 

första gången var att barnen lekte i olika rum som var avgränsande med dörrar så att barnen kunde 

stänga om sig. Vi trodde alltså att förskolans planlösning skulle vara mer indelad i olika rum, men 

upptäckte under besöket att både äldre och yngre barns avdelningarna hade en öppen planlösning. 

Anledningen till att vi inte var beredda på detta berodde på att vi redan bar på en uppfattning kring hur 

en förskola brukar se ut, vilket kunde ha berott på våra tidigare erfarenheter inom andra förskolor 

såsom våra VFU förskolor eller tidigare arbetserfarenheter.  

Under andra besöket på förskolan vistades vi där under en hel dag och hämtade ut inlämnade 

samtyckesblanketter, bekantade oss med avdelningens rutiner och identifierade barnens lekplatser för 

att därmed kunna planera var observationerna skulle äga rum. När vi delade ut blanketterna och 

identifierade barns lekplatser splittrade vi oss och placerade oss på olika platser inne på avdelningen 

för att genomföra enskilda för-observationer. Redan då ställdes vi dock för en ny utmaning. 

Förskolans öppna planlösning gjorde det möjligt för barnen att förflytta sig mellan olika sektioner på 

avdelningen mitt i deras lek. Detta var utmanande för oss eftersom vi hade planerat att sitta vid våra 

utvalda observationsplatser under längre stunder och observera hur barnen lekte i dessa specifika 

platser. Därmed var vi tvungna att tänka om kring var vi skulle placera oss för att inte behöva följa 

efter barnen och riskera att påverka dem och deras lek för mycket. Vi behövde hitta platser som gav 

oss större möjlighet att se sammanhanget i barns lekar, och inte enbart korta sekvenser där vi inte såg 

kontexten. Vi tänkte exempelvis att vi inte skulle få mycket kontext över innehållet och interaktionen i 

barnens lekar om vi valde att observera dem i kuddrummet, eftersom vi fick syn på att barnen oftast 

sprang in och ut ur rummet och förflyttade leken till andra delar av avdelningen. När vi tog en ny titt 

på avdelningen och barnens förflyttningar upptäckte vi dock att övergången mellan samlingshörnan 

och de övriga sektionerna inom avdelningen såsom läs- och soffhörnan, samt ett hörn vid 

konstruktionshörnan gav oss en bra uppsyn över barnens lekar och större uppsyn över den större delen 

av avdelningen. Övergången och hörnet vid konstruktionshörnan gav oss även möjlighet att inte 

behöva befinna oss för nära barnen eftersom vi redan kunde se och höra dem tydligt där, vilket vi såg 

som fördelaktigt utifrån vår vilja att inte påverka observationerna för mycket. Vi bedömde därmed att 



16 

 

dessa två platser var lämpliga för våra observationer. För utomhusobservationer valde vi 

förskolegårdens sandlåda eftersom vi upptäckte att den var ett vanligt förekommande mötesplats för 

barnen. Dessutom ansåg vi att valet av sandlådan var lämplig eftersom gårdens större utrymme gav oss 

möjlighet att inte behöva befinna oss för nära barnen när vi observerade dem.  

Efter denna dag påbörjade vi sedan våra observationer. Eftersom vår planering innefattade sex dagars 

observationer indelade i två veckor delade vi upp oss så att en av oss skulle observera enskilt på 

förskolan under tre dagar, medan den andra parten skulle arbeta enskilt med uppsatsen. När en av 

parterna var färdig med observationerna under första veckan, bytte båda parter roller under andra 

veckan. Denna uppdelning gjordes för att minska forskareffekten, dvs. för att påverka barnen så lite 

som möjligt med vår närvaro. Om vi båda befann oss ute och observerade samtidigt fanns det annars 

en risk att barnen skulle bli distraherade av vår närvaro, vilket kunde ha lett till att de ändrade sitt 

beteende under observationerna (Lalander 2015, ss.100, 108). Det som vi bestämde oss för att 

fokusera på vid observationerna var att titta på vad barnen lekte för något, vilket material de använde i 

leken, vad barnen sade verbalt och vilka fysiska och andra icke-verbala uttryck som barnen använde 

sig av såsom kroppsspråk, blickar och gester.  

Databearbetning och analysmetod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi transkriberade våra fältanteckningar till täta 

beskrivningar, hur vi analyserade datamaterialet med en kvalitativ analysmetod och hur vi valde ut täta 

beskrivningar för analys ur vår data.  

Vi började först med att transkribera fältanteckningarna från våra genomförda observationer av 

barnens vuxenfria lek till täta beskrivningar. En detaljrik tät beskrivning kan användas analytiskt 

eftersom den öppnar upp för fler tolkningar. I de täta beskrivningarna beskrev vi leksituationernas 

händelseförlopp så detaljrikt som möjligt utifrån fältanteckningarnas korta noteringar om vad barnen 

gjorde i leken samt var de befann sig (Pripp & Öhlander 2011, ss. 138–141). I våra täta beskrivningar 

avidentifierade vi barnen som vi observerade, för att se till att inga obehöriga skulle kunna identifiera 

dem (Löfdahl 2014a, s. 38). 

Under nästa steg av vår databearbetning använde vi oss av en kvalitativ analysmetod. En kvalitativ 

analys innebär övergripande att forskaren försöker finna mönster genom att strukturerat organisera sitt 

datamaterial (Bogden & Biklen 2007 se Fejes & Thornberg 2019, s. 35). Man kan även beskriva 

människors sociala interaktioner med varandra, s.k. sociala fenomen, via kvalitativa analyser (Flick 

2014 se Fejes & Thornberg 2019, ss. 35–36). I denna studie använde vi oss av en kvalitativ 

analysmetod indelad i två olika nivåer. Den första nivån var en ”kategorisering” som innebär att den 

stora mängden datamaterial bryts ner till några få specifika kategorier som man vill fokusera på genom 

att analysera likheter och skillnader i datamaterialet (Kvale 1997 se Fejes & Thornberg 2019, s. 37). I 

vår studie delade vi in datamaterialet under kategorierna ”inkludering och exkludering i den vuxenfria 

leken” och ”reproduktion av normer i den vuxenfria leken” för att kategorisera vårt material och 

resultat. Vårt datamaterial bestod av ca 40 täta beskrivningar, som vi först läste igenom och sedan 

jämförde genom att identifiera likheter och olikheter i dessa. Sedan skrev vi upp våra två kategorier på 

en Whiteboardtavla och vilka täta beskrivningar som passade in under varje kategori. Den andra nivån 

i vår kvalitativa analysmetod var ”tolkning” som innebär att forskaren väljer ut en specifik del av 

datamaterialet och tolkar materialet djupare och spekulativt med hjälp av teorier (Kvale 1997 se Fejes 

& Thornberg 2019, s. 37). Vi gjorde detta genom att välja ut en längre tät beskrivning ur varje kategori 

och sedan analyserade vi dessa med hjälp av relevanta teoretiska begrepp. De två längre täta 

beskrivningarna valdes ut eftersom vi ansåg att dessa innehöll tillräckligt med data för att vi skulle 
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kunna dra slutsatser av dessa (Rennstam 2007 se Rennstam & Wästerfors 2015, s. 229; Roos 2014, 

s.51).  

Forskningsetiska överväganden  

Etiken är reglerad utifrån lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS: 2003:460).  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har säkerställt att vi efterföljde de etiska principerna 

om att skydda informanters integritet och identitet i deras deltagande i studien.  

Att söka samtycke 

Inför vår studie sökte vi samtycke på tre olika nivåer. Den första nivån var att söka samtycke hos 

barnens vårdnadshavare. Den andra nivån var att söka samtycke hos pedagogerna för att få genomföra 

observationer på deras arbetsplats. Den tredje nivån var att söka muntligt samtycke hos barnen inför 

varje observation.  

 

För att söka samtycke hos vårdnadshavarna delade vi ut informationsbrev med information om studien 

tillsammans med en samtyckesblankett. Informerat samtycke är en viktig forskningsetisk grundregel 

och bör framgå tydligt i informationen som anges till deltagarna inför en studie (Löfdahl 2014a, s. 36). 

