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Jag ska vara med och leka 
-Barns kamratkulturer på en förskoleavdelning 

Maria Englund & Lina Eriksson 

Sammanfattning 

Vårt syfte med denna studie är att vi vill undersöka barns kamratkulturer. Genom våra observationer 

har vi fått en förståelse för hur barnen träder in i en redan pågående lek samt hur barnen skyddar sitt 

interaktiva utrymme (lekutrymmet och samspelet som barnen har tillsammans i leken). Vi har också 

upptäckt hur barnen positionerar sig beroende på vem/vilka de leker med. Barnen tolkar även 

vuxenvärlden och skapar därefter egna tolkningar som de använder i sina lekar. Teorin vi utgår ifrån är 

det barndomssociologiska perspektivet. Metoden som vi använder oss av för att samla in data är 

deltagande observationer och informella samtal med inspiration av en etnografisk studie. Resultatet 

visar att barnen använder olika tillträdes- och uteslutningsstrategier, samt att de skyddar sina 

interaktiva utrymmen då leken blir hotad av andra barn som försöker ta sig in i leken. I 

observationerna ser vi hur barnen är aktiva agenter i sin egen lek genom att barnen skapar kamratskap 

mellan varandra. Vår slutsats kan relateras till tidigare forskning som vi har tagit del av. Vi ser en 

tillträdesstrategi som enligt tidigare forskning sällan fungerar, den direkta verbala strategin, men i två 

av våra observationer visar det sig att denna strategi fungerar. 

Nyckelord 

Kamratkultur, tillträdes- och uteslutningsstrategier, interaktiva utrymmen, tolkande reproduktion och 

barns perspektiv 
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Förord 

Vi som har skrivit denna uppsats är två förskollärarstudenter vid Stockholms universitet. Vår 

förhoppning är att denna uppsats ska öka förståelsen för barns kamratkulturskapande och barnens 

agentskap i den fria leken. 

Vi vill tacka förskolan som tillät oss att vara på deras avdelning, barnen samt deras vårdnadshavare 

som gav oss samtycke att göra våra observationer. Tack till vår handledare Rebecca Adami som har 

väglett oss under studiens gång. Vi vill också tacka våra familjer och vänner som har varit ett stort 

stöd i detta uppsatsskrivande. Tack till Christian, Linas pojkvän som har tagit sig tid till att 

korrekturläsa vår uppsats, nybliven expert gällande kamratkulturer. Ett stort tack till Marias man 

Fredrik som kom på idén att vi kunde hyra ett kontorsrum hos Infotrek. Tack Infotrek för att vi fick 

möjlighet att sitta och skriva på en avskild och ostörd plats, tack för godiset! 

Stort tack till er! 

Stockholm, januari 2016 

Maria Englund & Lina Eriksson 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vår studie startade med att vi tillsammans sökte litteratur, forskningsartiklar och avhandlingar inom 

vårt valda område. I inledningen av vårt uppsatsskrivande delade vi upp så att vi individuellt skrev om 

tidigare forskning, teori och metod. Vi har tillsammans skrivit resultat och analys samt diskussionen. 

Men vi har under uppsatsskrivans gång tillsammans bearbetat alla texter, vilket har gjort att vi har fått 

kunskap i de olika delarna av uppsatsen. Vad gäller observationerna har vi genomfört dessa både 

individuellt och gemensamt. Efter varje observation vi gjorde diskuterade vi och skrev rent dem 

tillsammans. 

Vi vill härmed klargöra för läsaren att vi benämner oss själva som observatörer och inte forskare i vår 

studie. 
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Inledning 

I FN:s Barnkonvention (2009) artikel 12 står följande; ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 

höras i alla frågor som rör barnet.” Lars H. Gustafsson (2011, s. 78, 82) sammanfattar denna artikel 

och menar att det är viktigt att man försöker se barnets perspektiv, låta barnet uttrycka sig i olika 

frågor samt att försöka se till barnets bästa. Detta gäller i alla sammanhang som rör barnet, menar 

Gustafsson. Vad innebär det då att lyssna på barn och inta barns perspektiv? Gustafsson (2011, s. 45) 

menar, om vi ska förstå barn så måste vi fråga dem om deras åsikter och försöka förstå dem utifrån 

deras egna sätt att uttrycka sig. Enligt Carina Roos (2014, s. 49) innebär det att interagera med barnen, 

värdera barns åsikter och låta dem påverka verksamheten. Enligt Margareta Öhman (2007, s. 33) har 

ett paradigmskifte ägt rum inom lekforskningen, tidigare har forskare intresserat sig för tolkandet av 

barns lek men nu ligger istället fokus på barns lek utifrån deras eget perspektiv.  

Annica Löfdahl och Tomas Saar (2014, s. 25) beskriver det kompetenta barnet där de menar att barn 

blir kompetenta på olika sätt beroende på vilket sammanhang och vilka sociala samspel de ingår i. 

Barns kompetens är med andra ord inte förutbestämd. Utgångspunkten ligger i vad Eva Johansson 

(2003, s. 47) skriver om human beings där barnen har en förmåga att skapa mening och har egna 

intentioner, i stället för human becomings där barndomen anses ha en brist som behöver åtgärdas. Den 

amerikanske sociologen William A. Corsaro (2003, s. 197) beskriver vikten av att vuxna tar barnen på 

allvar och att man har en syn på att vi vuxna kan lära av barnen. Detta bidrar enligt Corsaro till att 

barnen får känna sig som human beings istället för human becomings. I Maria Øksnes (2013, s. 32; 

Corsaro 2003, s. 2) bok Lekens flertydighet- om barns lek i en institutionaliserad barndom påpekar 

Øksens att det finns väldigt lite forskning om lek utifrån barnens perspektiv. Øksnes (2013, s. 32) 

beskriver att man i tidigare forskning gärna har utgått från en vuxens perspektiv och dess 

uppfattningar. Detta i tron om att de talar för barnens perspektiv. 

Med detta som utgångspunkt vill vi studera barns kamratkulturer i den fria leken på en förskola med 

intentionen att inta barnens perspektiv. 
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt gör vi en forskningsöversikt gällande de områden som vi behandlar i vår studie. Vi 

redogör också på vilket sätt begreppen har relevans för vår studie. Utifrån de artiklar och avhandlingar 

som vi använder oss av i detta avsnitt har vår ambition varit att ha så ny forskning inom området som 

möjligt.  

I vår studie vill vi få syn på hur barnen skapar socialt samspel mellan varandra och vi har därför valt 

att observera den fria leken då vi anser att barnen är aktiva agenter i sin lek vilket, Elisabeth Ann 

Wood belyser i sin forskningsartikel Free choice and free play in early childhood education: 

Troubling the discourse (2014). Ett annat begrepp som är av vikt i vår studie är tillträdesstrategier och 

uteslutningsstrategier. Tellgren (2004) har i sin licentiatavhandling Förskolan som mötesplats gjort 

översättningar av Corsaros 15 olika tillträdesstrategier. Vi redogör för de som är av relevans för vår 

studie. Tellgren har genom sina studier funnit att barn även använder sig av olika 

uteslutningsstrategier. Tellgren beskriver också i sin licentiatavhandling barns behov över att skydda 

sitt interaktiva utrymme i leken och enligt Lovisa Skånfors (2013) doktorsavhandling, Barns sociala 

vardagsliv i förskolan kan uteslutningar då ske. En viktig forskare inom barndomssociologin är 

Corsaro (2012) som vi nämnde i inledningen, utifrån hans tidigare studier gällande tolkande 

reproduktion utgår vi ifrån hans forskningsartikel Interpretive reproduction in children´s play. När vi 

beskriver sekundär anpassning utgår vi från Tellgrens licentiatavhandling och  Corsaros artikel 

Interpretive Reproduction in the ´Scuola Materna´. Skånfors (2013) doktorsavhandling Barns sociala 

vardagsliv i förskolan gällande barns positionering är också av relevans för vår studie.  

Den fria leken 

Elisabeth Ann Wood (2014, s. 5) genom Markström och Halldén 2009; Wisneski och Reifel 2012 

menar att fri lek problematiseras genom att det på förskolan finns så många regler och ramar, dels 

kontextuella regler som gäller på just den specifika förskolan men även styrdokument som läroplanen. 

Vi tolkar det som att genom dessa regler och ramar så hotas den fria leken eftersom det är så mycket 

annat på förskolan som måste göras. Wood (2014, s. 5) menar vidare genom Sherwood och Reifel 

(2010) att den fria leken alltid är kontrollerad för att olika pedagoger lägger olika mening och värde i 

vad leken betyder. Vi tolkar det som att barnen får utrymme till den fria leken beroende på hur 

pedagogerna väljer att se på den fria leken, det betyder enligt oss att tillgången till den fria leken alltid 

ligger i pedagogernas makt. Wood (2014, s. 6) refererar vidare till Skånfors, Löfdahl och Hägglund 

(2009), Markström och Halldén (2009) som belyser barns olika tillträdesstrategier de använder sig av i 

leken samt barnens sätt att förhandla, samarbeta och försvara sina interaktiva utrymmen. Wood (2014,  

s. 7) menar att dessa studier belyser vikten av barns behov av att själva styra sina lekar, vara aktiva 

agenter, att barnen får tillgång till att själva styra sina lekar vilket de ofta i andra aktiviteter inte har 

möjlighet till. Corsaro (2003, s. 36) beskriver i sin bok We´re friends right: inside kids´culture att barn 

är sociala då de vill tillhöra, delta och vara involverade i en grupp. Corsaro (2003, s. 37) beskriver 

vidare att socialt deltagande är en viktig del av barnens kamratkulturer. Britt Tellgrens (2004, s. 22) 

licentiatavhandling handlar om barns interaktioner inom kamratgruppen och i avsnittet tidigare 

forskning menar Tellgren att få forskningsstudier har gjorts kring barns kamratgruppsinteraktioner. 
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Ovanstående stämmer väl överens med vad vi vill studera då vi anser att barnen är kompetenta och att 

de aktivt kan agera i sina lekar tillsammans utan vuxnas inblandning. 

Tillträdesstrategier 

Tellgren (2004, s. 76) refererar till Corsaro (1997, 2003), Thorell (1998) och Cromdal (2000) och 

menar att barn skyddar sitt lekutrymme för andra barn och att barnen använder sig av förhandlingar i 

form av tillträdesstrategier för att erhålla tillträde till de olika lekarna. Tellgren (2004, s. 79) har listat 

Corsaros 15 olika tillträdesstrategier som barn använder sig av när de ska erhålla tillträde till pågående 

lek. Tellgren (2004, s. 79) har gjort egna svenska översättningar av dessa strategier, nedan beskriver vi 

de strategier som är relevanta för vår studie; ”Icke-verbal entré” vilket innebär att barnet går in i leken 

utan att säga något. ”Avbrytande, störande entré”, då träder barnet in i en pågående lek och avbryter 

och stör den pågående leken. ”Föreslår andra aktiviteter” då träder barnet in i en redan pågående lek 

och frågar om de andra barnen vill delta i en annan lek. ”Omringande av område” barnet cirkulerar 

kring ett område där en aktivitet pågår utan att meddela sig verbalt. ”Hjälp från en icke deltagare”, 

barnet får hjälp av en person, som inte är med i aktiviteten, att träda in i leken. ”Att producera en 

variant av pågående handling”, barnet träder in i den pågående aktiviteten och efterliknar det som 

pågår (Tellgren 2004, s. 79-80). ”Fråga om tillträde”, barnet träder in i en pågående lek och frågar om 

hen får vara med i leken, denna strategi kopplar vi till det Tellgren (2004, s. 96- 97) tolkar som direkta 

verbala strategier utifrån Corsaros tidigare studier. Detta exemplifierar Tellgren som när barnen ställer 

en direkt fråga som till exempel Får jag vara med? Tellgren (2004, s. 97) menar att om ett barn 

använder denna strategi så får hen sällan tillträde till leken direkt utan måste använda sig av flera 

strategier för att få tillträde. Denna verbala strategi är också av relevans för vår studie då vi 

observerade sekvenser då detta skedde mellan barnen. 

