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Abstract 

The purpose with this study was to find out about the preschool toddler’s peer-cultures. I also 

wanted to understand how these peer-cultures were shown. 

My questions are as following: 

 What is it that the children interpretive and reproduce in their play? 

 How do children gain access to play? 

 How do children exclude each other? 

 What position of status can be seen in children´s play? 

I used observations as the method to find the answer to these questions. These observations 

where implemented during five occasions at two different preschools. Through these 

observations I have been able to see that peer cultures do exist among these children and that 

children uses different strategies to get access to play and to exclude one another. The children 

exclude others by simply telling: no you cannot play with us. To get access to the play, 

children used to circle the interaction and then use a nonverbal entry. 

Teachers must be aware of the fact that children with higher status wants to decide over the 

others, which been clear to me during this study. With this knowledge teachers will be able to 

prevent children from exclusion at all time. 

 

Keywords: Preschool, peer cultures, access play, excluding play, positions of status, 

toddlers. 

  



Sammanfattning 

 
Mitt examensarbete handlar om kamratkulturer på småbarnsavdelningen, alltså barnen i 

åldern 1-3 år. Jag ville se hur kamratkulturer visade sig bland dessa barn.  

Mina frågeställningar var: 

 Vad är det barnen tolkar och reproducerar i sin lek? 

 Hur gör barn för att få tillträde till lek? 

 Vilka olika uteslutningsmetoder använder barn? 

 Vilka statuspositioner syns i leken? 

För att ta reda på detta använde jag mig av observation som metod. Dessa observationer 

genomfördes vid 5 tillfällen på två olika förskolor. Genom dessa observationer har jag sett att 

kamratkulturer förekommer bland de yngsta barnen. Jag har kunnat se att barnen använder sig 

av olika strategier till tillträde samt olika metoder till uteslutning. Barnen utesluter genom att 

antingen säga: ”nej du får inte vara med” eller att putta bort barnet som utesluts. Det fanns 

även strategier för tillträde, där det var vanligast att barnen gjorde en icke-verbal entré i 

samband med att de omringade lekutrymmet. 

Det har även blivit tydlig för mig att det barn som har högre status i gruppen bestämmer och 

det gäller då för pedagogerna att vara medvetna om detta. Genom detta kan vi hjälpa barn att 

inte alltid bli uteslutna. 

 

Nyckelord: Förskola, kamratkulturer, tillträdesstrategier, uteslutningsmetoder, 

statuspositioner, småbarnsavdelning 
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Inledning 
 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka begreppet kamratkulturer inom förskolans 

verksamhet. När jag först kom i kontakt med begreppet gick jag min fjärde termin på 

förskollärarprogrammet, jag läste då min inriktning som heter Barn i förskola och 

förskoleklass -utveckling och rättigheter. Under inriktningsperioden fick jag lära mig vad 

kamratkulturer är och att det alltid finns runt omkring oss, på skolan, idrottsföreningen, 

arbetet med mera. När man vistas inom dessa grupper finns det olika regler och normer som 

gäller. Detta är något som även existerar på förskolan, främst inom den fria leken. 

Kamratkulturer kan ge sig till känna på olika vis, men det finns några centrala begrepp inom 

kamratkulturer. Dessa är tolkande reproduktion, sekundära anpassningar och beskyddande av 

interaktionsutrymme. Corsaro (2005b) förklarar att tolkande reproduktion betyder att barnen 

tolkar det som de är med om i världen, så som när de leker doktor eller mamma, pappa, barn. 

Genom detta får barnen en större förståelse för vad de egentligen har varit med om. Han 

menar även att det är vanligt att barnen beskyddar sitt interaktionsutrymme, sin lekplats, från 

intrång från andra barn eller vuxna för att de är rädda att leken ska förstöras. Barn har enligt 

Corsaro blivit vana med att leken avbryts eller förstörs och det är därför barnen gör allt i sin 

makt för att beskydda sin lek från andra. Det behöver dock inte betyda att barnen medvetet 

utesluter andra barn. När barn får leka fritt utan någon pedagogs medverkan får de en 

möjlighet att själva bestämma vad de vill leka, vem de vill leka med, samt vem de inte vill 

leka med. Barn är medvetna om att det finns olika regler i samhället, hemmet eller på 

förskolan. En av dessa regler är regeln ”alla får vara med”. Via denna regel ska alla som vill 

delta i en lek få möjlighet att göra det. Det kan leda till att vissa barn tar makten i leken 

genom olika redskap, medan andra barn blir uteslutna eller får mindre attraktiva roller i leken. 