I informationsbrevet som vi gav till vårdnadshavarna framgick det tydligt att de hade rätt att avbryta 

sina barns deltagande när som helst under studiens gång även om de i början hade gett samtycke. För 

att förtydliga studiens syfte för vårdnadshavarna omformulerades den till ett mer vardagligt språk i 

informationsbrevet. För att säkra vårdnadshavarnas frivillighet till att ge samtycke angav vi tydligt att 

vårt fokus var att få syn på barnens handlingar via observationer av deras samspel i leken, och att vi 

därmed inte var ute efter att bedöma enskilda barns personlighetsdrag. När vi befann oss på förskolan 

och informerade vårdnadshavarna stötte vi dock på en utmaning, vilket var nämligen hur vi skulle 

informera vårdnadshavare som varken talade eller förstod svenska. Vi blev därmed informerade om att 

vissa vårdnadshavare behövde få informationsbrevet och samtyckesblanketten översatt till engelska 

om vi valde att ge dem skriftlig information, men eftersom våra informations- och 

samtyckesblanketter var skrivna på svenska kunde vi inte göra detta. Vi hade kunnat lösa detta 

problem om vi hade fått kännedom om detta i förväg, men vi valde att lösa problemet genom att 

förbereda en översatt samtyckesblankett som vi sedan gav till dem under vårt nästa besök på 

förskolan. Innehållet i informationsbrevet valde vi dock att förmedla muntligt för vårdnadshavarna 

men vi gav dem även informationen skriftligt för att ge dem möjlighet att kontakta oss om eventuella 

frågor eller funderingar skulle dyka upp.  

 

För att söka samtycke hos pedagogerna utformade vi ett separat informationsbrev för dem. I 

informationsbrevet till pedagogerna tydliggjordes det att de inte stod i fokus för observationerna och 

att deras arbete inte skulle bedömas. Istället framgick det tydligt i deras informationsbrev att fokuset 

för observationerna var interaktioner mellan barn och barn i leken. Vi gav även denna information till 

pedagogerna muntligt när vi delade ut informationsbreven till dem, för att försäkra dem om deras icke-

deltagande i observationerna.  

 

För att söka samtycke hos barnen gav vi dem muntlig information om studiens syfte på ett enkelt och 

kortfattat sätt, dvs. på ett sätt som var lättare för barnen att förstå. Vår strävan att ge barnen informerad 

samtycke grundade sig i principen om att alla individer som är föremål för forskning bör informeras 

om deras deltagande i en undersökning (Vetenskapsrådet 2017, s. 27). För att veta hur vi skulle 

formulera oss för barnen tog vi inspiration från Annica Löfdahl som själv har beskrivit hur hon 
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tidigare har gått tillväga för att få barns samtycke. Hon har exempelvis berättat för barnen att hon var 

intresserad av att se hur de lekte tillsammans och informerat dem att de kunde säga nej om de inte ville 

bli observerade (Löfdahl 2014a, ss. 39–40). Utifrån detta bestämde vi att vi skulle formulera oss 

genom att exempelvis säga, ”vi vill titta på hur ni leker”, eller ”vi är intresserade av att se vad ni gör” 

och att de fick komma fram till oss och säga till om de inte ville bli observerade. När vi befann oss på 

förskolan för att observera och sökte muntligt samtycke hos barnen valde vi att inte fråga barnen om 

deras samtycke medan de engagerade sig i sina lekaktiviteter. Valet att inte göra detta berodde på vår 

önskan att inte påverka eller avbryta barnens lek eftersom det skulle gå emot vårt val att förbli icke-

deltagande observatörer i observationerna (Franzén 2014, s. 62). Därmed sökte vi barnens muntliga 

samtycke innan vi såg att barnen påbörjade sin lek för att inte påverka lekens gång och sin tur påverka 

kontexten i våra observationer.  

Hur kan man säkra barnens integritet i deltagande av studien?  

Eftersom vi genomförde observationer av barn så var det av avsevärd vikt att skydda deras integritet 

under studiens gång. I denna del redogör vi för våra resonemang kring hur vi på bästa sätt skulle se till 

att skydda barnens integritet och identitet inför och under studiens gång.  

 

För det första såg vi det som nödvändigt att få barns “genuina” samtycke inför observationerna. Även 

om vi tidigare nämnde att vi skulle söka barnens muntliga samtycke, kunde vi inte alltid vara säkra på 

att vi faktiskt fick genuina svar från barnen. Därmed utgick vi ifrån att barns samtycke kunde ses som 

”provisoriskt” innan och under studiens gång, vilket innebar att vi utgick ifrån uppfattningen om att 

barnen kunde vilja dra tillbaka sitt samtycke när som helst under studiens gång (Flewitt 2005, s. 556). 

Vi kunde alltså inte utgå ifrån att det ursprungliga samtycket vi fick av barnen var bestående. Istället 

var det mer lämpligt för oss att se barns samtycke som i en kontinuerlig förhandling utifrån olika 

situerade sammanhang eller kontext (Simns & Usher 2000 se Flewitt 2005, s. 556). Utifrån detta antog 

vi därmed inte att ett ”ja” som svar var en sorts bekräftelse för barns samtycke (Löfdahl 2014a, s. 41). 

Istället var vi extra uppmärksamma på barns kroppsspråk och gester för att få syn på om barn visade 

tecken på en motvilja till att bli observerade under vår studie (Robson 2011, s. 184). En annan aspekt 

som vi var uppmärksamma på var att barnen kunde visa motvilja med hjälp av lekens innehåll. Annica 

Löfdahl (2014a, ss. 40–41) menar att detta är viktigt att ta vara på, och har själv gett exempel på hur 

barn kan använda lekens innehåll för att visa att dom inte vill bli observerade. I ett exempel har hon 

angett att barn kan signalera motvilja genom att släcka ljuset i ett rum och leka att det är natt. Under 

vår studie stötte vi på liknande tillfällen då barnen använde vad vi uppfattade som signaler för att visa 

på deras ovilja till att bli störda eller observerade. Ett exempel på ett sådant tillfälle var när barnen 

ville vistas i kuddrummet och bad en pedagog att dra för ett skynke som fungerade som en slags dörr. 

Detta tolkade vi som barnens sätt att meddela för pedagogerna, och för oss, att de ville leka ifred, och 

därmed gjorde vi valet att inte observera i kuddrummet när skynket drogs för.  

 

För att veta hur vi skulle hantera situationer då vi fick tecken på motvilja från barnen bestämde vi att 

vi skulle avbryta dessa observationer. Detta valde vi att göra för att respektera barns uttryck och inte 

riskera att kränka deras integritet. Vi utgick ifrån principen om att barnen har rätten att dra tillbaka sitt 

samtycke när som helst under forskningsprocessen (Löfdahl 2014a, s. 36). Barn behövde dessutom 

inte förklara varför de inte ville bli observerade, och därför valde vi att förklara för barnen att de alltid 

kunde säga nej och att deras deltagande alltid var frivilligt. I likhet med hur vi valde att informera 

barnen om samtycke tog vi också inspiration från Annica Löfdahls (2014a, ss. 39–40) erfarenheter, då 

hon i sina tidigare studier har exempelvis sagt till barn att de kan säga ”nej” om de inte vill bli 

observerade. Hon framhäver även att observatören behöver informera barnen på ett enkelt sätt som 
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barnen kan relatera till. För att förmedla detta budskap till barnen kortfattat och enkelt i syftet att säkra 

deras integritet formulerade vi följande repliker att säga till barnen: “det är okej om du inte vill att vi 

tittar på dig när du leker” eller ”du behöver inte säga ja”.   

 

Ytterligare en aspekt som vi funderade kring var hur vi skulle hantera situationer då barn som vi inte 

hade fått medgivande att observera, trädde in i lekaktiviteter som vi redan observerade. Detta 

bestämde vi för att lösa genom att avbryta och välja bort observationer då detta inträffade. Detta 

berodde på att vi inte ville stryka bort barn som inte hade fått vårdnadshavarnas samtycke att delta i 

studien från våra observationer. Om vi hade valt att stryka bort barn från våra observationer skulle vår 

data inte längre ha blivit trovärdig. Vi ansåg även att detta skulle vara oetiskt eftersom vår data skulle 

då ha blivit manipulerad (Löfdahl 2014a, s. 42). Vi upplevde dessutom att bortstrykning av barn som 

inte fick samtycke att delta i studien inte heller skulle ge oss kontext över de situationer vi observerade 

om dessa barn interagerade med barn i redan pågående observationer. Kontextaspekten var viktigt 

utifrån det teoretiska perspektivet om barns kamratkulturer som vi valde att utgå ifrån. Corsaro menar 

att det är viktigt att studera barnen i deras egen rätt i egenskap att vara barn: att studera vad som 

händer när barnens kultur uppstår kollektivt i barnens egna kamratkulturer som grupphelhet. Därmed 

var det viktigt för oss att observera barnens interaktioner sinsemellan med en så minimal påverkan 

som möjligt från oss studenter i rollen som observatörer genom att inte manipulera vår datainsamling 

(Corsaro 2015, ss. 121–122). 