Skyddande av interaktionsutrymme 

Tellgren (2004, s. 24) skriver att Corsaro (1997) i sina studier lägger vikt vid barns sociala deltagande 

samt att barnen försvarar interaktionsutrymmet i leken. Tellgren (2004, s. 76) menar att de 

interaktionsutrymmen som uppstår i leken mellan barnen är sårbara. Detta förklarar Tellgren (2004, s. 

76) med att i interaktionsutrymmena sker socialt samspel mellan barnen och när andra barn försöker 

träda in i leken så rubbas samspelet och kontrollen. Det är detta vi bland annat intresserar oss för i vår 

studie, interaktionsutrymmet som uppstår mellan barnen i leken och hur barnen skyddar detta utrymme 

när ett annat barn försöker träda in i leken. Om barnen/barnet som försöker träda in i leken inte lyckas 

så sker enligt Lovisa Skånfors (2013, s. 27) läsning av Corsaro (2005) och Tellgren (2004) en 

uteslutning. Skånfors (2013, s. 27) menar också att barnen genom denna sorts uteslutning av varandra 

utmanar den normativa synen om kollektivet i förskolan. Enligt Tellgren (2004, s. 64) upprätthåller 

barnen kontroll över leken genom ett interaktionsflöde, med det menas att barnen samtalar om det som 

pågår i leken för att behålla kontrollen över interaktionsutrymmet. Tellgren (2004, s. 64) refererar till 

Strandell (1994) och vill tillföra lekens rumsliga dimension samt relationella dimension. Den rumsliga 

dimensionen sätter gränser för leken och den relationella dimensionen visar på vem/vilka som är med 

och leker och att det också spelar en roll i hur leken utspelar sig. Tellgren (2004, s. 64) menar att dessa 

två dimensioner ofta går i varandra och att hon vill tillföra dessa dimensioner till Corsaros 

interaktionsutrymme för att ge en större bredd åt innehållet. Genom att tillföra dessa dimensioner får 

vi ytterligare en synvinkel på hur samspelet fungerar mellan barnen och mellan barnen och miljön. 
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Uteslutningsstrategier 

Som vi tidigare nämnt använder sig barnen av olika strategier för att ta sig in i leken. Enligt Tellgren 

(2004, s. 99) använder barnen också strategier för att utesluta andra barn från leken. Tellgrens (2004, s. 

99) studie visar på att barnen använder såväl tillträdesstrategier som försvar av sina interaktiva 

lekutrymmen vilket gör att vissa barn utesluts från leken. Tellgrens (2004, s. 99) läsning av Corsaro 

(1997, 2003) visar att denna uteslutning ses som osolidarisk från vuxenvärldens perspektiv men 

behöver inte uppfattas så av barnen. Samtidigt påpekar Tellgren (2004, s. 100) Goodwins (2002) 

uttalande om att det finns få studier angående uteslutningar och trakasserier i små barns interaktiva 

lekar. Goodwins (2002) studie handlade om 10-12 åriga flickors uteslutningar och visade att det finns 

stora känslomässiga skillnader att befinna sig i kamratgruppen eller att befinna sig utanför gruppen 

(Tellgren 2004, s. 100). Tellgren (2004, s. 109-117) visar i sin studie att hon har observerat olika 

uteslutningsstrategier som barnen använder sig av för att skydda sin lek. Av de uteslutningsstrategier 

som Tellgren (2004, s. 102, 109) har sett i sin studie är följande relevanta för vår studie; ”Skyddandet 

av interaktionsutrymmet ”, det innebär att barnen som redan är inne i leken har skapat ett 

interaktionsutrymme tillsammans som de vill bevara intakt utan att någon annan kommer och stör. 

”Misslyckat tillträde”, i Tellgrens studie misslyckas en flicka med tillträde till en lek för att de andra 

barnen i leken säger att det flickan ska göra är för farligt för henne. ”Bli ignorerad i leken”, en flicka 

är med i leken men får inte samma erkännande som de andra i leken utan ignoreras. 

Liksom Tellgren (2004) skriver om dessa uteslutningsstrategier så hänvisar Fanny Jonsdottir (2007, s. 

55) till en studie av Corsaro (1981) där Corsaro också visar olika strategier som barnen använde för att 

utesluta sina kompisar från leken. En av dessa strategier är relevanta för vår studie och den handlar om 

”Nyckfulla regler”, barnen hittar på något nyckfullt som gör att ett annat barn utesluts från leken. 

Något som Tellgren (2004, s. 134) fann i sin studie var att det var svårt att se att barnen uteslöt 

varandra från leken, då barnen sällan upprepade exakt samma strategi för att utesluta varandra. 

Tellgren (2004, s. 134) refererar vidare till Corsaro 1997, Thorell 1998, Corsaro & Evaldsson 1998, 

Ivarsson 2003) att barnens olika strategier skapas i aktiviteten, det betyder att strategierna inte är 

planerade utan sker i interaktionen och gemenskapen. 

Tolkande reproduktion 

Corsaro (2012, ss. 488-489, 494) förklarar i sin artikel Interpretitive reproduction in children´s play 

begreppet tolkande reproduktion (interpretitive reproduction). Corsaro (2012, s. 488-489) menar att 

barn skapar sin egen kamratkultur genom att de tar till sig och gör egna tolkningar av vuxenvärlden. 

När barnen agerar, till exempel i leken, utifrån de tolkningar de gör av omvärlden så bidrar barnen till 

skapandet och ändringen av kulturen. Vidare skriver Corsaro (2012, s. 489) att se på kulturskapande 

på detta sätt betyder att barnen är medverkande/medskapare av samhället och kulturen men att det sker 

utifrån de sociala och kulturella ramar och normer av vilka barnen ingår i. Corsaro (2012, s. 494) 

menar att många tidigare forskare inom barnforskningen ser på rolleken som en betydande del av 

barnens sociala utveckling. Inom detta forskningsområde anser man att barnen imiterar vuxnas 

beteende i sina lekar. Corsaro (2012, s. 494) menar däremot genom sin forskning att barnen tar något 

från vuxenvärlden och gör egna tolkningar av detta och använder det i sin aktivitet. Det betyder enligt 

Corsaro (2012, s. 488) att barnen ingår i två kulturer, dels de vuxnas och dels sin egen som de är 

medskapare av. Tolkande reproduktion är ett viktigt begrepp i vår studie, då vi vill undersöka hur 

barnen producerar och reproducerar kulturer från vuxenvärlden. 
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Sekundär anpassning 

Tellgren (2004, s. 135) menar att barnen på förskolan ofta använder tal och uttryck som de har hört de 

vuxna säga. Däribland relaterar barnen till regler som de vuxna har bestämt ska råda på förskolan. En 

regel som Tellgren upptäckte och antog sågs som stark inom förskolan var den att alla får vara med 

och leka. Tellgren menar att denna regel finns för att barnen ska vara solidariska mot varandra. 

Tellgren ställer sig då frågan vad det betyder att vara solidarisk. Är barnen solidariska till de vuxnas 

regler, är barnen det mot den som vill vara med i leken eller till den som man redan leker med? Dock 

fann Tellgren i sin studie att barnen var mer benägna att skydda sitt interaktiva utrymme än att släppa 

in andra barn i leken. Corsaro (1993, s. 360) menar att barnen går emot de vuxnas regler i detta fall 

regeln “alla får vara med”. Genom att barnen skapar egna förståelser för reglerna så undkommer 

barnen de vuxnas regler och skapar en egen gruppidentitet, Goffman, 1961; Corsaro, 1990 benämner 

detta för secondary adjustment, på svenska sekundär anpassning.  

Sociala positioner 

Barn skapar gemensamma värden i den gemensamma förskolekontexten, till dessa hör värden om 

status och makt (Skånfors 2013, s. 23). Skånfors menar vidare att barnen socialt positionerar sig i 

gruppen och att barnen rör sig mellan olika positioner beroende på vem eller vilka som ingår i leken. 

Skånfors såg att det som påverkade positioneringen och gav högre eller lägre status och makt var om 

det var rätt ålder på de andra barnen och om det fanns en redan etablerad kontakt med de andra barnen 

och att specifika kompetenser spelade en betydande roll (Skånfors 2013, s. 19-20). I sin studie såg 

Skånfors exempelvis att en pojke som hon observerat hade en högre statusposition i vissa situationer 

och konstellationer än i andra (Skånfors 2013, s. 29). Det innebär att barns sociala positioner kan vara 

olika beroende på vilka barn som ingår i leken, med andra ord är inte den sociala positionen statisk 

utan föränderlig (Skånfors 2013, s. 48). 

Denna tidigare forskning och tillhörande begrepp är utgångspunkten för vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra på vilka sätt barnen träder in i pågående 

fria lekar, för att därifrån undersöka hur barnen skapar strategier och skyddar sina lekutrymmen. I 

anslutning till det övergripande syftet inkluderar undersökningen även att synliggöra barnens egna 

tolkningar av vuxenvärlden. 

 

 Vilka tillträdesstrategier respektive uteslutningsstrategier använder sig barnen av och hur 

agerar barnen för att behålla och skapa sina interaktiva rum i den fria leken? 

 Hur positionerar sig barnen i den fria leken? 

 Hur kan vi se tolkande reproduktion och sekundär anpassning i barnens fria lek? 
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Teoretiskt perspektiv 

Barndomssociologiskt perspektiv 

Vi har valt att arbeta med denna studie utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv då vi anser att 

barndomen är en egen del av livet värd att studera (Halldén 2007, s. 31-32). Löfdahl (2007, s. 11-12) 

menar att förespråkare för detta perspektiv är kritiska till det utvecklingspsykologiska perspektivet 

vilket har varit dominerande inom den svenska förskolan under flera decennier. Det 

utvecklingspsykologiska perspektivet behandlar barndomen som en förberedande fas för vuxenlivet 

och har inte värderat barndomen i sig självt speciellt högt. Inom det barndomssociologiska 

perspektivet däremot ses barnen och barndomen för ett varande som är här och nu och som en viktig 

del av livet (Löfdahl 2007, s. 11-12).  

1990 utkom antologin Constructing and Reconstructing Childhood som introducerade 

barndomssociologin som ett nytt fält. Här skedde ett paradigmskifte inom barndomsforskningen vilket 

innebar ett nytt sätt att forska på barn och ett nytt sätt att betrakta barn på. Forskning på barn inom 

barndomssociologin kännetecknas av att barndomen är både en social konstruktion och ett biologiskt 

fenomen. Barndomen som biologiskt fenomen ges olika betydelse beroende på i vilken social samt 

kulturell kontext man befinner sig i. Vi kan därmed inte se på barn och barndom som något generellt 

som gäller alla barn världen över. Inom barndomssociologin innebär det istället att barnen är delaktiga 

i sitt eget kulturskapande (Halldén 2007, s. 26-27) dels genom att de använder sig av tolkande 

reproduktion (Corsaro 2012, s. 488). Inom detta paradigm ses heller inte barndomen som en 

transportsträcka utan som en egen del av livet som är värd att studera (Halldén 2007, s. 26-27). Att se 

barn som human beings istället för human becomings tolkar vi till det ovannämnda, att barndomen inte 

endast är en transportsträcka till vuxenlivet, utan att befinna sig i barndomen har ett egenvärde i sig 

(Halldén 2007, s. 31-32). Att se barnen som human beings istället för human becomings innebär, som 

vi nämnde i inledningen, att barnen har förmåga att skapa mening och att barnen har egna intentioner 

(Johansson 2003, s. 47).  

Halldén (2007, s. 29) menar att barndomen ständigt konstrueras av olika aktörer och att barndomen 

inte har någon bestämd struktur utan är i konstant förändring. Halldén (2007, s. 28-30) betonar vikten 

av att studera den pågående praktiken och försöka utläsa vilka processer som pågår här och nu istället 

för att försöka fastställa vad barndom är. Dessa kännetecken av den barndomssociologiska 

forskningen överensstämmer med syftet till vår studie. Vi har observerat barn på en speciell 

förskoleavdelning vilket betyder i en viss social kulturell kontext. Vi observerar de processer som 

barnen ingår i under den fria leken, vilket då innebär att de är medskapare av barndomskulturen på just 

denna avdelning. Barnen ses som human beings vilket vi beskriver ovan, det betyder att det som sker 

just här och nu är värt att studera. 