Barn kan till exempel få rollen som bortrest granne, vilket egentligen betyder att barnen inte 

får vara med i själva leken. Det här är något som Corsaro (2005b) kallar för sekundära 

anpassningar. 

Under min inriktningsperiod kom jag i kontakt med Löfdahl (2004; 2007) och hennes 

forskning kring kamratkulturer på förskolan. Hon har studerat vad som händer när barnen 

leker och hur kamratkulturer kan se ut i olika rum på förskolan. Med det menas att barn beter 

sig olika på förskolan beroende på vilket rum de befinner sig i. Hon har till exempel sett att 

när barnen befinner sig i rum där pedagogerna oftast närvarar beter de sig helt annorlunda mot 

för vad de gör när de är inne i något rum helt själva. 

Under inriktningen kom vi även att prata mycket om hur barnen använder sig utav detta på 

förskolan, men alla de barn vi pratade om var oftast mellan 4-6 år gamla. Det fick mig att 

fundera på hur det kan se ut bland de yngre barnen, barnen mellan 1-3 år. Jag började tänka på 

om kamratkulturer existerar redan bland de yngsta barnen och i sådana fall hur det kan se ut, 

när dessa barn inte är lika verbala som äldre barn. Mina tankar gick kring om barn använder 

sig av samma metoder oavsett ålder eller om det är så att det faktiskt skiljer sig lite åt när 

barnen är något år yngre. 
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Syfte 

Att få en inblick och förståelse för kamratkulturer i förskolan bland barn i åldern 1-3 år. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vad är det barnen tolkar och reproducerar i sin lek? 

 Hur gör barn för att få tillträde till lek? 

 Vilka olika uteslutningsmetoder använder barn? 

 Vilka statuspositioner syns i leken? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Här ska jag nu presentera tidigare forskning som genomförts kring kamratkulturer på 

förskolan. Det finns väldigt mycket forskning kring detta ämne och jag har därför valt ut den 

forskning som passar bäst gentemot mitt syfte och mina frågeställningar. Det jag börjar med 

är att presentera begreppet kamratkulturer och vad begreppet egentligen betyder. Sedan 

kommer en förklaring till de centrala begreppen inom kamratkulturer, vilka är tolkande 

reproduktion, sekundära anpassningar och beskyddande av interaktionsutrymme. Efter detta 

kommer en genomgång av litteratur jag funnit intressant utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen kommer den teoretiska utgångspunkten i studien att redovisas, 

vilket är det sociokulturella perspektivet. 

 

Kamratkultur 

Begreppet kamratkultur grundades av sociologen William A Corsaro (2005b) redan under 

1970-talet. Enligt Corsaro (2005b) finns kamratkulturer överallt där barn träffas och 

samspelar, som till exempel på förskolan, kvarteret där de bor, lekparker eller på 

fotbollsplanen. Corsaro menar att en kamratkultur innefattar en stabil uppsättning av 

handlingar, aktiviteter, artefakter, rutiner, funderingar och värderingar som barnen delar i sin 

värld. Han fortsätter med att förklara att det finns två centrala teman inom barns 

kamratkulturer. 

1. Barn försöker hela tiden ta kontroll över sina liv. 

2. Barn försöker alltid dela denna kontroll mellan varandra. 

Löfdahl (2007) anser att kamratkulturer är ett teoretiskt begrepp som kan hjälpa till att 

beskriva samt förstå vad som händer när barn möts och är tillsammans, alltså i barnens 

relation till varandra. Hon förtydligar detta genom att förklara att: 

De processer där normer, attityder och värden kommer till uttryck i lekar och andra aktiviteter är likartade 

inom en grupp barn på samma förskola, men varierar över tid och mellan kulturer (s.15). 