Etiska dilemman? 

När en observatör beger sig ut på fältet kan oväntade situationer leda till att observatören ställs inför en 

rad etiska dilemman som hen inte är beredd på. I denna del kommer vi att reflektera kring de möjliga 

etiska dilemman som vi stötte på när vi befann oss på förskolan för att observera, samt hur vi på ett 

etiskt och lämpligt sätt hanterade dessa etiska dilemman.  

När vi befann oss på förskolan var vi alltid medvetna om att vi kunde tillskrivas olika roller i fältet 

beroende på deltagarna uppfattning av oss under studiens gång (Pripp 2011 ss. 76–79). Under vår 

studie riskerade vi exempelvis att bli uppfattade som vikarier, pedagoger och förskollärare. Vi ansåg 

dock att vi redan hade minskat en del av risken av att bli uppfattad som ovanstående yrkesgrupper 

genom att observera på en förskola där vi inte redan kände till barnen och pedagogerna (Löfdahl 

2014a, s. 41). Vårt val av att förbli icke-deltagande observatörer där vi utifrån den rollen inte inbjöd 

barnen till samspel under och utanför observationerna, blev också en fördel eftersom vi inte riskerade 

att etablera en för nära relation till barnen. Under observationerna hände det sällan att barn sökte 

kontakt med oss vilket kan bero på att barnen accepterade detta avståndstagande från vår sida (Franzén 

2014, ss. 61–62).  

 

Ett annat etiskt dilemma som vi också hade i åtanke under våra observationer var hur vi skulle hantera 

olika konflikter som skulle kunna uppstå mellan barnen. Om vi fick syn på en situation där ett eller 

flera barn riskerade att skadas, eller där vi bedömde att barn kunde komma till skada, bestämde vi att 

avsluta observationen och ingripa genom att avstyra bråken mellan barnen för att sedan hämta eller 

hänvisa barnen till en ansvarig pedagog. Detta skulle vi dock enbart göra om ingen ansvarig pedagog 

befann sig i närheten eller fick syn på konflikten. Detta hade med vår forskarroll att göra eftersom vi 

inte befann oss där som pedagoger, utan var där i rollen som observatörer. Om vi involverade oss 

genom att försöka lösa barnens konflikter fanns det en risk att barnen skulle börja uppfatta oss som 

pedagoger, barnskötare eller vikarier och därmed börja söka sig till oss.  
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Ytterligare en etisk aspekt som vi, i rollen som observatörer, ansåg att vi behövde fundera över var vad 

som styrde vår blick när vi observerade. Det som vi menar med detta är att alla våra tidigare 

erfarenheter, kunskaper, fördomar, åsikter, kön, etnicitet, klass osv. kan påverka hur vi individer tolkar 

det som vi får syn på i olika observationer (Pripp & Öhlander 2011, ss. 131–132) Ett sätt för oss att bli 

medvetna om vad som styrde vår blick var, att efter varje observation ta oss tiden att reflektera över 

varför vi valde att inkludera vissa händelser, handlingar eller andra detaljer som vi fick syn på under 

observationerna. När vi gjorde detta reflekterade vi sedan kring varför vi valde bort annat som vi också 

fick syn på (Gradén & Kaijser 2011, ss. 197–199).  

 

Den sista etiska aspekten som reflekterade kring var hur forskareffekten kunde påverka våra 

observationer, och därmed också påverka trovärdigheten i vår datainsamling. Vi nämnde ovan i 

metodavsnittet att vi ville minimera vår påverkan av barnen under studiens gång. Detta var viktigt 

eftersom vi fokuserade på att observera barnens handlingar och samspel i den vuxenfria leken. Därmed 

bestämde vi oss för att minimera vår påverkan genom att inte befinna oss på förskolan samtidigt och 

istället välja att genomföra våra observationer enskilt. Risken med att vi båda befann oss på plats och 

observerade samtidigt kunde annars ha lett till att vår förmåga att smälta in i miljön inte fungerade lika 

bra, och att barnen i sin tur skulle bli för medvetna om vår närvaro. Om detta hände skulle barnen 

alltså kunna ha påverkats för mycket och därmed ändrat sina beteenden när vi befann oss i närheten av 

dem (Lalander 2015, ss. 100, 108).   

Studiens kvalitet 

Här kommer vi att redogöra för hur vi upplevde att genomförandet, utifrån metodvalet, fungerade där 

vi nämner vilka utmaningar det gav oss samt hur väl metoden fungerade under studiens gång. Sedan 

kommer vi att diskutera för kvalitén i studien utifrån hur giltig och tillförlitlig vi upplevde att den var.  

 

Metodvalet som vi valde för vår studie blev etnografiska observationer eftersom vi ansåg att denna 

metod var lämplig utifrån vår vilja att komma nära barns vuxenfrialek med en så minimal påverkan 

som möjligt från vår sida, vilket är något som en etnografisk metod kan möjliggöra (Lalander 2015, s. 

93) Detta upplevde vi som styrkan med etnografiska observationer. Att vi såg metoden som lämplig 

för studien betydde dock inte att vi alltid var säkra på att vi kunde visa en så sann bild av verkligheten 

som möjligt med hjälp av den. Pripp och Öhlander (2011, s.115) menar att observationer inte kan ge 

svar på vad människor känner och vilka intentioner som ligger bakom en människas handling. 

Samtidigt som det är möjligt att uttala sig om vad de observerade människorna uttrycker med ord och 

sina kroppar, så kan en observatör inte dra korrekta slutsatser om vad det är människorna faktiskt 

uttrycker. Utifrån dessa begränsningar hos metodvalet, försökte vi därmed att undvika att spekulera 

kring barns avsikter eller känslor i våra transkriberingar av det insamlade materialet.  

 

En utmaning vi upplevde under studien var hur vi skulle bevara vår roll som observatörer under hela 

studiens gång. En av observatörens uppgifter i ett etnografiskt arbete är att komma så nära de 

studerade individernas miljö som möjligt, och därmed blir en stor del av forskarens arbete att bygga 

upp relationer med dessa individer (Lalander 2015, s. 106).  När vi antog rollen som observatörer hade 

vi detta i åtanke men upplevde dock snabbt att om vi etablerade för starka relationer med barnen och 

pedagogerna så skulle vår studie riskera att tappa validitet. Detta beror på att vår intention var att få 

syn på barnens strategier för inkludering och exkludering genom att vara icke-deltagande observatörer 

(Franzén 2014, ss. 61–63). Därmed var vår utmaning att kunna hitta en balans i hur vi skulle förhålla 

oss gentemot barnen och pedagogerna under studien (Lalander 2015, ss. 106–108). Några exempel på 
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tillfällen som vi upplevde som utmanande under studien var när barnen själva sökte kontakt med oss 

för att visa oss sina teckningar eller leksaker. I några enstaka fall frågade även barnen om vi kunde 

leka med dem, och då gav vi dem korta och vänliga svar, i form av ett ”jag kan tyvärr inte leka med 

dig just nu, men du kanske kan fråga en vän istället”. Trots detta kunde vi dock inte alltid låta bli att 

engagera oss i korta konversationer med barnen utanför observationerna, vilket var något som vi också 

upplevde med pedagogerna.  

 

När vi resonerade kring studiens relevans till vårt valda syfte och frågeställningar vände vi först fokus 

mot vilka situationer vi valde att observera. Att fundera kring hur väl en studie kan svara på det valda 

syftet och frågeställningar är viktigt för att säkerställa studiens giltighet eller validitet (Roos 2014, s. 