Vi kopplar även vår studie till vad Ingrid Engdahl (2011) skriver om barnet som kompetent. Engdahl 

(2011, s. 67) skriver i sin studie att toddlare är sociala aktörer, studien stödjer det teoretiska 

perspektivet där barn ses som sociala aktörer med egna intensioner och social kompetens. Engdahl 

(2011, s. 19) refererar till Sommer (1997) som menar att barn föds med en social kompetens. Engdahl 

refererar vidare till Sommer et al. (2010) där hon skriver att människan ses som kompetent och 

socialiserar sig genom att aktivt delta och ta till sig av den omgivande kulturen. Engdahl (2011, s. 19) 

menar också att detta kan ses ur ett relationellt perspektiv tillsammans med andra människor vilket är 

valet för vår studie, att fokusera på hur barnen skapar socialt samspel tillsammans i den fria leken. 
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Löfdahl (2004, s. 29) belyser i sin bok Förskolebarns gemensamma lekar- mening och innehåll vikten 

av att se barnen som sociala kompetenta aktörer. Löfdahl menar att om vi ska kunna få syn på hur 

barnen skapar mening behöver man utgå från att barnen är kompetenta och intressera sig för vad som 

händer i deras samspel och aktiviteter i den specifika kontexten barnen befinner sig i. Löfdahl (2007, 

s. 13) använder begreppet barns agens och menar att det är ett viktigt begrepp i barndomsforskningen, 

då det är förknippat med barns kompetenser. Det innebär att barnen är aktiva agenter och medskapare 

till sociala processer och sin egen utveckling. 

När studier görs utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv görs forskningen inte endast om barn utan 

även för och med barn. Genom denna typ av forskning ges makt och bättre förutsättningar till barnen 

(Halldén 2007, s. 26-27). Liksom Roos (2014, s. 50) ställer vi oss kritiska till att forskare kan 

genomföra forskning med barn utan att ha i åtanke att det alltid är den vuxne forskaren som har 

tolkningsföreträde. Roos menar att även om vuxna forskare tror sig vara jämlika med barnen så 

behöver det inte vara så, det kan mycket väl vara så att barnen svarar det de tror att forskaren vill ha 

som svar. Det gör att barnen hamnar i underläge (Roos 2014, s. 50). 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Vi har under vår studie varit medvetna om att det är vi vuxna som har tolkningsföreträde framför 

barnen, men vi har haft som utgångspunkt att genomföra studien ur barnens perspektiv. Vi vill här 

först göra en distinktion mellan vad som i tidigare forskning benämns som barns perspektiv i relation 

till barnperspektivet. Halldén menar att begreppet barnperspektiv används både metodologiskt och 

ideologiskt. Som metodologisk utgångspunkt ligger intresset i att fånga barns perspektiv, man 

fokuserar på barnens agerande, låter barnen komma till tals och tar tillvara barnens egna tankar. Som 

ideologisk utgångspunkt ligger intresset i att ta tillvara barns villkor och ha barnens bästa i fokus 

(Halldén 2007, s. 169-171). Öhman (2007, s. 34) menar att genom att ta ett barns perspektiv finns i 

grunden ett barnperspektiv och genom att man som forskare intar ett barns perspektiv så måste en 

tolkning av forskaren också ske. Vi tolkar det som att en forskare inte kan ta barns perspektiv till fullo 

utan man behöver också göra en tolkning av forskarens perspektiv. Det betyder att barns perspektiv 

alltid är dubbelt. Genom att vi är ute på fältet är vi närvarande observatörer som tolkar barnens 

agerande i de specifika situationerna. Vi kopplar det till hur Roos (2014, s. 50) tolkar barns perspektiv, 

att vi låter barnens röster höras istället för att vi som vuxna går in i en situation och tolkar den utifrån 

förutfattade meningar om vad som är bäst för barnen. Vi frågar oss i inledningen vad det innebär att 

lyssna på barn och inta barns perspektiv och enligt Roos (2014, s. 49) innebär det, som tidigare 

nämnts, att interagera med barnen, värdera barns åsikter och låta dem påverka sin tillvaro. Skånfors 

(2013, s. 11) beskriver forskarens roll som att man intar en position där hen försöker förstå och 

synliggöra hur barnens samspel sker, vad de gör tillsammans och vad de säger.  

Kamratkulturer 

Corsaro (2005, s. 67) motsätter sig förespråkarna för det utvecklingspsykologiska perspektivet på 

punkten att de underskattar barns eget skapande av kamratskap, de fokuserar på vad barnen klarar av i 

olika stadier och fokus ligger på resultatet. Utgångspunkten i detta resonemang ligger i att barnen 

måste ta till sig de vuxnas sätt att skapa kamratskap innan de anses kunna ha en utvecklad kamratskap 

(Corsaro 2005, s. 67). Corsaro (2005, s. 67) vill inte bortse från att barnen lär sig kamratskap från de 

vuxna och anser att denna forskning är viktig. Men det som Corsaro (2005, s. 67) intresserar sig för är 

just det hur barnen skapar kamratskap sinsemellan i deras vardagliga miljö och ur barnens perspektiv. 

Corsaro menar att kamratkulturer inte består av förutbestämda strukturer. Det är i samband med att 
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barn möter andra barn och vuxenvärlden som de tillägnar sig kunskaper och därigenom så skapas 

kamratkulturen (Löfdahl 2007, s. 20). Corsaro (1988, s. 24) menar att vi genom teoretisk forskning 

kring barn måste fokusera på barns vardagliga tillvaro här och nu och inte enbart fokusera på vilka 

resultat barnen uppnår i sitt lärande och sin utveckling. Corsaro (2012, s. 488) menar att det inte är 

tillräckligt att förklara den nya barndomssociologin genom att säga att barnen socialiseras in i 

samhället genom en kollektiv process. Corsaro (2012, s. 488) menar att termen socialisering innebär 

ett problem då den kan tolkas som att barnet är på väg in i något, att barnet förbereds för framtiden och 

att denna socialisering sker genom övning. Corsaro (2005, s. 18; Skånfors 2013, s. 31) har istället en 

idé om att barnen tolkar, reproducerar och producerar social kunskap i sina kamratkulturer.  

Det teoretiska begreppet kamratkultur är en viktig utgångspunkt för vår studie då vårt syfte är att 

studera hur barnen skapar egna kulturer i förskolan. Kamratkulturer skapas då barnen skapar strategier 

för hur man tar sig in i den pågående fria leken, hur barnen skapar och skyddar sina lekutrymmen samt 

hur barnen intar olika positioner beroende på vilka som ingår i leken. Även när barnen tolkar 

vuxenvärlden gör de om kulturen till sin egen kamratkultur i förskolan. Löfdahl (2007, s. 15) beskriver 

begreppet kamratkultur utifrån sina tankar där hon menar att begreppet används för att förstå och 

beskriva vad som uppstår mellan barnen i specifika miljöer. Inom detta perspektiv fokuserar man på 

vad som händer mellan barnen för att förstå deras kamratkultur, istället för att studera det enskilda 

barnet (Löfdahl 2007, s. 16). Enligt Corsaro skapar barn kollektivt värderingar, handlingar och 

funderingar och dessa kommer i uttryck i barnens lekar. I en specifik barngrupp delar barnen dessa 

värderingar, handlingar och funderingar men de förändras över tid och kultur (Löfdahl 2007, s. 15). 

Corsaro (1992, s. 160) beskriver kamratkultur som att barn tillsammans skapar sociala interaktioner i 

den kulturella kontexten förskolan, det sker genom att barnen tillsammans tolkar vuxenvärlden som de 

sedan gör om till sin egen. Det betyder att barnen är aktiva agenter i sitt sociala liv, vilket innebär att 

barnen är med och skapar sina egna liv (Löfdahl 2007, s. 26-27). I barnens interaktioner med varandra 

sker ständigt nya tolkningar i deras lekar. Det gör att barnens kamratkulturer förändras och möjliggör 

ny kunskap. Ett exempel som Löfdahl beskriver är när några gula kuddar på en avdelning blir eldklot 

ett par dagar (Löfdahl 2002, s. 19).   

Corsaro (2003, s. 64-65; 2005, s. 134) belyser två viktiga teman inom kamratkulturen, dela (sharing) 

och kontrollera (control). Corsaro menar att barnen delar leken tillsammans och att de gör allt för att 

kontrollera dess innehåll. Corsaro (2003, s. 65) exemplifierar dela och kontrollera på följande sätt; Om 

ett barn vill delta i en pågående lek och blir nekad tillträde så behöver det inte innebära att de andra 

barnen är elaka och inte vill dela med sig, utan snarare att de vill behålla kontrollen över leken. När 

barnen gör detta menar Corsaro (2005, s. 140) att barnen skyddar sitt interaktiva utrymme. 

Viktiga begrepp inom kamratkulturen, vilka är relevanta för vår studie, anser vi är följande; 

tillträdesstrategier, uteslutningsstrategier, skyddande av interaktiva rum, tolkande reproduktion, 

sekundär anpassning samt sociala positioner. Dessa har vi beskrivit i tidigare forskning och vi kommer 

att använda oss av dessa i analysen. 
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Metod 

Vi har gjort en kvalitativ studie. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 10) belyser svårigheten i 

att förklara vad en kvalitativ metod är. De anser att man istället kan prata om kvalitativ data respektive 

kvalitativ empiri. Kvalitativ data handlar om att synliggöra en aktivitet eller ett yttrande. 

Informationen från dessa data kan i sin tur leda till att synliggöra tankar, intentioner, känslor och 

upplevelser. Ahrne och Svensson (2015, s. 10) beskriver kvalitativ data på följande vis; “Kvalitativa 

data mäts inte, utan det räcker med att konstatera att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de 

förekommer”. Genom att göra en kvalitativ studie försöker vi förstå barns tankar, intentioner, känslor 

och upplevelser och på detta sätt synliggöra barns sociala samvaro och skapandet av kamratkulturer i 

den fria leken.  

Val av metod 

Vi har valt att göra deltagande observationer och informella samtal på en förskoleavdelning. Som vi 

tidigare beskrev så vill vi försöka förstå barns sociala samspel i den fria leken utifrån barnens 

perspektiv. Halldén (2007, s. 28; Lalander, Philip 2015, s. 93) menar att göra en etnografisk studie är 

ett bra tillvägagångssätt om man vill försöka förstå barnens perspektiv. Roos (2014, s. 47-48) anser att 

genom att vara ute på fältet och göra observationer kan vi på detta sätt närma oss barnen och inta ett 

inifrån- perspektiv, samtidigt som vi också måste bortse från våra förutfattade meningar om barns lek. 

Vidare förklarar Lalander (2015, s. 95) att genom en etnografisk studie får man som forskare 

möjligheten att använda sig av olika metoder vid sin datainsamling. Beroende på vilken frågeställning 

man som forskare har kan man välja ut vilken metod som passar bäst för att besvara frågan.  

Roos (2014, s. 47) beskriver etnografin som ett förhållningssätt snarare än en metod. Inom en 

etnografisk studie menar Roos (2014, s. 47) att forskaren gör etnografi eftersom denne är deltagande i 

den miljön där forskningen pågår. Vi har under studiens gång varit inspirerade av etnografi och har 

gjort deltagande observationer för att försöka uppfatta barnens perspektiv i den fria leken. Lalander 

(2015, s. 109- 110) menar att en deltagande forskare bland annat studerar vad som händer mellan 

människorna på fältet, vad de säger och gör. Vidare förklarar Lalander (2015, s. 110) att man kan 

skriva ner observationsanteckningar för att se vad som sker på fältet samt det man upplever. När 

Lalander (2015, s. 110) förklarar hur man kan skriva sina anteckningar menar han att dessa ska vara 

nerskrivna utan värderande ord. Som vi nämnt i teoridelen så menar Roos (2014, s. 50) att vi endast 

gör tolkningar av det barnen säger och gör. Vi kan med andra ord inte inta barns perspektiv fullt ut 

(Roos 2014, s. 50). Detta kan kopplas till det vi också tidigare har nämnt att forskare har ett 

tolkningsföreträde vid observationer av barn.  