Löfdahl (2007) fortsätter med att förklara att när man är ett förskolebarn är man en del av en 

specifik kamratkultur och den innehåller kunskap om såväl den egna och de andras sociala 

statusposition. Alltså vem som kan leka med vem, vem som bestämmer, vilka regler som 

gäller o.s.v. Hon menar även att kamratkulturer är uppbyggda av interaktioner och handlingar 

mellan barnen och att innehållet i kamratkulturen förstås genom att studera ”hur och vad som 

förhandlas var” (Löfdahl, 2007, s.16). 

Corsaro (2005b) menar även att kamratkultur är något som upprepas, medan Löfdahl (2007) 

betonar att det är meningsfullt att även betrakta de episoder av samspel som sker vid enstaka 

tillfällen som kamratkulturer. Hon ställer sig tveksam till om Corsaro även ser dessa enstaka 

samspel som en del av kamratkulturen. 

 

Tolkande reproduktion 

Löfdahl (2007) och Corsaro (2005b) förklarar att barn kan bli förvirrade av alla intryck de får 

från vuxenvärlden, och då använder de kamratgruppen som stöd för att genom leken försöka 

att förstå. Löfdahl (2004) menar att den vardagliga kommunikationen mellan vuxna och barn 
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kan skapa förvirring, osäkerhet och problem, vilket senare reproduceras i de aktiviteter som 

barnen skapar i sin kamratkultur. Corsaro (2005b) kallar denna reproducering för tolkande 

reproduktion, vilket innebär att barnen försöker förstå de händelser, normer och regler som de 

möter genom handlingar och uttalanden. Barnen tolkar och omskapar dessa för att på så vis 

göra dem begripliga och hanterbara. Löfdahl (2004) använder här ett begrepp taget ut IT-

världen, att ”ladda ner”. Hon förklarar att barnen laddar ner de som sker omkring dem för att 

kunna förstå, som t.ex. maktförhållanden, vuxenroller m.m. Löfdahl menar även att det är i 

leken som barnen får en möjlighet att kontrollera och handskas med de problem och frågor de 

stöter på i samhället, tillsammans med sina kamrater. Löfdahl (2007) nämner dock att barnen 

inte kopierar det som de försöker förstå rakt av, utan de omvandlar det så att det hamnar på en 

nivå som barnen förstår. 

Michélsen (2005) hänvisar till Corsaros teorier när hon förklarar att tolkande reproduktion 

innefattar tre olika typer av kollektivt handlade. Dessa är: 

 Barnens kreativa anpassning till den vuxna världens information samt kunskap. 

 Barnens produktion av och deltagande i de olika kamratkulterna. 

 Barnens bidrag till reproduktionen och utvidgningen av den vuxna kulturen. 

Ett exempel på tolkande reproduktion kan vara när barnen leker doktor, där de vill få en 

förståelse för vad som egentligen händer hos doktorn. En annan tolkande reproduktion kan 

även, enligt Ivarsson (2003), vara då barnen leker en lek som de lekt tillsammans med en 

pedagog. I Ivarssons fall var detta leken tingeling-tåget-går. Barnen leker då den leken för att 

få en förståelse för vad de gjorde på förmiddagen samtidigt som de får en möjlighet att prova 

på att ha den makten som pedagogen hade på förmiddagen. 

Löfdahl (2007) med hänvisning till Corsaro (2005a) anser att när barnen deltar i en 

kamratkultur blir de delaktiga i såväl en kulturell produktion som i förändring. Corsaro menar 

även att barnen är socialt aktiva deltagare i samhället. Genom detta får barnen en möjlighet att 

visa sin potential att bidra till ett förändrat och bättre samhälle, både här-och-nu som i 

framtiden. 

 

Sekundära anpassningar 

Löfdahl (2007) förklarar att sekundära anpassningar är något barn använder sig av för att 

kunna undgå de vuxnas regler. Corsaro (2005b) menar att sekundära anpassningar är ett sätt 

att beskriva barns gemensamma handlingar som ett sätt att undkomma de vuxnas regler på 

förskolan. Han menar att när barnen är på förskolan förväntas de lyda de regler som finns där. 