53). För att säkerställa att vi kunde besvara på vårt syfte och frågeställningar bestämde vi därmed att 

enbart observera situationer då barnen engagerade sig i vuxenfria lekar, och därför ansåg vi att det som 

vi riktade fokus på i observationerna var relevant för studien och gav den en större giltighet. Hade vi 

fokuserat på att observera andra typer av situationer såsom lekaktiviteter mellan barn och vuxna eller 

övriga vuxenledda aktiviteter med barn så hade fokuset varit varken intressant eller relevant för vår 

studie och därmed riskerat att minska studiens giltighet. När vi resonerade kring metodvalets giltighet 

tänkte vi på hur väl den kunde hjälpa oss att fånga upp barns vuxenfria lek. Metodvalet var viktigt för 

oss att fundera kring eftersom den också är avgörande för giltigheten i en studie, då den antingen kan 

vara relevant för att mäta eller få syn på det som är av intresse, eller tvärtom (Roos 2014, ss. 54–55). 

När vi funderade kring studiens tillförlitlighet riktade vi fokus mot vad vi redovisade i studien. En 

forskningsstudies kvalité kan avgöras utifrån hur tillförlitlig eller trovärdig studien är (Thornberg & 

Fejes 2019, ss. 275–276). När det gäller en studies trovärdighet innebär detta att forskningstexten 

genomsyras av transparens eller en s.k. genomskinlighet. Detta innebär att alla delar av 

forskningsprocessen har blivit noggrant beskrivna utifrån dess fördelar och nackdelar (Öhlander 2011, 

s. 288). Detta innebär också att forskaren bör redovisa sina tankegångar och tvivel kring sina metodval 

(Svensson & Ahrne 2015, s. 25). För att säkerställa studien transparens valde vi därmed att alltid se till 

att beskriva hur vi gick tillväga utan att dölja möjliga nackdelar eller tveksamheter som vi stötte på 

under studiens gång. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera vårt insamlade material. Eftersom vi har 

tematiserat vår insamlade materialet i två teman kommer vi att presentera resultatet under två rubriker 

som vi valde att döpa utifrån våra två teman. Rubrikerna är följande: Inkludering och exkludering i 

barns vuxenfria lek och barns reproduktion av normer i den vuxenfria leken. Under varje tema 

kommer vi att först presentera två korta utdrag ur våra täta beskrivningar av observationer, och 

jämföra dessa med varandra för att visa exempel på det som var vanligt förekommande i våra 

observationer. Dessa korta utdrag kommer inte att analyseras. Sedan kommer vi att analysera två 

längre täta beskrivningar som vi också har tematiserat utifrån våra två valda teman.  

Inkludering och exkludering i barns vuxenfria lek  

Under våra observationer upptäckte vi att barn, via olika strategier, kunde exkludera andra barn ur 

leken. Vi upptäckte dock även att utomstående barn också kunde använda sig av strategier för att bli 
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inkluderade i andra barns lekar. Nedan kommer vi att presentera korta utdrag ur två täta beskrivningar 

av våra observationer, som utgör en del av vårt resultat. Dessa korta utdrag kommer inte att analyseras 

utan syftet med utdragen är att kunna visa på ett exempel då barn exkluderade andra barn ur leken 

samt visa på ett annat exempel då ett barn försökte bli inkluderad i leken. Vi kommer sedan att göra en 

analys av en längre tät beskrivning under rubriken: hur inkluderar och exkluderar barn varandra i den 

vuxenfria leken och i vilket syfte? I analysen kommer vi att utgå ifrån följande teoretiska begrepp: 

tillträdesstrategier och skyddande av interaktiva utrymmen. Barnen i dessa korta utdrag är 

avidentifierade. 

 

I denna observation observerades Anders, Hans och Patrick på gården. I början engagerade sig barnen 

i en lek där de sprang omkring och jagade varandra med spadar. Sedan stannade barnen upp och 

började fäktas och skjuta varandra med sina spadar. 

 

Medan Anders och Hans fäktades med sina spadar, höjde Patrick sin spade och riktade spaden mot 

dem. ”Pang!” Sa Patrick, medan han riktade sin spade mot pojkarna. Barnen tog sedan en paus och 

stod stilla en stund. Efter en stund rusade ett annat barn vid namn Erik fram till dem. Erik, som också 

höll i en lång plastspade, lyfte upp den och siktade mot Anders. ”Pang!” sa Erik högt. Anders, Hans 

och Patrick tittade på Erik och sprang sedan iväg. Erik följde inte efter dem.  

 

Det som vi fick syn på i denna situation var att Erik försökte fånga Hans, Anders och Patricks intresse 

genom att träda in i deras lek och imitera det de gjorde. Erik fick dock ingen respons från Hans, 

Anders och Patrick. Istället tittade de på Erik, och sprang sedan iväg från honom. I detta utdrag såg vi 

ett exempel på ett barn som inte fick tillträde till leken. Ett annat exempel på ett barns försök att träda 

in i leken kan vi se i nedanföljande utdrag ur en annan observation.  

 

I denna observation följdes Benjamin och David när de lekte tillsammans inne på avdelningen. Barnen 

lekte med telefoner som de själva hade byggt av Duplo den dagen. Under lekens gång lade sig 

Benjamin och David på en matta och låtsades simma under vattnet med sina telefoner.  

 

Benjamin och David låg bredvid varandra på mattan. ”Nu måste jag kolla under vattnet med min 

telefon”, sa David. Erik och Carl kom sedan fram till Benjamin och David. Carl närmade sig 

Benjamin och stannade upp. ”Sluta!” Skrek Benjamin och gav Carl en lätt knuff på benet. ”Jag vill 

bara säga hej! Hej då!” Svarade Carl och gick iväg. ”Får jag vara med?” Frågade Erik. ”Ja, det får 

du” Svarade Benjamin.  

 

När Carl närmade sig Benjamin och David, fick han en knuff av Benjamin. När Erik närmade sig 

Benjamin och David däremot, och frågade dem om han kunde delta i deras lek, blev han inte avvisad 

eller ignorerad. Istället blev Erik inkluderad i leken som Benjamin och David engagerade sig i. I detta 

utdrag såg vi därmed ett exempel ett barn som fick tillträde till leken. 

 

Hur inkluderar och exkluderar barn varandra i den vuxenfria leken och i 

vilket syfte? 

Nedan följer en analys av en tät beskrivning ur en observation. Begreppen som kommer att användas 

är tillträdesstrategier och skyddande av interaktiva utrymmen som används inom barns kamratkultur. 

Analysen av denna täta beskrivning kan, med hjälp av dessa begrepp, hjälpa oss att besvara på 

följande frågeställning: Hur inkluderar och exkluderar barn varandra i den vuxenfria leken och i 
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vilket syfte? Istället för att först presentera den täta beskrivningen i sin helhet och sedan analysera den, 

valde vi att väva in analysen i vår täta beskrivning genom att dela upp den täta beskrivningen i kortare 

utdrag och sedan analysera varsitt utdrag åt gången. Barnen i denna täta beskrivning är avidentifierade.  

Barnen i denna observation befann sig vid samlingshörnan inne på avdelningen och byggde med 

Duplo. Barnen, vid namn Patrick och David, befann sig där och byggde tillsammans under en längre 

stund. 

Patrick och David satt bredvid varandra på mattan vid bygghörnan och lekte med båtar som de 

byggde av Duplo tillsammans. Ett annat barn vid namn Erik, kom sedan in i rummet. Han satte sig ner 

en bit bort från Patrick och David och började bygga på mattan. Erik kom sedan fram till Patrick och 

David, plockade en Duplobit som låg på mattan och placerade Duplobiten på deras båt. ”Sluta!” 

Skrek Patrick. Erik gick iväg utan att säga ett ord. 

 

När Erik kom fram till David och Patrick använde han sig av en icke verbal entré som tillträdesstrategi 

för att få delta i deras lek, vilket han gjorde genom att tyst komma fram till barnen och placera en 

Duplobit på deras båt. Utifrån Eriks perspektiv kan vi se hans försök som ett sätt för honom att visa på 

en vilja av att bli en del av Patricks och Davids gemensamma lek. Eriks strategi möttes dock av en 

negativ respons från Patrick och David, när Patrick nekade Erik tillträde till leken genom att skrika 

”sluta”. Erik fick inte heller någon motivering till varför han inte fick delta utan fick enbart en negativ 

respons. Utifrån Patricks perspektiv kan hans verbala uttryck i form av ett ”sluta” tolkas som en 

strategi för att skydda leken från Erik och därmed exkludera honom. Patrick skyddade leken han redan 

hade etablerat med David, och i sin tur även skyddade sitt interaktiva utrymme från Eriks intrång. Men 

varför kunde Patrick ha upplevt att Erik gjorde intrång i leken? Det är viktigt att ha åtanke att barn 

oftast kämpar för att få leken att fungera med andra barn, vilket gör att de oftast gör allt de kan för att 

behålla kontrollen när de väl lyckas få en fungerande lek. Eriks icke-verbala strategi för att få tillträde 

kunde därmed ha upplevts av barnen som ett hot mot flödet i deras lek och interaktion. 