Innan vi påbörjade vår studie hade vi funderingar på att även göra intervjuer eller samtal med barnen. 

Men vi insåg att våra frågeställningar kunde besvaras genom enbart deltagande observationer och 

samtal så vi gjorde ett medvetet val att inte göra intervjuer med barnen (Bengtsson, Karin & 

Hägglund, Solveig 2014, s. 121). Detta för att vårt syfte fokuserar på att vi vill studera vad som händer 

här och nu mellan barnen i den fria leken. När vi har observerat barnen har vi gjort egna 
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observationsanteckningar och har sedan gått iväg för att skriva ner observationerna mer noggrant. 

Vissa observationer gjorde vi tillsammans och andra gjorde vi individuellt.  

Informella samtal 

Under vår tid på avdelningen blev barnen allt mer bekväma med oss och började samtala mer med oss. 

Vi var med barnen under dagen och deltog i verksamheten. Bengtsson och Hägglund (2014, s. 128) 

belyser vikten av att delta i verksamheten för att få möjligheter att ställa frågor till barnen. Vidare 

förklarar Bengtsson och Hägglund (2014, s. 122) att barns information är viktig och är ett bra 

komplement till forskningen. Under tiden som barnen lekte kunde vi ställa frågor som till exempel 

Vilka får vara med? eller frågor om den pågående leken för att få en bättre förståelse för leken. Men 

även om vi ställde en del frågor till barnen så valde vi att vara så passiva som möjligt då syftet med 

vår studie är att studera den sociala samvaron mellan barn och barn i den fria leken. Skånfors (2013, s. 

40) menar i sin doktorsavhandling att det kan vara svårt att ställa frågor till barnen utan att man stör 

dem i den pågående leken. Skånfors (2013, s. 40) förklarar vidare att det är bra att ha i åtanke att 

barnen kan svara på frågorna så som de tror att vi vuxna vill att de ska svara. Med andra ord kan 

barnen bli påverkade av vår närvaro (Skånfors 2013, s. 40).  

Metoddiskussion 

Vi har som vi tidigare beskrev använt oss av deltagande observationer som datainsamlingsmetod. Vi 

ville komma nära barnen i deras vardagssituationer vilket gjorde att vi valde just denna metod. Som 

Lalander (2015, s. 109-110) beskriver så ville vi studera vad barnen gör och hur barnen kommunicerar 

och skapar sociala samspel i den fria leken. Som vi också beskrev tidigare i metodavsnittet hade vi 

funderingar på att göra intervjuer med barnen för att få barnens perspektiv på deras samspel. Roos 

(2014, s. 50) skriver däremot att det finns en risk att barnen svarar oss det de tror att vi vill ha som 

svar, det kan då bli en fråga om att barnen hamnar i underläge, vilket vi ville undvika. Vi trodde från 

början att vi var tvungna att arbeta med flera olika insamlingsmetoder eftersom vi skulle göra en 

etnografisk studie men vi har valt att inspireras av en sådan studie då vi inte har möjlighet att utföra en 

etnografisk studie till fullo med den omfattningen det innebär. 

Vi ser barnen som kompetenta och genom att vi gör en studie ute på fältet för och med barn så ges mer 

makt åt barnen, men liksom Roos (2014, s. 50) menar vi att det i forskning med och för barn alltid är 

den vuxne som har tolkningsföreträde. Vi har under studiens gång reflekterat över detta dilemma då vi 

har känt att vi har ett tolkningsföreträde över barnen. Då det är vi som observatörer och författare av 

denna studie som har tolkat det vi har sett och hört så kanske det inte stämmer helt överens med 

barnens perspektiv om vi skulle fråga dem. Men vår ambition har varit att ta del av barnens perspektiv 

genom att fokusera på barnens agerande och samtal mellan varandra och ibland med oss observatörer, 

samt sedan förmedla detta i text så detaljerat som möjligt. 

För att synliggöra barnens perspektiv inom forskning som rör barn är det av största vikt att barnens 

röster blir hörda (Källström Carter 2015, s. 68). Lalander (2015, s. 93) beskriver observationer som en 

viktig del i en etnografisk studie och menar att befinna sig på fältet ger en inblick i forskningsfältet 

som man inte kan få genom endast intervjuer. Som vi tidigare beskriver i metodavsnittet valde vi att 

inte göra några intervjuer med barnen eftersom vi kunde få svar på våra frågeställningar genom 

observationer och informella samtal. Vi anser som Halldén (2007, s. 169-170) skriver att vi har utgått 

från barnens perspektiv eftersom vi har fokuserat på barnens agerande, låtit barnen komma till tals och 

tagit tillvara barnens egna tankar.  
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Urval och avgränsningar 

Här nedan kommer en redogörelse för hur vi har resonerat kring val av undersökningspersoner samt 

förskoleavdelning för vår undersökning. 

Undersökningspersoner 

Vi var på en förskoleavdelning som har fått arbetsnamnet Majblomman som är belägen i en kommun i 

mellansverige. Denna förskola valdes för att vi inte hade någon personlig anknytning till denna 

förskola. På Majblomman fanns det 14 barn inskrivna i åldrarna 3-5 år.  

Vi gjorde våra observationer under fem dagar och vi befann oss på förskolan mellan 09.00-14.00. Vi 

anpassade oss efter avdelningens planering och gjorde därför observationer både inom- och utomhus. 

Då barnen hade på sig västar i olika färger när vi var utomhus kunde vi se vilka barn som tillhörde den 

avdelningen som vi fick observera på. Detta gjorde att vi kunde göra medvetna val att inte observera 

om det deltog ett barn från en annan avdelning i leken som inte skulle vara med i vår undersökning.  

Val av observationer 

När vi sammanställde vår empiri gick vi igenom samtliga observationer som vi hade gjort och som vi 

hade antecknat ner. De sex observationer som vi har valt att analysera svarar väl mot vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi anser att observationerna gav oss ett rikt material att arbeta med där vi kunde 

synliggöra vad som är relevant för vår studie. De observationer som vi har valt att analysera djupare är 

de observationer vilka vi benämner; Brum! - Du förstör, Vi kommer ifrån ria ra, Här kommer Pippi! –

Nej, Vi kör!, Jag ska vara med och leka, Jag vill gunga med Sofia samt Mu, här kommer kossan. 

Genomförande 

För att samla in empiri var vi ute på fältet bland barnen och gjorde våra observationer. Vi gjorde våra 

observationer både individuellt och tillsammans. Ibland ställde en av oss frågor till barnen för att få 

mer information om vad de lekte och vilka som fick vara med. När vi sedan hade gjort våra 

fältanteckningar gick vi oftast direkt i väg för att skriva ner mer noggrant vad vi hade observerat. I 

början fann vi det svårt att hinna få med hela händelsen i våra fältanteckningar. Men detta blev enklare 

med tiden. Detta tror vi kan bero på att efter varje genomförd observation gick vi direkt undan för att 

skriva ner observationen mer utförligt. I samband med detta skrev vi ner egna tankar om 

observationerna. När vi sedan tittade på dem igen tittade vi med “glasögon” utifrån ett 

barndomssociologiskt och kamratkulturperspektiv. 

När vi sedan lämnade fältet kunde vi läsa igenom våra observationer och skrev ner mer begrepp som 

vi kunde se i observationerna som till exempel tolkande reproduktion och tillträdesstrategier. Detta 

hjälpte oss för att kunna påbörja en analys på observationerna och kunna hitta en teoretisk 

utgångspunkt och idéer till tidigare forskning. 

Databearbetning och analysmetod 

Roos (2014, s. 55) beskriver etnografiska undersökningar där man hela tiden producerar data. Därför 

menar Roos att man måste analysera data allt eftersom. Med andra ord pågår analysen hela tiden när 

man gör observationerna. Då analysarbetet ständigt pågår menar Roos att man måste ha neutralt 

beskrivna observationer för att man som observatör inte ska titta på den med förutfattade meningar, 
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risken finns då att man också tappar barnens perspektiv (Roos 2014, s. 55). När vi utförde våra 

observationer på barnens sociala samspel var vi ständigt i analysarbetet och gjorde anteckningar utan 

värderande ord. Hur vi har gått till väga i våra analyser beskriver vi här nedan. 

Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2015, s. 221) beskriver tolkningar av första, 

andra och tredje graden. När man gör tolkningar i den första graden skriver man ner fältanteckningar 

vid observationerna. Dessa anteckningar menar Elvstrand et al. (2015, s. 221) är forskarens egna 

förståelser och kommer att ligga till grund för det fortsatta analysarbetet. Under våra observationer på 

avdelningen Majblomman gjorde vi alltid observationsanteckningar av vad vi såg i barnens lekar. 

Detta var korta tankar utan några teoretiska begrepp. Roos (2014, s. 55) förklarar att det kan vara bra 

att diskutera sina analyser med någon annan. När vi hade gjort en egen observation diskuterade vi 

alltid detta med varandra om hur vi tolkade observationen. Elvstrand et al. (2015, s. 225) förklarar 

vidare tolkningar av andra graden, där de menar att man går från att använda mer vardagliga begrepp 

till att använda mer akademiska och teoretiska begrepp. De menar att det då är viktigt att ha med sig 

tidigare fältanteckningar och samtidigt titta på observationerna i denna grad av tolkningsarbetet. Efter 

vår tid ute på fältet skrev vi ner våra observationer och gick igenom våra fältanteckningar. Därefter 

kunde vi skriva ut olika teoretiska begrepp som vi fann i våra observationer. De begrepp som vi utgick 

ifrån var: 

 

 Tillträdes- och uteslutningsstrategier 

 Skyddande av interaktionsutrymme 

 Tolkande reproduktion 

 Positionering  

 Sekundär anpassning 

 

Elvstrand et al. (2015, s. 231) beskriver tolkningar av den tredje graden som att man utifrån ett 

teoretiskt perspektiv kan göra tolkningar av det man ser. Detta bidrar till en djupare förståelse utifrån 

vår valda teori och att vi som observatörer går under ytan och kritiskt granskar det som händer 

(Elvstrand et al. 2015, s. 231). Vi har sedan gjort djupare tolkningar av vår data utifrån det 

barndomssociologiska perspektivet samt kamratkulturperspektivet. 

Vår roll 

Gällande vårt deltagande i studien anser vi att vårt deltagande var partiellt, vilket Lalander (2015, s. 

100) förklarar som att man i vissa delar av studien är deltagande medan man i andra delar är mer 

passiv. Vi valde medvetet att inte delta i barnens lekar då vi ansåg att vårt fokus skulle förändras till att 

studera interaktionen mellan oss och barnen istället för interaktionen mellan barn och barn, vilket inte 

stämmer in på vårt syfte. Men vi anser dock att vi är deltagande när vi har informella samtal med 

barnen samt när vi svarar på barnens tilltal. Att vi befinner oss på fältet anser vi också är ett slags 

deltagande. Corsaro (2003, s. 5) beskriver en roll som den otypiske vuxne (vår översättning). Corsaro 

(2003, s. 5) menar att barnen har förutfattade meningar om hur en vuxen ska vara. Men genom att 

agera som otypisk vuxen menar Corsaro (2003, s. 5) att man kan få tillträde till barnens värld. 

Exempelvis under våra observationer uppstod det ibland konflikter mellan barnen, om barnen då kom 

fram till oss för att få hjälp att lösa konflikten hänvisade vi alltid till pedagogerna på avdelningen för 
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att vi ville behålla våra roller som observatörer och inte som pedagoger. I Vetenskapsrådet God 

forskningssed (2011, s. 42) belyser man vikten av att observatören ska försöka vara objektiv och att 

observatören inte ska försöka påverka vad som händer och sker. Vår intention under studien har varit 

att försöka vara objektiva när vi har observerat barnens lekar och inte påverka den pågående leken. 

Forskningsetiska överväganden 

Här nedan kommer en redogörelse för forskningsetiska överväganden som vi har beaktat i vår studie.  