Barnen kan då ge sken av att följa och anpassa sig till dessa regler, när de i själva verket gör 

ett gemensamt motstånd mot den vuxna omgivande kulturen. Han fortsätter med att förklara 

att när det kommer till regeln ”alla får vara med” kan barn tilldelas mindre attraktiva roller för 

att låta alla barn vara med fast på olika villkor Dessa kan vara roller som bortrest granne, 

brevlåda eller djur.  

Löfdahl (2007) ger exempel på hur sekundära anpassningar har sett ut på förskolan hon 

observerat på. Hon nämner då Maja, en flicka på förskolan som i en lek får rollen som 

städerska efter påtryck från en av pedagogerna på avdelningen om att Maja ska få vara med i 

leken. Löfdahl förklarar här att barnen har sett till regeln ”alla får vara med” och därmed gett 
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Maja en mindre attraktiv roll i leken så att de ser ut som att Maja är med och leker fast hon 

egentligen inte får det. 

Corsaro (2005b) menar även att sekundära anpassningar ger barnen en möjlighet att ta en viss 

kontroll över sina liv. Han menar att barn gör motstånd mot de regler som finns. På de skolor 

Corsaro studerat har han kunnat se att barnen försöker hitta vägar kring de regler som 

existerar på skolan. En av dessa regler är att man inte får ta med sig leksaker till skolan och 

om man gör det ska dessa vara i skåpet. Barnen kunde då ofta ta med sig en mindre leksak 

som fick plats i fickan så att läraren inte skulle se att den var med. 

Corsaro (2005b) fokuserar på att barnen gör motstånd mot det vuxna samhällets regler, medan 

Löfdahl (2007) menar att detta motstånd även kan göras inom barnens egen kamratkultur. 

Hon menar att det kan vara möjligt att barn gör motstånd mot de egna reglerna och normerna. 

För att förstå barns handlingar och vilka sekundära anpassningar som pågår menar hon att det 

är viktigt att studera hur barnen kommunicerar, kroppsligt och verbalt. 

 

Beskyddande av interaktionsutrymme 

Corsaro (2005b) förklarar att när barn är på förskolan tilldelar de ledarskap till sig själva och 

till andra medan de leker, de bildar vad Corsaro kallar för en kärngrupp, och genom denna 

makt kan andra barn nekas tillträde till leken. Även Tellgren (2004) menar att barn kan ha 

svårt att få tillträde till andra barns lek eftersom barn försvarar sin pågående lek från andra. 

Att försvara sitt interaktionsutrymme betyder att man försvarar sin pågående lek ifrån 

inkräktare. Tellgren fortsätter med att förklara att det förekommer många avbrott inom 

förskolans vardag som gör att barnen försöker med allt för att kunna ta kontroll över det lilla 

de kan kontrollera. Corsaro (2003, 2005b) har visat att barn spenderar mycket tid till att 

försvara sin lek, då det är deras egen. 

Tellgren (2004) har även sett att det kan vara viktigt för barnen att lyckas beskydda sitt 

lekutrymme då det kan vara viktigt för de som är med i leken att kunna upprätthålla den 

kamratskap och det samspel som de har där-och-då. 

 

Vänskap 

Öhman (2007) menar att inom vänskap ryms glädje och gemenskap, ilska och besvikelse, 

stöd, uppmuntran och rolltagande. Hon menar att barn alltid försöker skapa ordning i sin 

tillvaro, för att på så vis kunna bemästra sin omgivning samtidigt som de söker efter 

tillhörighet. Vänskap är något som kommer oväntat, plötsligt och som utgår från någon form 

av likhet, ålder, kön eller intressen, som ger vännerna en ömsesidig bekräftelse och möjlighet 

att få identifiera sig med någon som är som dem. En vän är någon man kan lita på, som man 

kan vara sig själv med och någon som man kan bråka med utan att vänskapen på något vis 

hotas. 

Öhman (2007) menar även att det är viktigt att ha vänner på förskolan då det ger barnet en 

trygghet och en upplevelse av samhörighet. För att finna en vän används olika strategier, som 

att närma sig andra barn som leker och hoppas att bli inbjuden i leken, eller att sätta sig nära 

barnen som leker och leka samma sak. Barnen kan även försäkra sig av relationerna genom att 



 

6 

 

fråga frågor som ”vi är väl vänner”, eller ”vi kan väl leka tillsammans för vi bor ju på samma 

gata”. 