 

Erik gick sedan fram till andra barn, Benjamin, Nathan och Carl, som också byggde med Duplo på en 

annan plats i rummet. Får jag vara med? Frågade Erik. Nej! Vi bygger faktiskt själva, svarade 

Nathan. Erik lämnade rummet.  

 

I det här utdraget av den täta beskrivningen försökte Erik få tillträde till Benjamin, Nathan och Carls 

lek genom att prova en ny tillträdesstrategi. Efter att Eriks förra icke-verbala strategi inte fungerade för 

honom, provade han nu en annan tillträdesstrategi, vilket var ett s.k. begäran om tillträde för att bli 

inkluderad i leken. Detta ledde dock till att Erik återigen blev nekad ett tillträde och gick iväg. Nathans 

avvisande av Erik kan betraktas som ett verbalt negativ respons, men det som skiljer hans respons från 

Patricks tidigare respons var att Nathan motiverade sitt ”nej” med ”vi bygger faktiskt själva”. Eriks 

båda strategier för att bli inkluderad i leken kan tolkas ha misslyckats och därmed, fick inte Erik 

möjlighet att visa för barnen att han passade in i deras lek. Om Erik hade stannat och testat sig fram 

via olika tillträdestrategier skulle han eventuellt kunnat ha hittat en framgångsrik strategi som hade 

kunnat ge honom tillträde till andra barns lekar, vilket han inte gjorde i denna situation.  

  

Carl, närmade sig fram till David och Patrick. ”Kolla på min båt!” Sa Carl och la sin båt bredvid 

pojkarnas båtar. ”Wow!” Svarade David. ”Båten kan också stå såhär!” Sa Patrick, medan han 

plockade upp Carls båt och la den uppochner på mattan. ”Och såhär!” Svarade Carl, och la sin båt 

på sidan. David drog sedan i Carls båt. ”Den här båten kan också köra på land”, sa David. 

Observationen avslutades 
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Carl, till skillnad från Erik, använde en annan tillträdestrategi för att bli en del av Patrick och Davids 

lek. Tillträdesstrategin som Carl använde sig av kan tolkas vara en s.k. Erbjudande av objekt, vilket 

var en båt som han själv hade byggt. Denna strategi ledde till att han fick en positiv respons från 

Patrick och David, eftersom barnen visade intresse för den och därmed lät honom bli en del av deras 

delade interaktion, vilket var något som Erik inte hade lyckats med tidigare. Tillträdesstrategins 

effektivitet kan bero på att den hjälpte Carl att visa att han kunde bidra med något till leken, vilket i 

lekens fall var en annan båt som passade lekens tema. Carl blev därmed en del av barnens interaktion 

och lek genom att använda denna lämpliga tillträdesstrategi.  

Reproduktion av normer i barns vuxenfria lek 

Under våra observationer upptäckte vi även att barnen utgick ifrån olika normer i deras val av eller 

tilldelning av roller samt upprättande av lekens innehåll. Vi upptäckte även att barns olika roller, i 

samband med en reproducerande av normer, kunde påverka i vilket mån andra barn inkluderades i den 

vuxenfria leken. Nedan kommer vi att presentera ytterligare två korta utdrag ur två täta beskrivningar 

ur våra observationer, som utgör en del av vårt resultat. Dessa korta utdrag kommer inte heller att 

analyseras, utan är avsedda att fungera som exempel för att visa på hur barnen använde sig av normer i 

den vuxenfria leken. Efteråt kommer vi att göra en analys av en längre tät beskrivning under rubriken: 

vilka normer reproduceras, och används dessa som strategier för inkludering och exkludering? I 

denna analys kommer vi att utgå ifrån följande teoretiska begrepp: tolkande reproduktion och normer. 

Barnen i dessa korta utdrag är avidentifierade. 

 

I denna observation följdes Eva och Peter medan de jagade varandra utanför avdelningens kuddrum 

med filtar knutna runt halsen. Efter en stund föreslog Eva en ny lek till Peter, vilket de sedan 

påbörjade tillsammans. I denna lek bestämde Eva att hon skulle bli Peters kung. 

 

”Jag är Peters kung”, sa Eva högt. ”Hämta den där!” Sa Eva och pekade mot en del av rummet. 

Peter gick fram till en låda och plockade en leksaksbil ur den som han sedan gav till Eva. ”Hämta 

pengarna!” Sa Eva till Peter. Peter gick sedan in i kuddrummet och kom ut med en låda med 

leksakspengar.  

 

I denna observation hade Eva tillskrivit sig själv rollen som Peters kung. Eva, i rollen som kungen i 

leken, började instruera Peter att hämta olika leksaker. Peter gjorde det som han blev tillsagd att göra. I 

ett annat exempel på hur barnen kunde tillskriva sig själva ledande roller i leken kan vi se i 

nedanföljande utdrag tagen från en annan observation.  

 

I denna observation lekte Hans, Anders, Patrick och Kalle hundägare och hundar inne på avdelningen.  

 

” Du är min hund”, sa Kalle till Hans. ” Då kan du vara min hund”, sa Patrick till Anders. Hans hade 

rollen som Kalles hund och Anders hade rollen som Patricks hund. ”Hoppa!” Sa Kalle till Hans och 

Hans hoppade. ”Dansa!” Sa Patrick och Anders dansade. ”Jag vill komma hem till dig”, Sa Hans 

och kröp fram till Anders. ”Min hund ska göra annat”, svarade Patrick. ” Jag vill komma hem till 

dig!” Sa Hans igen till Patrick och då reste sig Patrick upp och tittade på Anders. ” Nu går vi hem”, 

sa Patrick och Anders kröp bredvid Patrick när de tillsammans lämnade rummet.  

 

I denna observation var Kalle och Patrick ägare till Hans och Anders som fick bli hundarna i leken. 

Kalle och Patrick, i deras roll som hundägare, började sedan bestämma över Anders och  Hans genom 
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att ge dem instruktioner kring vad de skulle göra i leken. Anders och Hans, i deras roll som hundar, 

följde Kalle och Patricks instruktioner.  

 

Vilka normer reproduceras, och används dessa som strategier för 

inkludering och exkludering? 

Nedanför följer en analys av en längre tät beskrivning ur en observation. Begreppen som kommer att 

användas som analysverktyg är tolkande reproduktion som används inom barns kamratkultur, och 

Klara Dolks tolkning av normer. Analysen av denna täta beskrivning kan, med hjälp av dessa begrepp, 

hjälpa oss att besvara på följande frågeställning: Vilka normer reproduceras, och används dessa som 

strategier för inkludering och exkludering? Här valde vi också att väva in analysen i den täta 

beskrivningen genom att dela upp den i kortare utdrag och sedan analysera varsitt utdrag åt gången. 

Barnen i denna täta beskrivning är avidentifierade. 

Barnen som observerades i denna situation var Patrick, Nathan och Carl, när de befann sig inne på 

avdelningen och lekte tillsammans en eftermiddag. 

Patrick, Nathan, och Carl plockade fram leksaksbilar ur en billåda och började köra dem på mattan. 

”Vet du, jag är pappa!” Sa Nathan. ”Då är jag storebror”, svarade Carl och tog ut sin bil som låg 

gömd under filten. ”Jag är också storebror”, sa Patrick. ”Nej! Jag är storebror redan”, svarade Carl. 

”Du är baby!” Sa Carl högt. ”Men jag vill inte vara baby!” Svarade Patrick och la armarna i kors. 

”Då är jag mamma!” Sa Patrick.  