Samtycke 

Annica Löfdahl (2014, s. 36) beskriver att man ställs inför en rad olika principer som man måste 

förhålla sig till i samband med att man gör en undersökning. Löfdahl menar att det är av största vikt att 

alla som ingår i undersökningen får information om vad undersökningen innebär för att sedan kunna 

samtycka till den eller avstå (Löfdahl 2014, s. 36). Innan vi påbörjade vår undersökning tog vi kontakt 

med förskolechefen för att få ett godkännande. Förskolechefen kontaktade i sin tur avdelningen som 

blev aktuell att göra våra observationer på. 

I Vetenskapsrådets God forskningssed (2011, s. 43) belyser man vikten av att få ett samtycke från 

vårdnadshavare när det kommer till forskning som rör barn under 15 år. Med hjälp av pedagogerna 

kunde vi kontakta vårdnadshavarna via mejl för att informera om vår studie samt att vi skickade med 

ett dokument för samtycke av att deras barn fick delta i studien (se bilaga 1). Om de godkände att 

barnet fick vara med i studien fick de sedan lämna in samtycket till förskolläraren på avdelningen. Vi 

fick samtycke av samtliga vårdnadshavare, 14 barn är inskrivna men 13 var närvarande under vår 

studie. Vårdnadshavarna fick också information om att de kunde avbryta barnens deltagande när som 

helst under studiens gång. 

Löfdahl (2007, s. 106) beskriver i Kamratkulturer i förskolan- en lek på andras villkor svårigheterna 

gällande informerat samtycke från barnen. Löfdahl (2007, s. 106) menar att man kan berätta för barnen 

vad man ska göra på avdelningen och vad man är intresserad av. Dock belyser Löfdahl (2007, s. 106) 

svårigheterna i att förklara för barnen vad som kommer att hända med det material man har samlat in. 

På grund av svårigheterna i att förklara innebörden av studien för barnen så drar Löfdahl (2007, s. 106) 

slutsatsen att man endast kan fråga barnen om samtycke till att man får observera dem under pågående 

lek och då förklara för dem att man är intresserad av vad de leker. Löfdahl (2014, s. 39-40) beskriver 

vikten av att få samtycke av barnen för att få observera dem. Dock menar Löfdahl att det är viktigt att 

komma ihåg att barnen kan säga ja bara för att de har lärt sig att det är så man svarar. Löfdahl menar 

att barn kan säga nej på flera sätt än verbalt. Skånfors (2013, s. 17, 2009, s. 15) beskriver att man som 

forskare måste använda sin ”etiska radar” för att kunna känna av om barnen gör motstånd till att vara 

med i observationen. Skånfors (2013, s. 17) menar då att barnen både kan säga nej och visa nej. I sin 

studie hade Skånfors (2013) det teoretiska tänkandet att barnen ska ses som aktiva agenter, vilket även 

vi har som teoretisk utgångspunkt i vår undersökning. Vi valde att besöka förskolan innan vi påbörjade 

våra observationer för att barnen skulle få se vilka vi var samt att försöka förklara för dem vad vi 

skulle göra. Vi förklarade att vi gick i skolan och att vi skulle skriva en ”bok” om deras lekar. Vi 

frågade barnen om vi fick vara närvarande i rummet när de lekte. Flera av barnen var positiva till att vi 

skulle komma och de ville genast berätta vad de tyckte om att leka för lekar. Några av barnen gav ett 

mer avvaktande intryck till vår närvaro. Under våra observationer var vi noga med att lyssna in barnen 

och vi var noga med att fråga om vi fick titta på dem när de lekte. Många av barnen ville berätta vad 

de lekte för oss och ville även hjälpa till att “skriva” ner observationer. Medan andra barn drog sig 
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undan och visade att de blev obekväma av vår närvaro. Då valde vi att avbryta observationen och 

lämna barnen i fred så de kunde fortsätta sin lek. Vi fick användning av vår, vad Skånfors (2013, s. 17, 

2009, s. 15) kallar för “etisk radar”.  

Anonymisering 

I Vetenskapsrådets God forskningssed (2011, s. 67) förklaras att man inte ska kunna koppla det 

insamlade materialet till en specifik person. Sue Robson (2011, s. 184) beskriver att observationer 

möjliggör att man kan avidentifiera barnen lättare. I samband med att vi har skrivit ner våra 

observationer har vi gjort ett medvetet val att genast avidentifiera barnen genom att kalla dem B1, B2 

och så vidare för att ingen utomstående ska kunna identifiera barnen. När vi sedan har renskrivit våra 

observationer har vi namngett barnen med fingerade namn. Det är endast våra egna (Lina och Maria) 

som inte är fingerade.  

Konfidentialitet 

I Vetenskapsrådets God forskningssed (2011, s. 67) förklaras även vikten av konfidentialitet när det 

kommer till forskning. Med konfidentialitet belyser Vetenskapsrådet i God forskningssed (2011, s. 67) 

att ingen utomstående ska få ta del av vårt insamlade datamaterial. För att ingen utomstående ska få ta 

del av materialet har vi låst in dessa papper i ett skåp. Vi har även haft datorer som är 

lösenordskyddade och som endast vi har tillgång till.  

Nyttjandekravet 

Vad gäller nyttjandekravet förklarar Löfdahl (2014, s. 38) att man inte får diskutera sina observationer 

med övriga pedagoger samt att man inte får spara det datamaterial som har samlats in. Detta för att 

ingen obehörig person ska få tag på materialet och kunna sprida det vidare. Pedagogerna på 

Majblomman var mycket positiva till att vi var där och de gav oss utrymme till att göra våra 

observationer. Vi informerade pedagogerna om att vi hade fått mycket bra material till vår studie när 

vi var klara med våra observationer efter de fem dagarna vi varit där. Vi berättade dock inte vad vi 

hade observerat. Vi kommer att hålla vårt insamlade material inlåst på en säker plats fram tills vi får 

vår uppsats godkänd. Därefter kommer vi att förstöra materialet med våra observationer. 

Studiens kvalitet 

Gällande valet av vår metod kan man diskutera generaliserbarheten i vår studie. Vi har endast gjort 

observationer på en avdelning på förskolan och det är endast Majblommans kamratkulturer vi har tagit 

del av. Svensson och Ahrne (2015, s. 26-27) menar att när man utför en kvalitativ studie blir det svårt 

att generalisera, då vi inte kan säga något om en större grupp barn. Vår studies resultat visar endast hur 

Majblommans kamratkultur ser ut, med andra ord kan vi inte säga att detta gäller för alla barn och 

förskolor. 
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Resultat och analys 

Här nedan kommer en redovisning och tolkningar av vår kvalitativa metod, deltagande observationer 

och informella samtal. Vi vill härmed klargöra att i observationerna Vi kommer ifrån ria ra och Jag 

ska vara med och leka har vi en skiljelinje för att markera ett tidshopp i observationerna. 

Efter varje observation vi redovisar kommer vi att göra en analys vilken utgår ifrån våra 

frågeställningar. För att besvara våra frågeställningar använder vi oss av det teoretiska perspektivet 

barndomssociologi och kamratkulturperspektivet samt tidigare forskning. Alla barn i observationerna 

har fingerade namn. Det är bara vi som observatörer (Lina och Maria) som har riktiga namn. Vi är 

medvetna om vilket vi tidigare har belyst att det är vi som observatörer som har makt och 

tolkningsföreträde när det gäller analysen. Vi har med andra ord tolkat händelserna och försökt ha 

barnens perspektiv i fokus. Det innebär i vår studie att vi har deltagit i verksamheten med barnen och 

tolkat deras ageranden i den fria leken. Vi har försökt få fram barnens röster och agerande genom att 

befinna oss på fältet bland barnen. I nedanstående resultat och analys har vi försökt återskapa detta i 

text.  

Här nedan kommer en kort beskrivning av de olika observationerna som vi har analyserat: I Brum! du 

förstör sekvensen leker Sofia, Olle och Pelle och det som sker är att Sofia och Olle skyddar sitt 

interaktiva lekutrymme och Pelle använder sig av en tillträdesstrategi när han försöker ta sig in i den 

pågående leken. I Vi kommer ifrån ria ra klär Sofia, Stella och Olivia ut sig till olika karaktärer i Pippi 

Långstrump. Förskolan har under en veckas tid haft tema Pippi Långstrump och deras hemvrå är 

inredd som Villa Villekulla. I sekvensen såg vi att Olle använde sig av två tillträdesstrategier för att ta 

sig in i den pågående leken mellan flickorna. Olle och Pelle åker båt och de är tjuvar i Här kommer 

Pippi! Nej vi kör! de tolkar vuxenvärlden i sin lek. Stella kommer iklädd Pippi kläder och vill vara 

med i leken, hon använder sig av en tillträdesstrategi som inte fungerar så bra, hon får inte tillträde till 

leken och blir utesluten. I Jag ska vara med och leka närmar sig Sofia pojkarna och använder sig av tre 

olika tillträdesstrategier och lyckas komma in i leken. När Sofia säger; ”Jag ska vara med och leka” 

lyckas hon träda in i leken. I Jag vill gunga med Sofia fann vi att barnen intog olika positioner i leken. 

I den sista observationen Mu, här kommer kossan försöker Stella komma med i leken, men blir 

utesluten av de andra.   

Brum! -Du förstör 

Vi är ute i lekparken en regnig dag. Olle (4 år) och Sofia (3 år) leker i en inhägnad på gården där det 

finns några buskar. Det är lerigt och de har tillsammans grävt en lång grop som är bred som en spade. 

Pelle (4 år), sitter lite längre bort i inhägnaden och kör med sin blåa traktor i leran. Pelle reser sig upp 

och går mot de andra två barnen. Pelle placerar sin traktor i gropen.  

- Brum! Säger Pelle samtidigt som han kör sin traktor 

- Nej! Utbrister Sofia och pekar på Pelle med sin gula spade. Pelle förstör! 

Olle slår bort Pelles traktor med hjälp av sin arm. 

- Du förstör! Utbrister Olle. 

Sofia vänder sig om och tittar över lekparken. 

- Pelle förstör! Ropar Sofia till en pedagog. 
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Pelle flyttar på sin traktor och börjar köra på sidan av gropen. Olle och Sofia fortsätter gräva sin grop. 

 
Analys av Brum! -Du förstör  
Pelles tillträdesstrategi i den här sekvensen är en avbrytande, störande entré då han stör den pågående 

leken mellan Olle och Sofia genom att sätta sin lastbil i deras grop. Vi tolkar det som att Pelle inte vet 

vad Olle och Sofia leker. Olle och Sofia har skapat ett interaktionsutrymme vilket är ett socialt 

samspel i leken som rubbas när Pelle försöker ta sig in i leken. När Sofia säger “nej” och både hon och 

Olle senare påtalar att Pelle förstör tolkar vi det som att de vill behålla kontrollen i sin delade 

interaktion i leken. Det sker en uteslutning av Pelle då han inte lyckas ta sig in i leken. Detta kan 

kopplas till de två centrala teman som Corsaro menar är dela och kontrollera. När Olle och Sofia har 

skapat ett interaktivt utrymme så har de skapat mening i leken, detta tolkar vi som att de är kompetenta 

och har egna intentioner med sin lek. Olle och Sofia delar med andra ord leken tillsammans och 

kontrollerar leken genom att de skyddar den från att Pelle träder in i leken. Att Pelle blir utesluten 

behöver inte betyda att Olle och Sofia är elaka, utan de skyddar sitt interaktiva utrymme. Hade vi som 

observatörer gått in med en förutfattad mening om att alla får vara med i leken, för att det är det bästa 

för barnen, så hade vi kanske förstört interaktionen mellan Olle och Sofia. Genom att låta barnen styra 

leken själva så värderas barnens åsikter och de påverkar själva leken här och nu. 

Vi kommer ifrån ria ra 

Tre barn, Anna (4 år), Stella (4 år) och Olivia (3 år) befinner sig i dockvrån i det stora lekrummet. 

Dockvrån är möblerad som Pippis kök från filmen. Det finns utklädningskläder för de olika 

karaktärerna. De diskuterar länge vem som ska vara Pippi. Efter ett tag börjar barnen klä ut sig, Sofia 

tar på sig en röd peruk, Stella tar på sig en hatt och Olivia tar på sig en jacka. 

- Jag ska vara Pippi. För jag har den röda Pippi- peruken, säger Sofia. 