Öhman (2007) menar att det inom vänskapen kan uppkomma maktkamper då många barn vill 

vara med och bestämma, men att det finns regler som måste följas så som att man får inte 

slåss, man får inte göra så att någon gråter och man får inte gråta själv.  

 

Gemenskap 

Ivarsson (2003) ifrågasätter begreppet vänskap då det är ett begrepp som omgivningen tycker 

betyder att man alltid ska vara vänner. Ivarsson tycker däremot att även de allra bästa vänner 

ibland kan bråka. Hon kom fram till att gemenskap är ett bättre begrepp då det är med 

vidsträckt än vänskap och hon ställer sig själv frågan att det kanske går att känna gemenskap 

till någon man inte känner som på en fotbollsmatch, i kyrkan, eller alla barn på en 

förskoleavdelning. Hon menar dessutom att när barn skapar gemenskap på förskolan bidrar de 

till att skapa och upprätthålla en social ordning som ser ut på ett särskilt sätt. Öhman (2007) 

menar även hon att barnen har olika erfarenheter om hur man ska samspela tillsammans och 

detta är något som leder till en gemenskap inom barngruppen. 

 

Kamratkulturer i olika rum 

Löfdahl (2007) har i sin studie upptäckt att barn beter sig olika på förskolan beroende på 

vilket rum de är i. På den förskola hon gjort sin studie fanns det ett rum som kallades för 

ateljén. När barnen var i ateljén visste de att de inte fick vara ensamma, utan det här var 

neutral mark och här fick alla vara med och leka. I ateljén var det inte det konstnärliga som 

låg i fokus, utan rummet hade tre andra funktioner. Det första var att fungera som 

uppvisningsplats vilket betyder att barnen använder rummet till att visa upp sig för de andra 

barnen som var där. Genom att komma in i ateljén kunde barnen se vilka andra barn det fanns 

att leka med. Den andra funktionen som rummet hade var att fungera som ett mellanrum 

barnen kunde gå till när den pågående leken inte fungerade eller om de blivit uteslutna ur den. 

Ateljén fungerade då som det rum där barnen kunde börja om. Den sista funktionen rummet 

hade var som kontrollstation i och med att barnen kunde få en insikt i de andra rummen och 

vad som lektes där. Löfdahl nämner ett exempel med några flickor som leker inne i dockvrån. 

De bestämmer sig sedan för att gå till lekparken (ateljén) för att på så vis ta reda på vad som 

händer utanför deras lek (Löfdahl, 2007). 

 

Tillträdesstrategier 

När barn har påbörjat en lek är det inte ovanligt att något annat barn vill delta i den leken. För 

att få tillträde till en lek använder sig barn av olika strategier och Corsaro (2005b) samt 

Tellgren (2004) har sett några olika. De har sett att barn söker tillträde genom att antingen 

fråga om de får vara med, avbryta eller störa den redan pågående leken, hänvisa till regeln alla 

får var med, ta hjälp av andra barn för att få vara med, inringa området, genomföra en variant 

av pågående aktivitet eller att de gör en icke-verbal entré. 
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När barn söker tillträde genom att fråga om de får vara med så frågar de alltså rakt ut de 

deltagande barnen om även de kan få vara med och leka. Det är enligt Corsaro (2005b) inte en 

särskilt vanlig strategi, men det är ändå en som förekommer ibland. 

Genom att avbryta eller störa pågående lek får barnet som söker tillträde en möjlighet att få de 

andra barnens uppmärksamhet och det hoppas då på så vis få en inbjudan till leken. Denna 

metod är inte alltid särskilt lyckad då många barn kan bli arga när deras pågående lek 

förstörs(Tellgren, 2004). 

Barn som hänvisar till regeln att alla får vara med gör det för att det är något de ofta hör 

pedagogerna säga och det är här även vanligt att barnen lägger till ”det vet du” eller ”det vet 

ni” (Tellgren, 2004). Den här strategin går hem hos vissa barn medan andra barn kan bli mer 

mån om att försöka utesluta eller använda sig av sekundära anpassningar för att försvara sin 

lek. 