 

I denna lek förhandlade barnen om vilka roller de skulle ha i familjeleken. Nathan bestämde sig för att 

vara pappan, vilket kan tolkas som att han tillskrev sig själv rollen som pappa för att visa en auktoritär 

roll och därmed styra i leken. Detta kan också ses som Nathans strategi för att styra i hans lek med 

Carl och Patrick. I sin val av roll kan Nathan ha utgått utifrån hans egna kunskaper kring hur 

familjemedlemmar förhåller sig till varandra, som möjligtvis var baserade på hans egna erfarenheter i 

hemmet. Efter att Nathan tillskrev sig rollen som pappa, tillskrev Carl sig rollen som storebror, vilket 

var en roll som Patrick också ville ha. Detta ledde till en förhandling mellan Carl och Patrick. Rollen 

som storebror blev den mest eftertraktade rollen i leken efter papparollen, utifrån en norm om att barn 

är underordnade vuxna och att ålder avgör en individs bestämmanderätt. I förhandlingen tyckte Carl 

att Patrick skulle vara en bebis vilket Patrick protesterade emot. Bebisrollen kan tolkas ha varit den 

minst eftertraktade rollen jämfört med papparollen och storebrorrollen, utifrån samma ovanbeskrivna 

normer om att åldern och rollen en individ har i familjen har betydelse när det gäller 

bestämmanderätten. Patrick valde därmed mammarollen istället eftersom den kan tolkas ha varit mer 

eftertraktat än bebisrollen. Därmed riskerade inte Patrick att få en underordnad roll leken eftersom 

mamman, tillsammans med pappan, har bestämmanderätten i familjen. Patrick kan då tolkas ha 

påverkat sin egen samvaro och inkluderingsmöjligheter i leken. Rent generellt kan barnens 

förhandling av roller i denna situation tolkas ha utgått från barnens kunskap om normer som de, 

genom ett tolkande reproduktion, reproducerade i en lek. Barnen i denna situation kan exempelvis ha 

fört med sig egna erfarenheter från deras deltagande i kulturella rutiner i hemmet, där de har fått syn 

på och skaffat en sorts förståelse kring hur familjemedlemmar bör förhålla sig till varandra, 

reproducerat deras kunskap om normer och sedan infört kunskapen i en gemensam lek.  

 

”Hitåt!” Ropade Nathan och sprang bort till en annan del av rummet. Carl och Patrick sprang efter 

honom. ”Vrooom!” Lät Nathan. ”Kom hit!” Ropade Nathan, och barnen följde efter honom igen. 

Detta pågick under en kort stund. ”Hitåt!” Ropade Nathan och sprang iväg mot andra sidan rummet. 
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Patrick och Carl stod kvar. ”Nej!” Hitåt! Svarade Carl och pekade åt motsatta hållet tillsammans 

med Patrick. ”Nej! Men då vill jag inte vara med!” Sa Nathan. ”Okej då! Då leker jag med Patrick!” 

Sa Carl högt och började krypa iväg med sin bil i handen. Patrick följde efter Carl. 

 

Efter att Nathan tillskrev sig själv rollen som pappan i leken, började han bestämma vart de skulle 

förflytta sig inne på avdelningen. Carl och Patrick lät honom ta ledet i leken till en början, men efter 

en stund vägrade Carl och Patrick att följa efter honom. Carl och Patrick gjorde detta genom att vägra 

att följa efter Nathan när han instruerade dem att springa åt ett håll, och istället föreslå en annan 

riktning. Detta ledde dock till att Nathan lämnade leken och Patrick, i rollen som mamman, intog 

rollen som den nya ledaren i leken. Carl och Patricks handling kan tolkas som en strategi för att 

utmana Nathans överordnade roll som ledare i leken. Vad detta kan tyda på är att överordnade roller i 

leken faktiskt kan bli utmanade av barn i underordnade roller. Carl och Patrick, i sina underordnade 

roller, påverkade sin situation i leken. Detta ledde till att Nathan valde att exkludera sig själv ur leken.  

 

”Du får inte göra så!” Skrek Nathan, som gick bakom Carl och Patrick. ”Vart åker vi nu då pappa?” 

Frågade Carl. ”Nej, jag är mamma!” Svarade Patrick och skrattade. ”Vart åker vi nu då mamma?” 

Frågade Carl. Barnen sprang sedan runt med sina bilar. Observationen avslutades. 

 

En annan intressant detalj var när Carl kallade Patrick för pappa efter att Nathan lämnade leken. Detta 

kan tolkas som en outtalad uppfattning hos Carl, eller som en oskriven regel, om att individen som 

leder i familjeleken automatiskt tillskrivs papparollen. Att Carl kallade Patrick för pappa kan dock 

också tolkas vara baserad på en norm kring könsroller, som Carl, via tolkande reproduktion, 

reproducerade genom att tolka en kunskap om att män oftast befinner sig i överordnade roller i 

samhället. Patrick avvisade dock Carl och sa att han fortfarande var mamman. Att Patrick fortfarande 

blev den styrande parten i leken och inte Carl kan tolkas bero på samma reproducerad kunskap kring 

normen om familjerollens betydelse i rätten att bestämma inom familjen, som också kan vara kopplad 

till en norm om ålder. I detta fall var det mammarollen som hade en överordnad roll inom familjen i 

förhållande till storebrodern, och därmed gav den Patrick större möjlighet att styra i leken.                      

Diskussion  

Nedan kommer en diskussion av vårt resultat. Diskussionen har vi valt att dela upp i två delar utifrån 

våra valda teman, och i varje del kommer vi att diskutera en del av resultatet i relation till den tidigare 

forskningen. De två delarna i diskussionen har vi valt att presentera under två rubriker. Den första 

rubriken är följande: Barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. Den andra 

rubriken är följande: Reproduktion av normer som strategier för inkludering och exkludering i den 

vuxenfria leken.  

Syftet med vår studie var att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria 

leken inom deras kamratkultur. Våra frågeställningar är:  

- Hur inkluderar och exkluderar barn varandra i den vuxenfria leken och i vilket syfte?  

 

- Vilka normer reproduceras, och används dessa som strategier för inkludering och 

exkludering? 
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Barns strategier för inkludering och exkludering i 

den vuxenfria leken  

Nedan kommer vi att ge en kort sammanfattning av den första delen av vårt resultat som presenterades 

under rubriken: Hur inkluderar och exkluderar barn varandra i den vuxenfria leken och i vilket syfte? 

Sedan kommer denna del av resultatet att diskuteras i relation till vårt valda tidigare forskning.  

Resultatet visade att barnen ofta exkluderade utomstående barn från att delta i leken för att skydda den 

från utomstående barns intrång. Resultatet visade även att barnen som ville få tillträde till leken testade 

olika strategier för att bli inkluderade i redan etablerade lekar. De tillträdesstrategierna som barnen 

använde sig av ledde dock inte alltid till att de blev inkluderade, vilket vi angav i olika exempel tagna 

ur korta utdrag från några av våra täta beskrivningar, och exempel ur en längre tät beskrivning. 

Resultatet visade att det var vanligt förekommande att barnen skyddade sina etablerade lekar genom 

att exkludera utomstående barn från att få delta i leken. I likhet med vårt resultat kom Tellgren (2004, 

ss. 133–134) fram till ett liknande resultat i sin studie, nämligen att barnen exkluderar andra för att 

skydda etablerade vänskapsrelationer, och att barn som inte ingår i leken använder sig av olika 

tillträdesstrategier för att bli inkluderade. En annan anledning till att vi kan relatera vårt resultat till 

Tellgren var att hon också utgick från Corsaros definition av tillträdesstrategier (Corsaro 1979 se 

Tellgren 2004, ss. 77). De mest förekommande strategierna vi upptäckte att barn använde sig av för att 

skydda leken var verbala responser såsom exempelvis ”Nej! Vi bygger faktiskt själva” eller ”Sluta”, 

som vi identifierade som negativa responser utifrån Corsaro (1979, ss. 320–321). Corsaro (2015, s. 

158) kallar denna tendens hos barn för ett skyddande av interaktiva utrymmen, vilket är ett sätt för 

barn att skydda det som de redan delar från andra barn, vilket kan vara gemensamma lekaktiviteter och 

interaktioner.  

I vårt resultat upptäckte vi även likheter till det som Skånfors kom fram till i sin studie. Skånfors 

(2013, ss. 52–54) upptäckte att barn behövde ha tillgång till rätt sociala resurser, såsom specifika 

färdigheter eller redan etablerade relationer till andra barn, för att få tillträde till andra barns lekar och 

bli inkluderade i gemenskapen. Barn som saknade tillgång till rätt sociala resurser blev därmed inte 

inkluderade i andra barns lekar. Ett exempel i vårt resultat som vi kan relatera till Skånfors resultat kan 

vara exemplet då Erik försökte få tillträde till två olika lekaktiviteter genom att använda sig av två 

olika tillträdestrategier. Trots Eriks två försök att få tillträde till leken blev han avvisad båda gånger. 