När de väl har bestämt de olika rollerna tar de sig ut från hemvrån till en stor röd matta som finns mitt 

i rummet. Där börjar alla tre att dansa genom att vifta med sina händer framför sig och sjunga 

samtidigt: 

- Vi kommer ifrån ria ra, ria ra. Vi kommer ifrån ria ra, ria ra. 

Olle (4 år) står gömd bakom en dockteaterkuliss. Han tittar fram bakom kulissen och ler. Detta göra 

han flera gånger. Efter ett tag kommer han fram bakom kulissen och tar liksom hoppsasteg fram till de 

andra barnen och börjar dansa likadant som de andra barnen. Dansen stannar upp och de tittar på 

varandra och skrattar. Snart börjar de dansa igen. Ett av barnen börjar sjunga igen och de andra gör 

likadant. 

- Vi kommer ifrån ria ra. 

Vi har observerat barnen under en liten stund och Lina frågar dem: 

- Vilka får vara med? 

- Alla får vara med, säger Anna och dansar samtidigt. 

- Okej. Vem är det som bestämmer vilka som får vara med. 

Barnen tänker efter samtidigt som de dansar. 

- Det är alla som bestämmer det, säger Anna. 
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Analys av Vi kommer ifrån ria ra 

Förskolan hade den veckan vi var där en tema vecka med Pippi Långstrump. Denna sekvens speglas 

av den sociala kulturella kontexten Pippi Långstrump veckan. Vi tolkar det som att barnen är delaktiga 

i kulturskapandet på avdelningen här och nu då de tolkar och skapar i sina lekar utifrån de olika 

karaktärerna i Pippi Långstrump. Pippi verkar vara en roll som barnen gärna vill inta, de diskuterar 

länge om vem som ska få klä ut sig till Pippi, tillslut tar Anna peruken och säger att hon ska vara 

Pippi, därefter tar Stella och Olivia på sig en hatt respektive en jacka och blir Prussiluskan och 

Annika.  

Vi kan också se i denna sekvens att Olle omringar området där flickorna leker, då han på avstånd 

iakttar vad de leker. När han sedan tycker att han kan gå in i leken, gör han likadant som flickorna och 

går obemärkt in i leken tillsammans med dem. Det är ingen av flickorna som protesterar och Olle delar 

nu leken tillsammans med flickorna. Vi tolkar detta som, att eftersom Olle använde sig av dessa 

tillträdesstrategier fick inte flickorna intrycket av att han hotade deras lek. I den här sekvensen får Olle 

vara med i leken han lyckas med sitt tillträde. När Olle använder sig av de olika strategierna och får 

komma in i leken tolkar vi det som att flickorna har en fortsatt känsla av att kontrollera leken, men att 

de nu också delar den med Olle. Olle är en aktiv agent när han försöker få tillträde till flickornas lek 

genom de olika tillträdesstrategierna. Olles intention är att ta sig in i leken, han är därmed en 

kompetent medskapare av den sociala processen som pågår mellan barnen. 

Innan Olle träder in i leken tolkar vi det som att han tar till sig den omgivande kulturen då han studerar 

flickornas lek på avstånd och när han sedan har fått en förståelse för vad som händer i leken tar han sig 

obemärkt in i leken genom att härma flickornas dans och sång. Genom att Olle träder in i leken utan 

att bli utesluten så sker det i relation till barnen som redan ingår i leken. Anna, Stella och Olivia har 

redan ett socialt samspel sinsemellan och när Olle träder in i leken så ingår även han i detta samspel. 

Genom att Olle försöker få tillträde till leken på det sätt som han gör tolkar vi Olle som kompetent och 

aktiv agent som vill vara med i leken. 

Kamratkulturen i barnens lek har inte en förutbestämd struktur utan den skapas i samspel mellan de 

deltagande barnen i den sociala kulturella kontext de befinner sig i (förskolan och Pippi temaveckan), 

samtidigt som de även tolkar vuxenvärlden då de härmar Prussiluskans handrörelser i dansen.  

 

Här kommer Pippi! - Nej. Vi kör! 

Olle (4 år) och Pelle (4 år) är i stora lekrummet. De har ställt tre vita stolar på rad ovanpå en röd rund 

matta. De ställer iordning stolarna. 

- Vi ställer dom här, säger Olle. 

Barnen sätter sig på en varsin stol. Olle vänder sig om mot oss (Lina och Maria). 

- Vi är tjuvar, säger Olle till oss. 

- Är ni tjuvar? Vart ska ni åka? Frågar Maria. 

- Dit ingen kan se oss, till öknen, svarar Olle. 

Stella (4 år) äntrar rummet, hon är utklädd till Pippi Långstrump med en Pippi peruk och ett blått 

förkläde. 

- Här kommer Pippi! Utbrister Stella och ställer sig framför Olle och Pelle. 
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- Nej vi kör, säger Olle och låtsas köra med sina händer. 

Stella tittar på Olle och Pelle. 

- Okej, jag ser inte vart ni kör, säger Stella. 

Olle och Pelle svarar inte på Stellas kommentar. 

- Nu kör vi, säger Pelle. 

Stella lämnar rummet samtidigt som Olle och Pelle ställer sig upp på den röda mattan. De hoppar över 

till en mindre blå matta som ligger bredvid den röda.  

- Vi hoppar, säger Olle. 

- Har ni hoppat till öknen, frågar Maria. 

Olle ligger ner på mattan och tittar på Maria och säger; 

- Nej vi är bakom på båten. 

Pojkarna reser sig upp och går till hemvrån för att hämta en kudde och ett täcke ifrån docksängen. De 

lägger kudden och täcket på den blåa mattan. 

- Ni har en stor båt, säger Maria. 

- Det här är en annan båt om den andra går sönder, säger Olle. 

De båda pojkarna lägger sig ner och låtsas sova. 

 
Analys av Här kommer Pippi! - Nej. Vi kör! 
I den här situationen gör Stella en avbrytande/störande entré och samtidigt föreslår hon en annan 

aktivitet, när hon plötsligt kommer inspringandes utklädd till Pippi vilket inte passar in i pojkarnas lek. 

Pojkarna visar att detta inte passar in i deras lek genom att de till en början ignorerar Stella. När Stella 

kommer in och säger “här kommer Pippi” tolkar vi det som att hon hotar pojkarnas interaktiva 

utrymme. Vi tolkar det som att pojkarna vill behålla sin kontroll över leken och fortsätta dela leken 

tillsammans. Olle säger “nej, vi kör” och pojkarna ignorerar Stellas försök till inträde i leken. Vi anser 

att det finns likheter med en uteslutningsstrategi som Tellgren observerade “att plötsligt bli ignorerad i 

leken”. Skillnaden är att Stella aldrig fick tillträde till leken och ignorerades från första början, det 

blev ett misslyckat tillträde för Stella. Åter igen hade vi som observatörer kunnat hänvisa till att alla 

får vara med, men utifrån kamratkulturperspektivet nekar Olle och Pelle Stella tillträde för att de vill 

skydda sin pågående lek de har tillsammans. Detta tolkar vi som att Olle och Pelles lek är sårbar och 

att de har fungerande samspel mellan varandra som de inte vill dela med Stella för då kan de tappa 

kontrollen över leken.   

Vi ser också i denna sekvens hur barnen använder tolkande reproduktion i sin lek, då de leker tjuvar 

som åker båt till öknen där ingen kan se dem. De vet att tjuvar måste hålla sig undan. När sedan Maria 

frågar om de hoppar till öknen hänvisar pojkarna till att de hoppar från båten ner i en annan båt som de 

troligen har på släp. Detta tolkar vi också som att barnen tolkar vuxenvärlden. Kanske är det någon av 

pojkarnas familjer som har en båt? De har tolkat båten och tjuven från vuxenvärlden och producerat 

om det till egna handlingar i denna specifika kulturella kontext som finns på Majblomman, de har 

också varit delaktiga i kulturskapandet på Majblomman genom sina handlingar. I lekarna skapar 

barnen kollektivt värderingar, handlingar och funderingar, detta visar sig i den ovanstående sekvensen 

då pojkarna hoppar till den andra båten, de har en gemensam förståelse för denna handling. Olle och 
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Pelle är därmed aktiva agenter som skapar mening och har egna intentioner i leken. När Olle och Pelle 

använder den röda och blåa mattan som båtar sker det en tolkning i leken. Dessa tolkningar möjliggör 

en ny kunskap för barnen i leken. 

Jag ska vara med och leka 

Jag (Lina) står och iakttar Maria och två pojkar som sitter mitt på gården. Plötsligt kommer Sofia (3 

år) cyklandes på sin trehjuling. 

- Vad gör Maria? frågar Sofia. 

- Jag vet inte, säger Lina 

- Ska jag fråga? Säger Sofia 

- Du kan åka fram och fråga om du vill, säger Lina. 

Sofia cyklar fram en liten bit, men håller sig på avstånd. 

Två pojkar Olle (4 år) och Pelle (4 år) sitter på gården. De har varsin trehjuling bredvid sig. I handen 

har de en varsin liten spade. Olle har en hink bredvid sig på marken och Pelles hink hänger på styret. 

Sofia (3 år) är lite längre bort och åker runt pojkarna på avstånd med sin trehjuling. Maria frågar 

pojkarna: 

- Vad gör ni? 

- Vi planterar, säger Olle. 

- Titta, säger Pelle. 

Han visar Maria att han har planterat en kvist. Sofia kommer cyklande på en trehjuling och parkerar 

bredvid Maria. Maria säger: 

- Hej, kommer du? 

- Ja. Jag ska vara med och leka, säger Sofia.  

Sofia tittar på pojkarna och frågar sedan: 

- Får jag vara med? 

- Ja. Du får vara med, säger Olle. 

- Du får vara med, säger Pelle. 

Sofia kliver av trehjulingen. 

- Vad skriver du? Frågar hon Maria. 

- Jag skrev att du klev av din trehjuling, säger Maria. 

- Jag har också klivit av min cykel, säger Pelle. 

- Jag med, säger Olle. 

Sofia kliver av sin trehjuling, börjar gräva och plantera tillsammans med Olle och Pelle. 

Lina har också kommit fram till barnen. Olle slutar gräva och tittar upp på Lina. 

- Vet du vad Gustav sa till mig? Att han inte vill vara min kompis längre, säger Olle. 

- Sa Gustav så till dig? Hur kändes det? Frågar Lina. 
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- Inte bra. Alla får vara med. 

Sofia som gräver bredvid Olle säger bestämt: 

- Ja. Alla får vara med! Annars blir man ledsen. 

 
Analys av Jag ska vara med och leka 
Under denna observation fann vi att Sofia använde sig av flera tillträdesstrategier för att komma med i 

Olle och Pelles lek. Till en början frågar hon Lina om tillåtelse att åka fram till pojkarna och Maria. 

Detta är något som vi kan koppla till hjälp av en icke deltagare. När hon sedan börjar cykla mot 

Maria, Olle och Pelle åker hon inte fram till dem direkt utan iakttar dem på avstånd. Här tolkar vi att 

Sofia använder sig av omringande av område, då hon cyklar runt pojkarna ett tag för att se vad de 

leker innan hon cyklar fram till dem. När hon sedan kommer fram till Maria, Olle och Pelle säger hon 

att hon ska vara med och frågar även om hon får vara med, vilket har likheter med den direkta verbala 

strategin. Denna strategi fungerar i detta sammanhang då hon får tillträde till leken. Vi tolkar barnens 

planteringar som att de har gjort tolkningar av hur vuxna gör när de planterar. När barnen planterar i 

sin lek så är de medskapare av kulturen genom att de gör egna tolkningar av hur man planterar och 

använder det i sin lek. På detta sätt ingår barnen i två kulturer, de vuxnas, eftersom de tolkar 

vuxenvärlden, och i sin egen kamratkultur eftersom de producerar en egen kultur av det de tolkar i sina 

lekar. Vi tolkar det som att Pelle och Olle inte känner att deras lek blir hotad av att Sofia vill vara med 

i deras lek och har därför inget behov av att skydda den.  