Att ta hjälp av andra barn är inte en så vanlig strategi, men det händer ändå att barnen vill ta 

hjälp av ett ombud som ska hjälpa barnet som vill vara med att få tillträde till leken. Denna 

metod används mest av barn som inte har lika stor makt eller verbal förmåga som andra barn 

på förskolan (Tellgren, 2004). 

Att inringa eller omringa området är något som barnen gör för att få en förståelse om vad som 

sker i leken innan de försöker att bli inbjudna till den. Genom att cirkulera kring en lek får 

barnen en inblick i leken som även medför att de kan se när bästa tid för tillträde ges. Vissa 

barn använder även denna strategi för att de hoppas bli inbjudna i leken om de håller sig runt 

om den (Tellgren, 2004).  

Med att genomföra en variant av pågående aktivitet, förklarar Tellgren (2004) att barnen går 

in i leken och försöker återskapa något som liknar det som pågår för att på så vis få tillträde. 

Detta menar Corsaro (2005b) tillhör en av de vanligaste strategierna. 

Enligt både Tellgren (2004) och Corsaro (2005b) är den icke-verbala entrén den allra 

vanligaste. Med icke-verbal entré menas att ett eller flera barn går in i leken utan att säga eller 

göra något och sedan väntar de bara tills de blir inbjudna i leken på något vis. 

Corsaro (2005b) och Tellgren (2004) har båda sett att barn oftast inte använder sig utav endast 

en strategi för tillträde utan de använder istället sig av en serie olika strategier. Tellgren såg till 

exempel att barnen ofta använde sig utav en icke-verbal entré följd av att de inringade 

området, där de går runt där leken pågår och väntar på en inbjudan. 

Tellgren (2004) menar att barn som blir nekade tillträde vid sitt första försök ofta använder sig 

av fler strategier. Detta beror på att det första försöket till tillträde nästan aldrig fungerar utan 

det krävs ofta ett antal försök innan tillträde ges. 

Även Ytterhus (2003) har tittat på hur barn söker tillträde till leken och hur barnen ska bete 

sig för att få vara med. Hon fann fem strategier som utmärkte sig. Dessa var att fråga om man 

får vara med och leka, att vara snäll och trevlig, att vara kreativ och rolig, att vara spontant 

närvarande samt att spela sin roll. 

 

Uteslutningsmetoder 

När barn låter andra barn få tillträde till sin lek så innebär det även i de flesta fall att vissa 

barn kommer att uteslutas ur leken. Tellgren (2004) har sett olika metoder till uteslutning. 
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Några exempel på uteslutning hon sett är: uteslutning inom pågående lek, uteslutning på 

grund av ålder, när någon annan tar över ledarskapet, ignorering samt misslyckat tillträde. 

Hon förklarar även att det finns verbal uteslutning där barnen helt enkelt säger, ”nej du får 

inte vara med”. 

När barn utesluter varandra inom pågående lek förklarar Tellgren (2004) det genom att barnen 

helt enkelt bestämmer sig för att utesluta ett barn som redan har en aktiv roll i leken. Det kan 

till exempel vara genom att barnet som utesluts blir lämnat kvar i rummet när de andra ”reser 

bort”. 

Ett annat exempel på uteslutning är uteslutning på grund av ålder som Tellgren (2004) 

beskriver är när ett eller flera barn utesluts på grund av att de inte är tillräckligt gamla eller att 

de är för gamla. Barn kan även här hänvisa till att leken kan vara farlig om man inte är den 

ålder som man måste vara för att få delta. 

När någon annan tar över ledarskapet förklarar Tellgren (2004) genom att ge ett exempel på 

vad hon sett när hon varit ute och observerat. Det hon såg då var att några barn lekte en lek 

tillsammans där det ena barnen var kattmamma. Kattmamman blev jagad av ett annat barn. 

Tillslut gömmer sig kattmamman vid ett av de andra barnen som då ”äter upp” henne. Genom 

att barnet som var kattmamma blir uppätet kan det inte längre delta i leken utan får gå och 

göra något annat. 