Eriks nekade inträden till andra barns lek och interaktion tolkade vi bero på att han saknade tillgång 

till rätt tillträdesstrategier, vilket vi utifrån Skånfors kan se som en brist på rätt sociala resurser. Ett 

exempel på ett barn som däremot fick tillträde till en lek var Carl, som använde sig en tillträdestrategi 

som ledde till att han blev inkluderad i andra barns lek och interaktion, vilket vi tolkade som att Carl 

hade tillgång till rätt tillträdesstrategier, och därmed tillgång till rätt sociala resurser.  

Vi kan dessutom koppla vårt resultat till Cederborgs (2019, ss. 9–11) resultat, där hon kom fram till att 

det förekom hierarkier i leken, som skapades när barn accepterade underordnade positioner i relation 

till barn med överordnade positioner. Cederborgs resultat har en likhet med vårt resultat i den mån att 

vi kan uppfatta de barn som såg bli exkluderade ur leken som underordnade gentemot andra barn som 

redan ingick i leken. Ett exempel på detta kan tillfället då Erik blev exkluderad, efter att han vid två 

tillfällen försökte få tillträde till leken. Eftersom han inte försökte få tillträde till leken en tredje gång 

kan vi, utifrån Cederborgs resonemang, tolka det som att Erik accepterade en underordnad position. 

Barnen som exkluderade Erik kan däremot tolkas ha fått en högre position.  



28 

 

Reproduktion av normer som strategier för 

inkludering och exkludering i den vuxenfria leken  

Nedan kommer vi att ge en kort sammanfattning av den andra delen av vårt resultat som presenterades 

under rubriken: Vilka normer reproduceras, och används dessa som strategier för inkludering och 

exkludering? Sedan kommer denna del av resultatet att diskuteras i relation till vårt valda tidigare 

forskning.  

Studiens resultat visade även att barnen reproducerade normer från vuxenvärlden och använde dessa i 

sin lek som exempelvis genom att tillskriva sig själva, eller tillskriva andra barn olika roller i den 

vuxenfria leken. Studiens resultat visade även att barn i underordnade roller också kunde göra 

motstånd mot barn som hade överordnade roller i leken. Barnen som vi observerade använde sig dock 

inte av normer som strategier för att inkludera eller exkludera andra barn. Istället använde barn sig 

utav normer för att upprätthålla positioner utifrån roller, och för att styra lekens gång.  

 

I våra observationer upptäckte vi att barn kunde få överordnade roller i leken, och att andra barn kunde 

få underordnade roller. Om vi relaterar vårt resultat till Annica Löfdahls kan vi hitta likheter mellan 

våra upptäckter och hennes upptäckter. Det som Löfdahl (2006, ss. 82–86) upptäckte var att äldre 

förskolebarn använde lekens innehåll och rekvisitan i leken för att ge yngre förskolebarn roller med 

sämre status. Därmed kunde äldre barn behålla högre positioner, gentemot yngre barn inom deras 

kamratkultur. Hon kom även fram till att barnen verkade utgå ifrån vuxenvärldens värderingar om att 

ålder är avgörande för individers bestämmanderätt. Ett exempel på positionering och värderingar kan 

vi se i vår täta beskrivning, där Nathan tillskrev sig själv rollen som pappa, vilket vi tolkade som en 

roll med högre status eftersom han fick ledarrollen i leken. Nathan, genom att inta rollen som pappan, 

positionerade sig själv i en högre position gentemot Patrick och Carl. När Patrick och Carl sedan 

skulle välja sina egna roller ville båda inta rollen som storebror, sa Carl till Patrick att han skulle inta 

rollen som bebis i leken. Patrick vägrade dock att inta den rollen och valde istället att inta rollen som 

mamma. Bebisrollen i denna situation, tolkade vi som en roll med låg status, och därmed tolkade vi 

Patricks val av mammarollen, bero på att rollen skulle ge honom en högre position än bebisrollen. 

Familjerollernas positioner kan dessutom också tolkas bero på vuxenvärldens värderingar om ålder. 

Även om vi inte visste vem som var äldst av dem barnen, så kan vi också förstå familjerollernas 

positioner utifrån värderingar om ålder. Denna koppling kan vi göra utifrån mamma- och papparollens 

framträdande roller i leken, i relation till storebrorsrollen.  

Vi kan även koppla vårt resultat till Williams och Schallers (1993, ss. 35–37) resultat, där de kom fram 

till att en effektiv metod för att dominera över andra barn var att tilldela andra barn underordnade 

roller i rollekar. Utifrån Williams och Schallers resultat skulle vi då kunna tolka Carls uttalande till 

Patrick som ett försök att utöva dominans över Patrick genom att tilldela honom en roll med lägre 

status, vilket Patrick inte tillät genom att själv välja en annan roll i leken. Vi kunde även hitta likheter 

mellan vårt resultat och Johanssons (2007, ss. 71–72) resultat, där hon fick syn på att barnen 

förhandlade om olika rättigheter i leken som exempelvis rätten till lekens innehåll och rollfördelning. 

Utifrån Johansson skulle vi kunna tolka situationen då Patrick avvisande av Carls förslag till en 

bebisroll och val av mammarollen, som Patricks sätt att yttra sin rätt till en roll som var lämplig och 

rättvis för honom i leken.  

I studiens resultat upptäckte vi även att barnen kunde göra motstånd mot barn i överordnade roller. 

Detta fick vi syn på i samma situation med Carl, Nathan, och Patrick. Under lekens gång var det 

Nathan som ledde, men trots hans ledande roll såg vi att Patrick och Carl ändå gjorde motstånd mot 

Nathans ledarskap genom att vägra att följa efter honom, vilket ledde till att Nathan valde att lämna 
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leken. I vår tolkning utgick vi från Corsaro (2015, ss. 208–209), som menar att barnen oftast gör 

motstånd mot barn som tillskriver sig själv rollen som ledare och därmed är hierarkier inom barns lek 

och interaktioner föränderliga. Vår tolkning av situationen, utifrån Corsaros resonemang, kan vi 

koppla till Skånfors (2010, ss. 49–51) studie, där hon kom fram till att barnens statuspositioner var 

föränderliga beroende på vilket socialt sammanhang de deltog i, och därmed kunde barnen pendla 

mellan höga och låga statuspositioner. Även om Skånfors kopplade barns positioner till olika sociala 

sammanhang var det relevant för oss att påpeka en likhet mellan hennes upptäckter och våra 

upptäckter, eftersom det som var gemensamt var att vi upptäckte att barn med överordnade roller i 

leken faktiskt kan bli utmanade av barn med underordnade roller.  

Slutsats 

Utifrån studiens resultat kom vi fram till att barnens använde sig av olika strategier för inkludering och 

exkludering i den vuxenfria leken. För det första visade resultatet att barnen använde sig av olika 

strategier för att bli inkluderade i andra barns lekar, där de mest förekommande strategierna vi såg att 

barn använde sig av var att icke-verbalt träda in i lekarna och fråga deltagare om lov att få delta. För 

det andra visade även studiens resultat att barn som redan engagerade sig i lekaktiviteter använde sig 

av olika strategier, som exempelvis ignorering eller negativa responser oftast i form av ett ”nej”, i 

syfte att skydda leken från utomstående barn. För det tredje visade studiens resultat att barnen inte 

använde sig av reproduktion av normer som en strategi för inkludering och exkludering i den 

vuxenfria leken. Istället upptäckte vi att barnen använde sig av hierarkiska rollfördelningar, som vi såg 

ha en koppling till normer, för att styra lekens innehåll, styra andra barn och påverka sin egen situation 

i leken. Dessa strategier var vanligt förekommande i studien och visade på att barn använde sig av 

deras förståelse för kulturen och samhället i deras försök att styra i leken för att få den att fungera. 

Barn kunde exempelvis föreslå eller tillskriva andra barn underordnade roller såsom bebis- eller 

hundroller. Barnen kunde dessutom tillskriva sig själva överordnade roller såsom exempelvis 

föräldraroller eller kungliga roller. Trots att vi inte såg tecken på att barnen reproducerade normer som 

en direkt strategi för inkludering och exkludering, kan vi tolka barns reproduktion av normer som 

barns sätt att påverka i vilket mån de och andra barn kan bli delaktiga i den vuxenfria leken.  