Vi tolkar det som att Sofia är en social aktör då hon visar med de olika tillträdesstrategierna att hon 

vill vara en del av det sociala samspelet som Olle och Pelle delar i sin lek. Vi ser denna sekvens 

mellan barnen ur ett relationellt perspektiv där barnen skapar ett socialt samspel tillsammans i den fria 

leken. Då vi utgår ifrån ett barndomssociologiskt perspektiv blir det synligt vad som pågår mellan 

barnen och att de genom sitt sociala samspel skapar en kamratkultur. Det räcker inte med att studera 

ett enskilt barns handlingar för att få syn på kamratkulturer. 

Jag vill gunga med Sofia 

Händelsen utspelar sig i en lekpark i närheten av förskolan. Sofia (3 år) och Klara (4 år). 

Sofia ropar på mig (Maria) och frågar om jag kan hjälpa henne upp i gungan. Jag går fram till henne 

och lyfter upp henne i gungan. Jag ger henne fart. Hon säger att hon tycker det är svårt att göra fart 

själv när hon har galonvantar på sig. Efter några minuter kommer Klara och säger;  

- Jag vill gunga med Sofia! 

Hon går direkt fram till Sofia i gungan och Sofia accepterar att Klara vill gunga med henne. När Klara 

kommer fram till gungan kravlar hon sig upp i hålet i gungan och kommer tillslut upp helt själv. Sofia 

och Klara ville att jag skulle ge dem fart så jag stod med dem och gav dem fart. Sofia lyssnade in 

Klara och efter en stund började Klara säga; 

- Framåt, bakåt, framåt, bakåt. 

 Sofia hängde på och sa likadant. De gungade en bra stund och sa tillsammans samtidigt fler gånger 

”framåt bakåt”. 
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Analys av Jag vill gunga med Sofia 

I denna observation kan vi se att Klara använder sig av en direkt strategi, genom att säga “Jag vill 

gunga med Sofia”. Då Klara använder denna strategi visar hon för Sofia att hennes intention är att hon 

vill ingå i ett socialt samspel med Sofia. Vi tolkar det som att Sofia och Klara skapar ett interaktivt 

utrymme när de sitter och gungar och samtidigt börjar säga: ”framåt, bakåt”. Klara och Sofia ingår i 

ett relationellt samspel vilket visar att de är aktiva agenter och skapar tillsammans en social process 

(gungar). Tidigare i observationen har Sofia påtalat att hon inte kan göra fart själv, men när sedan 

Klara kommer upp på gungan och hon säger ”framåt och bakåt” så kan det kanske vara något som hon 

har hört från de vuxna och att hon då tror att man måste säga detta för att kunna få fart på gungan. När 

flickorna sedan tillsammans säger ”framåt, bakåt” kanske detta är ett sätt för dem att tolka 

vuxenvärlden? Det kopplar vi till att det sker en ny tolkning av att få fart på gungan genom att säga 

”framåt, bakåt”.  

Vi tolkar det som att flickorna intog varsina positioner i sekvensen där Klaras position var med 

drivande eftersom Sofia intog en lyssnande position. När Klara börjar säga “framåt, bakåt” imiterar 

Sofia Klara. Vi gör en tolkning att Klaras ålder kan ha en betydelse för hur positioneringen sker då 

Klara är 4 år och Sofia är 3 år.  

Mu, här kommer kossan 

Stella (4 år), Sigrid (4 år), Ebba (4 år), Maja (4 år) och Lisa (4 år) sitter i matrummet på en matta med 

naturmotiv. De leker med smådjur (hästar och rådjur) av plast. Ebba kommer ”hoppande” med ett djur. 

- Hej, säger Ebba till Maja och Sigrid. 

Maja och Sigrid svarar inte på Ebbas tilltal utan fortsätter att leka. 

- Dom é döda, säger Sigrid om sina djur som ligger ner på mattan. Om den nuddar här så lever 

den.   

Ebba pratar med Maja och Sigrid och försöker återigen komma in i deras pågående lek. Strax efter tar 

Lisa ett djur och börjar prata med Ebba. Maja och Sigrid, Ebba och Lisa leker två och två parallellt 

med varandra på mattan med sina djur. Stella sitter lite bakom de andra flickorna och har en ko i 

handen.  

- Mu, här kommer kossan! säger Stella.  

- Nä. Inte kossan, säger Sigrid. 

De andra barnen fortsätter att leka och bjuder inte in Stella i leken. I detta skede leker de andra fyra 

flickorna tillsammans. Stella iakttar flickorna en stund och lägger bort kon för att byta ut den mot ett 

rådjur. Stella sätter sitt rådjur bredvid de andra flickornas djur på mattan och gör precis som dem. Nu 

blir Stella med i leken. Leken blir plötsligt avbruten av en pedagog då det var dags för lunch.  

 

Analys av Mu, här kommer kossan 

I denna sekvens sker det nya tolkningar i barnens interaktion i leken när Sigrid säger; ”om den nuddar 

här så lever den” detta gör att barnen skapar en gemensam förståelse för vad som händer inom 

kamratkulturen. I den kulturella kontexten ansågs inte kossan vara ett djur som fick ingå i leken. Det 

som skedde mellan barnen var att Maja, Sigrid, Ebba och Lisa inte ville dela sitt interaktiva utrymme 

med Stella och genom att använda sig av uteslutningsstrategin ”nyckfulla regler” (Nä, inte kossan) 

kontrollerade de sin lek. Barnens värderingar och handlingar blev synliga i leken då Stella blev nekad 
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tillträde på grunda av att hon hade ”fel” djur. Stellas strategi för att få tillträde till leken var en 

avbrytande/störande entré, när hon säger ”Mu här kommer kossan” vilket gjorde att hon både blev 

ignorerad och hänvisad till en nyckfull regel i leken. Dock visar Stella ännu en gång sin intention att 

hon vill vara med i leken genom att använda sig av ytterligare två tillträdesstrategier, nämligen 

producerande av pågående handling och icke verbal entré, när hon byter ut kossan mot ett rådjur och 

gör som de andra barnen. Vi tolkar det som att den rumsliga och relationella dimensionen är av 

betydelse i denna sekvens då mattan är den avgränsade platsen för leken samt att deltagarna i leken 

påverkar dess utveckling. 

I denna sekvens visar barnen hur de är aktiva agenter som tillsammans skapar mening i sitt sociala 

samspel i en fria leken. Utifrån sitt egna perspektiv att vissa djur är tillåtna och vissa inte, skapar 

barnen en kamratkultur. Den struktur som utspelar sig kunde vi som observatörer inte förutse, det 

betyder att kamratkulturer är under ständig förändring och har inga fasta strukturer.  

Diskussion  

Här nedan följer diskussioner gällande studiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att synliggöra på vilka sätt barnen träder in i pågående 

fria lekar, för att därifrån undersöka hur barnen skapade strategier och skyddade sina lekutrymmen. I 

anslutning till det övergripande syftet inkluderade undersökningen även att synliggöra barnens egna 

tolkningar av vuxenvärlden. 

Våra frågeställningar har under studiens gång varit:  

 Vilka tillträdesstrategier respektive uteslutningsstrategier använder sig barnen av och hur 

agerar barnen för att behålla och skapa sina interaktiva rum i den fria leken? 

 Hur positionerar sig barnen i den fria leken? 

 Hur kan vi se tolkande reproduktion och sekundär anpassning i barnens fria lek? 

Resultaten av denna studie visar att barnen använder sig av olika slags tillträdes- och 

uteslutningsstrategier i den fria leken. Vi har också sett att barnen ibland använder sig av flera 

strategier för att få tillträde till en lek. Genom att barnen använder sig av uteslutningsstrategier har vi 

sett att barnen skyddar sina interaktiva utrymmen, för att behålla kontrollen över den gemensamma 

leken som de har påbörjat. Gällande resultatet av tolkande reproduktion har vi funnit att barnen ofta 

tolkar vuxenvärlden i sina lekar och reproducerar samt producerar sina egna kamratkulturer. I vår 

inledning av tidigare forskning beskriver vi synen på barnens fria lek i förskolan utifrån Woods idéer 

om att barnen själva kan styra sin lek och vara aktiva agenter. Wood menar att detta är ett behov som 

finns hos barnen. Vi har i vår empiri analyserat och tolkat barnen som kompetenta och aktiva agenter i 

sina lekar. Detta på grund av att barnen kan styra sina lekar själva genom tillträdes-, 

uteslutningsstrategier, skyddandet av det interaktiva utrymmet, hur barnen positionerar sig och 

tolkande reproduktion samt sekundär anpassning. Vi kommer med dessa begrepp diskutera våra 
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resultat av analyserna utifrån våra frågeställningar med tidigare forskning, barndomssociologiska 

perspektivet och kamratkulturperspektivet som underlag.   

Ett resultat som vi fick syn på i två av våra observationer Jag ska vara med och leka och Jag vill 

gunga med Sofia visar att en direkt verbal tillträdesstrategi verkar fungera i dessa sammanhang. Som 

vi tidigare beskrev i tidigare forskning menar Tellgren att användandet av endast den direkta verbala 

strategin gör att barnet inte får vara med. Tellgren menar då att barnet måste använda sig av andra 

strategier än endast den direkta strategin. I observationen Jag ska vara med och leka använder sig 

Sofia av tre strategier, först frågade hon Lina vad Maria gjorde hon tog då hjälp av en icke deltagare, 

sedan stod hon och tittade en stund vad Maria och Olle och Pelle gjorde vilket vi kopplar till en 

omringande strategi, sist använder hon sig av den direkta verbala strategin och säger “jag ska vara 

med och leka”. Även om Sofia använde sig av flera olika strategier för att träda in i leken så tolkar vi 

det som att den direkta verbala strategin var framträdande och dominerande eftersom det är ett direkt 

konstaterande och en direkt fråga till pojkarna. I observationen Jag vill gunga med Sofia fungerar den 

direkta verbala strategin utan att Klara behöver använda andra strategier. Klara går fram och 

konstaterar att hon vill gunga med Sofia och klättrar upp i gungan utan att Sofia hinner svara. Klaras 

lyckade tillträde kan kanske också förklaras med att Sofia gungar ensam och inte tillsammans med 

någon annan, Klara stör därmed inte en pågående lek i ett interaktivt utrymme mellan några barn. 

Samtidigt visar resultatet från observationen Brum! - Du förstör där Pelle använder en 

störande/avbrytande, icke verbal entré att den direkta strategin som Pelle använde inte fungerade i sitt 

sammanhang, men han använde inte någon annan strategi för att försöka igen. I likhet med Tellgrens 

tolkning blir det även i vår empiri synligt hur barnen ständigt förhandlar och använder olika strategier 

för att få tillträde till de olika lekarna. Dock fungerade till exempel inte Stellas tillträdesstrategier i Här 

kommer Pippi!-Nej vi kör! hon fick inte vara med i den pågående leken. Detta överensstämmer med 

Skånfors forskning att när ett barn inte får tillträde till en lek sker en uteslutning. I teoriavsnittet 

redogör vi för två viktiga teman inom kamratkulturen, dela och kontrollera. I båda ovannämnda 

observationer tolkar vi det som att barnen som redan befinner sig i leken delar den tillsammans och 

vill bevara kontrollen över leken. Detta leder då till att barnen som vill få tillträde till lekarna blir 

uteslutna. Corsaro menar i sin forskning att barn genom uteslutning skyddar sitt interaktiva utrymme. 

I samband med när vi påbörjade vår studie hade vi inte positioneringen i en barngrupp i åtanke. Detta 

var något som vi fick kunskap om i samband med att vi studerade Skånfors tidigare forskning. När vi 

sedan började analysera vår empiri blev det synligt för oss att barnen positionerade sig i sina 

gruppkonstellationer. Skånfors menar att barnen rör sig mellan olika positioner beroende på vem eller 

vilka som ingår i leken. Detta var något vi kunde utläsa i vår empiri från observationerna Jag ska vara 

med och leka, Jag vill gunga med Sofia, Mu, här kommer kossan och Här kommer Pippi!- Nej vi kör! I 

Jag ska vara med och leka fick vi intrycket av att Sofia hade en högre status i den 

gruppkonstellationen i jämförelse med Jag vill gunga med Sofia. Vi tolkar det som att Sofia kände sig 

trygg och hade en etablerad kontakt med pojkarna. Etablerad kontakt, menar Skånfors, har en 

betydelse beroende på hur barnen positionerar sig. I observationen Jag vill gunga med Sofia var Klara 

den som var mest drivande i deras samspel, vi tolkar det som att det kan bero på att Klara är ett år 

äldre än Sofia. Skånfors belyser att ålder kan ha en betydande roll i barnens positioneringar. 

Positionering fann vi även i Mu, här kommer kossan och Här kommer Pippi!- Nej vi kör! då Stella 

intog olika positioner i de olika lekarna. I Mu här kommer kossan! hade Stella en mer tillbakadragen 

position medan i Här kommer Pippi!- Nej vi kör! var hon mer framåt och tog mer plats, även om hon 

inte lyckades få tillträde till leken. Alla dessa observationer visar som i Skånfors forskning att barns 
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sociala positioner görs och förändras beroende på vilka konstellationer barnen ingår i, positionerna är 

därmed inte statiska.  

När en grupp barn leker delar de ett interaktivt utrymme i sin lek, vilken de vill ha kontroll över. När 

de känner att kontrollen blir hotad kan uteslutningar ske. I observationen Här kommer Pippi!- Nej. Vi 

kör! gjorde Stella en avbrytande/störande entré och utbrister ”här kommer Pippi”, vi tolkar det som att 

hon vill leka Pippi. Pojkarna kände sig då hotade och uteslöt Stella genom att ignorera hennes tillträde. 

Vi kopplar detta till Tellgrens tidigare forskning angående uteslutningsstrategierna skyddandet av 

interaktionsutrymmet, misslyckat tillträde och bli ignorerad i leken. Detta visar utifrån Tellgrens 

forskning att de interaktiva utrymmena i barnens lekar är väldigt sårbara, då de redan deltagande 

barnen riskerar att deras sociala samspel rubbas och att de tappar kontrollen över sin lek. Med andra 

ord vi tolkar det som att Olle och Pelle inte ville dela leken med Stella utan behålla kontrollen. I 

kontrast till denna sekvens fann vi i observationen Vi kommer i från ria ra att barnen inte kände att 

deras interaktionsutrymme blev hotat av Olles tillträde. Vi tolkar det som att det berodde på de 

tillträdesstrategier som Olle använde sig av. Som vi har redogjort i tidigare forskning utifrån Tellgrens 

översättningar av Corsaros tillträdesstrategier använde Olle sig av omringande av område, producera 

variant av pågående handling och en icke verbal entré.  

Tellgren menar att det kan vara svårt att se när barnen utesluter varandra då de ofta hittar på nya sätt 

för uteslutning. När vi påbörjade vårt analysarbete och satte på oss ”kamratkulturglasögonen” och 

bland annat fokuserade på uteslutningsstrategier kunde vi se dessa i barnens lekar. Dessutom var vi två 

observatörer och det gjorde att vi upplevde det som att vi kunde se dessa strategier relativt tydligt. 

Under vårt analysarbete fann vi i likhet med Woods tidigare forskning att det fanns ett utrymme för 

barnen i den fria leken att själva styra och bli aktiva agenter i leken, dels genom att skydda sina 

interaktiva utrymmen. Vi har liksom Engdahl en utgångspunkt om det kompetenta barnet där barnet 

beskrivs som en social aktör där barnen skapar socialt samspel tillsammans i den fria leken. 

Den rumsliga och relationella dimensionen som Tellgren har tillfört Corsaros begrepp interaktiva 

utrymmen beskriver vi i observationen Mu, här kommer kossan. Vi fann i likhet till Tellgrens 

forskning att dessa dimensioner är av betydelse i barnens lek. Vi har i efterhand noterat att dessa 

dimensioner har en betydande roll i samtliga av våra observationer, då vi tolkar det som att det har en 

betydelse var leken utspelar sig och vilka som deltar i leken.  

I likhet till Corsaros tidigare studier om tolkande reproduktion fann vi också att barnen hade detta i 

sina lekar. Exempel på detta fann vi i Här kommer Pippi!- Nej. Vi kör!, Vi kommer ifrån ria ra och 

Jag ska vara med och leka. I observationen Här kommer Pippi!- Nej vi kör visar i en sekvens när 

pojkarna leker tjuvar och åker båt att de använder sig av tolkande reproduktion. De tar, som Corsaro 

menar i sin forskning, något från vuxenvärlden och gör om det till sitt eget. De har tagit båten från 

vuxenvärlden och producerar en egen tolkning av den. Kanske har något av barnen åkt båt och 

bearbetar detta i leken? Detta visar som i Corsaros studie att barnen ingår i två kulturer, de vuxnas och 

sin egen kamratkultur. Barnen kopierar inte enbart de vuxna utan tolkar vuxenvärlden och 

reproducerar den i sina egna lekar. I likhet med Här kommer Pippi! Nej vi kör! så sker en tolkande 

reproduktion i Jag ska vara med och leka då barnen gör egna tolkningar av plantering från 

vuxenvärlden. I kontrast till ovannämnda observationer så tolkar barnen i Vi kommer ifrån ria ra 

karaktärer från Pippi Långstrump sagan. Vi ser ändå detta som en tolkande reproduktion då barnen 

tolkar sagan och reproducerar den i sin lek. 

I observationerna Vi kommer ifrån ria ra och Jag ska vara med och leka kom frågan upp vilka som får 

vara med och leka och i båda observationerna framkom att alla får vara med. Just i dessa två 
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observationer fick de som ville tillträde till de pågående lekarna. Dock kan vi ställa oss frågan om 

Marias närvaro påverkade pojkarna att de kände sig tvungna att säga ja till Sofias tillträde? Då vi 

tolkar att avdelningens rådande kultur är att alla får vara med. Detta medför att de båda pojkarna 

kanske svarade ja på grund av att de tror att det är svaret vi som observatörer vill höra. I sådana fall 

hamnar pojkarna i underläge jämfört med oss vuxna (Maria och Lina). 

Dock visar observationerna Brum!- Du förstör, Här kommer Pippi!- Nej vi kör! och Mu, här kommer 

kossan att vissa barn inte fick vara med i leken (även om Stella slutligen lyckades få tillträde). I likhet 

med Tellgrens tidigare forskning om sekundär anpassning att det finns en rådande kultur på 

avdelningen att alla får vara med så uppfattar vi att även denna kultur var rådande på Majblomman, 

vilket vi nämner ovan. Vi tolkar det som att barnen fann sätt att gå runt denna rådande kultur genom 

att de skapar egna förståelser för regeln alla får vara med. Våra informella samtal visar att barnen 

säger att alla får vara med men i många av lekarna så utesluter barnen sina kamrater genom olika 

strategier. 

Som vi tidigare beskrev utifrån Corsaros forskning är barnen delaktiga i sitt kulturskapande. Genom 

att barnen ingår i olika sociala interaktioner på Majblomman så bidrar det till kamratkulturskapandet 

på avdelningen. Kulturskapandet är beroende av vilken social och kulturell kontext barnen befinner sig 

i. Vi tolkar barnen som kompetenta när de socialiserar sig, aktivt deltar och tar till sig av den 

omgivande kulturen, detta kopplar vi till Engdahls studie om att toddlare är sociala aktörer. I 

observationerna när barnen tolkar från sagan Pippi Långstrump så skapar och ändrar barnen sin kultur 

genom sitt agerande. Vi tolkar att dessa lekar är inspirerade av att de hade tema vecka om Pippi 

Långstrump och att de befann sig i just den rådande kulturella kontexten på Majblomman. I likhet med 

Halldéns tankar visar detta att barndomen är i en konstant förändring och vikten av att se vad som 

händer i praktiken här och nu istället för att bestämma vad barndom är. Genom att barnen ingår i dessa 

sociala interaktioner så kopplar vi det till Corsaros tidigare forskning om att barn är aktiva agenter som 

är medskapare till sina egna liv. Vi tolkar det som att barnen är human beings vilket enligt Johansson 

betyder att de har egna intentioner och själva skapar mening i sina lekar. Det betyder vidare att 

barndomen inte endast är en transportsträcka till vuxenlivet, vilket Halldén belyser i sin bok Den 

moderna barndomen och barns vardagsliv (2007). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Barn skapar kamratkulturer på förskolan och vi anser att det är viktigt för oss som pedagoger att vi är 

medvetna om hur detta går till. Kanske behöver den fria leken få mer plats på förskolan då det är i den 

fria leken mycket av kamratkulturskapandet sker. Om man ska återgå till tidigare forskning av Wood 

så finns det inte så många andra tillfällen i en förskoleverksamhet för ett barn att vara med och styra så 

mycket som det gör i den fria leken. I denna uppsats har vi en syn på barn som aktiva agenter i den fria 

leken, det betyder att barnen är kompetenta medskapare av kulturen på Majblomman. Vi tror att om 

man som pedagog inte har en syn på barn som aktiva agenter och kompetenta medskapare så finns 

risken att man ser på barn utifrån förutfattade meningar om hur barn ska vara. Barn skyddar sina 

interaktiva utrymmen i leken genom uteslutning av andra kamrater. Denna uteslutning kan uppfattas 

som att barnen är dumma mot varandra men utifrån ett kamratkulturperspektiv handlar det om att 

barnen vill bevara kontrollen över leken som de delar med någon annan. I vår framtida profession är 

det viktigt att vara medveten om detta. 
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Slutsatser 

Vi har i denna studie sett hur barnen som aktiva agenter använder sig av tillträdesstrategier för att få 

tillträde till lekar. Barn skyddar också sitt interaktiva utrymme genom att ha delad kontroll över 

leksituationen och ibland sker uteslutningar om barnen känner att deras delade lek blir hotad av andra 

barn som vill ta sig in i leken. Vi har observerat att barnen intar olika positioner beroende på vilken 

situation och vilka barn som ingår i leken. Vi har också reflekterat över hur barnens röster blir hörda 

när vi som vuxna observatörer har tolkningsföreträde. I många av våra observationer har vi sett hur 

barnen ingår i två olika kulturer, de vuxnas och sin egen kamratkultur. Genom att barnen tolkar 

vuxenvärlden och sedan reproducerar den i sina lekar skapar de en egen kamratkultur. Några barn på 

Majblomman refererade till regeln alla får vara med men vi fick i några av våra observationer syn på 

hur barnen kunde kringgå denna regel genom att göra egna tolkningar av regeln. Detta genom vad 

Corsaro benämner som sekundär anpassning. Något vi fann intressant var att den direkta verbala 

strategin faktiskt fungerade i två av våra observationer, dels i Jag ska vara med och leka och i Jag vill 

gunga med Sofia, en strategi som Tellgren menar sällan fungerar.  

Vidare forskning 

I denna studie har vi påvisat hur barn skapar sociala samspel mellan varandra i den fria leken ur 

barnens perspektiv, men vi tycker att det skulle vara intressant att forska vidare på hur pedagoger ser 

på barns kamratkulturskapande i den fria leken. Då skulle fokus vara utifrån vuxnas perspektiv istället 

för barnens perspektiv.  

En annan tanke vi har för vidare forskning är hur barns kamratkulturskapande ser ut i de mer styrda 

lekarna på förskolan. Vi har uppmärksammat under våra VFU- perioder hur barn skapar egna sociala 

samspel under styrda aktiviteter och lekar vilket vi tycker är intressant att ha som utgångspunkt i 

vidare forskning. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2015-11-09

 

 

  

 

 

Hej Vårdnadshavare på Majblomman! 

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 

handla om barns sociala samspel i den fria leken. 

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan. Vid dessa 

tillfällen vill vi observera barnen med hjälp av anteckningar. Vi kommer med andra ord inte 

videofilma, fotografera eller spela in ljudupptagningar av barnen. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 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.  
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Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholm universitet. 

 

Vänliga hälsningar 

Lina Eriksson och Maria Englund 

  

Lina Eriksson 

Mobil: XXXX 

Mail: XXXX 

 

Maria Englund 

Mobil: XXXX 

Mail: XXXX 

 

Rebecca Adami (handledare) 

Stockholms universitet 

Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mail: XXXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXXX innan 

den 1 december. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 

 

 

Jag/vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn………………………………………………… 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………… 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