Betydelse för praktiken och professionen 

En studie av barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken, utifrån teorin om 

barns kamratkulturer, kan vara betydelsefull för professionen i det mån att den kan hjälpa pedagoger 

att rikta mer fokus mot barngruppen. Dessutom kan den ge pedagoger ett annat perspektiv på barns 

utveckling som skiljer sig från traditionella utvecklingspsykologiska perspektiv. Detta beror på att 

teorin om barns kamratkulturer skiljer sig från tanken om att barns liv kan indelas i olika 

utvecklingsfaser, och istället fokuserar på sammanhanget i barns interaktioner (Löfdahl 2014b, s. 18). 

En kunskap kring barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken, kan därmed 

vara fördelaktigt för pedagoger för att ifrågasätta det rådande praktiken och inta ett barns perspektiv 

(Roos 2014, s. 50). Om pedagoger intresserar sig för vad barnen själva ser som viktigt för dem, såsom 

leken, kan de anta ett mer respektfullt förhållningssätt till barns lek. Därmed kan pedagoger skilja sig 

från klassiska syn på leken som ett instrument för barns utveckling, och istället börja se och uppskatta 

lekens egenvärde för barnen (Øksnes 2011, s. 49). Pedagoger kan alltså inta ett mer neutralt perspektiv 

på barn som exkluderar, som exempelvis att barnen inte alltid nödvändigtvis exkluderar av själviskhet, 

och istället gör det för att skydda etablerade vänskapsrelationer. Pedagoger kan också skilja sig från en 

uppfattning om att exkluderade barn är utsatta, och istället se dem som kapabla individer som ständigt 

testar olika lämpliga tillträdestrategier för att bli inkluderade i andra barns lekar.  
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Teorin om barns kamratkulturer, kan också vara relevant för förskolepraktiken i det mån att den kan 

relateras till förskolans läroplan. Corsaro menar att kamratkulturer skapas i barns möten med varandra 

och deras möten med vuxenvärlden, och att dessa därmed inte är förutbestämda. Kamratkulturer är 

inte heller utvecklingsfaser som barnen går igenom, utan dessa är en del av barns många 

livserfarenheter. På så sätt följer kamratkulturer barn genom livet. Barns individuella utveckling är en 

del av de kamratkulturer de skapar tillsammans (Corsaro 2015, s. 26). Annica Löfdahl (2014b, s. 19) 

utgår från detta påstående och menar att kamratkulturer kan därmed hjälpa oss att rikta fokus mot det 

kollektiva inom förskolan, för att därmed kunna gynna enskilda barns utveckling. Ett fokus mot det 

kollektiva och för att gynna enskilda barn är något hon också menar står skrivet i läroplanen. Även om 

Löfdahl relaterar sitt påstående utifrån en äldre läroplan, kan det hittas en koppling till detta påstående 

i det nyare läroplanen från 2018, där det står skrivet att barns samspel med varandra i barngruppen är 

viktigt för deras utveckling samt att förskolans undervisning ska baseras på ett kollektivt lärande, där 

barn kan lära av varandra. Därmed står det inom läroplanen att pedagoger bör rikta fokus på alla barns 

möjligheter till samspel (Lpfö 18 2018, s. 11).  

 

Slutligen kan det vara viktigt att betona att kunskap kring barns strategier för inkludering och 

exkludering i den vuxenfria leken, kan vara betydelsefull för att få pedagoger att ifrågasätta vad de 

själva definierar som ”bra” eller ”dålig” lek och istället lägga fokus på barns möjligheter till lek och 

samspel. Detta kan låta motsägelsefullt utifrån tidigare forskning och samhällsdebatter kring ”onda” 

lekar och dess konsekvenser, vilket vi är medvetna om. Vi menar dock att pedagoger faktiskt kan 

främja enskilda barns lek- och samspelsmöjligheter och undvika kränkningar med en hjälp av en 

kunskap kring barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. Vi gör denna 

slutsats eftersom vi anser att ett för stort fokus på ”vilka” lekar barnen bör leka, kan leda till att barns 

lekmöjligheter begränsas. Hur pedagoger kan gå tillväga har vi inga exakta svar på, men vi anser att 

denna kunskap kan vara en viktig utgångspunkt med betydelse för pedagogernas framtida arbete och 

förskolans praktik.  

Vidare forskning 

Eftersom vi genomförde studien på en äldre barns avdelning kan ett förslag på vidare forskning inom 

vårt valda ämne vara att studera 1–2 åriga barns icke-verbala strategier för inkludering och 

exkludering i den vuxenfria leken. Det vore även intressant att studera barnen mellan 1–2 år utifrån 

studiens andra frågeställning: Vilka normer reproduceras, och används dessa som strategier för 

inkludering och exkludering? 
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Bilagor  

Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavarna 

 
Stockholm 21 november 2019 

Hej, föräldrar på x x 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. Vi är intresserade av att få syn på vilka strategier som 

barnen använder för att styra i sin lek. För att få syn på detta vill vi titta närmare på barns kamratkulturer. Barns 

kamratkulturer innebär barns delade värderingar, normer och lekar. Vi kommer alltså att studera vad barnen gör 

och säger i olika leksituationer och inte att bedöma enskilda barns lekkompetens.  

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 26/11–5/12 

(preliminärt). Vid dessa tillfällen vill vi observera barns kamratkulturer genom att vara med i några 

leksituationer. Dessa leksituationer kommer att observeras med hjälp av anteckningar (papper och penna) och 

ljudupptagningar. Ljudupptagningarna kommer att hjälpa oss att komma ihåg vad barn sade och vad som skedde 

i leksituationerna. Ljudupptagningen kommer att spelas in med förskolans utrustning och förvaras på förskolan.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) 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 Jakobsson och Nicolas Carrasco Moya 

 

Linda Jakobsson  

Tel.nr : x x  

Mailadress : x x  

 

Nicolas Carrasco Moya  

Tel.nr:  x x  

Mailadress: x x  

 

Christine Eriksson (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon:  x x                                                                                                                                                              

Mailadress: x x  
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Bilaga 2: Samtyckesblankett på svenska 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ansvarig förskollärare innan den 

26/11. 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………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett på engelska 

 

 
Request for consent to participate in the study. Returned complete to responsible preschool teacher before 

28/11. If you do not agree to participate, just ignore this letter.  

 

 

 

I/We ALLOW my/our child to participate in the study.  

 

 

The child's name…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Guardian's signature (s)……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 4: Informationsbrev till pedagogerna 

 

 
Stockholm 21 november 2019 

Hej, pedagoger på x x 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. Vi är intresserade av att få syn på vilka strategier som 

barnen använder för att styra i sin lek. För att få syn på detta vill vi titta närmare på barns kamratkulturer. Barns 

kamratkulturer innebär barns delade värderingar, normer och lekar. Vi kommer alltså att studera vad barnen gör 

och säger i olika leksituationer och enbart titta på interaktioner mellan barn och barn. Vi kommer inte att bedöma 

ert arbete eller er som pedagoger. Vid de tillfällen då ni pedagoger interagerar med barnen som vi observerar 

kommer vi att fortsätta göra anteckningar men er medverkan och närvaro kommer ej att synliggöras eller 

analyseras i vårt examensarbete.  

 

För att kunna studera barns kamratkulturer söker vi ert medgivande att få göra observationer i er verksamhet. Vi 

skulle också vara mycket tacksamma om ni skulle kunna tänka er att hjälpa oss med att såväl dela ut som att ta 

emot ett informations-och samtyckesbrev till/från föräldrarna. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja 

närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 26/11 – 5/12 (preliminärt). Vid dessa tillfällen vill vi observera 

barns kamratkulturer genom att vara med i några leksituationer. Dessa leksituationer kommer att observeras med 

hjälp av anteckningar (papper och penna) och ljudupptagningar. Ljudupptagningarna kommer att hjälpa oss att 

komma ihåg vad barn sade och vad som skedde i leksituationerna. Ljudupptagningen kommer att spelas in med 

förskolans utrustning och förvaras på förskolan. Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, 

dataskyddsförordningen (GDPR) 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 Jakobsson och Nicolas Carrasco Moya 

 

Linda Jakobsson  

Tel.nr : x x  

Mailadress : x x   
 

Nicolas Carrasco Moya  

Tel.nr:  x x  

Mailadress:  x x  
 

Christine Eriksson (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: x x  

Mailadress: x x  
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