Ytterligare ett exempel på uteslutning är ignorering som Tellgren (2004) förklarar genom att 

barn som har tillträde till leken plötsligt blir ignorerade. Med det menas att ett barn kan finnas 

med i leken men de andra barnen bryr sig inte om att det barnet är där oavsett vad det gör. 

Den sista metoden för uteslutning är via misslyckat tillträde, vilket förklarar sig själv ganska 

bra. Med det menas helt enkelt att om ett barn söker tillträde till leken men misslyckas med 

det så kommer barnet bli uteslutet (Tellgren, 2004). 

Öhman (2009) har sett att uteslutning är vanligt på förskolan och hon håller med Tellgren 

(2004) om att uteslutning på grund av ålder är en vanlig metod. Däremot har Öhman även sett 

att barnen ofta använder sig av sin maktposition i gruppen för att kunna utesluta andra barn, 

vilket även Ivarsson (2003) sett när hon studerar barn som leker tingeling-tåget-går. I det fall 

hon studerat har hon sett att barnen använder sig av sin makt för att utesluta andra. Hon 

studerade ett barn som förde leken och som medvetet valde att utesluta ett barn varje gång 

leken började om. 

Något som Tellgren (2004) upptäckt är att de flesta uteslutningar är kamouflerade i leken, 

vilket gör att det inte alltid syns att någon utesluts. Hon har även sett att barn alltid kommer på 

nya metoder till uteslutning för att de inte vill använda samma metod för många gånger. 

 

Sociala förbudsregler 

Ytterhus (2003) har sett att det finns vissa regler inom leken som barn inte får bryta mot. Om 

någon av dessa regler bryts leder det till uteslutning. Det är fem regler som hon sett och dessa 

regler är att inte vara snuskig, inte förstöra leken, inte tappa ansiktet, inte slåss samt att inte 

känna fel. 

Med regeln att inte vara snuskig hänvisar barnen till personlig hygien, att barn inte får vara 

äckliga på något vis. Om man är äcklig luktar man antingen illa, dreglar, fiser eller gör något 
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annat som kan uppfattas som snuskigt eller äckligt. Här har Ytterhus (2003) sett att barnet ofta 

undviker närkontakt med andra barn som de uppfattar snuskiga. Till exempel har hon sett att 

barn som dreglar ofta blir uteslutna ur närgångna leker på grund av deras dregel. 

Att inte förstöra leken är strängt förbjudet. Det finns dock skillnader i om ett barn råkar 

springa förbi och välta ner något än om barnet välter med flit. Om de andra barnen uppfattar 

det som att det inte var med meningen och barnet som råkat förstöra något i leken ber om 

ursäkt så är det helt okej. Men när ett barn förstör något som de andra barnen uppfattar som 

att det var meningen, blir barnet som gjorde det uteslutet (Ytterhus, 2003). 

Då det kommer till regeln att inte tappa ansiktet betyder det att barnen inte får göra bort sig. 

Detta var något som Ytterhus (2003) endast såg bland de äldsta barnen som börjat tänka mer 

på detta. Hon nämner ett exempel med en sexårig flicka som gärna skulle vilja sjunga inför de 

andra, men hon vågar inte för hon känner inte alla barnen än. Denna flicka vet att om hon 

skulle ställa sig och sjunga inför de andra så kommer de att utvärdera det hon sjungit och 

antingen tycka det är bra, eller skratta år henne.  

Regeln att inte slåss är den allra viktigaste samt tydligaste regeln bland barn, vilket inte är så 

konstigt. I denna regel ingår att man inte får slåss, sparkas, bitas, nypas, eller göra något annat 

som kan skada andra. Däremot har barnen en egen regel i denna regel och det är att man får 

slåss så länge man inte är den som slår först (Ytterhus, 2003). 

Med regeln att inte känna fel menas att barnen i den pågående leken inte får känna fel känslor 

vid fel tillfällen, vilket är en regel med två olika dimensioner. Den förklarar för det första vad 

som är tillåtet att känna och när det är tillåtet. Till exempel är det tillåtet att skratta när man är 

glad och gråta när man ramlat och slagit sig. Det är däremot inte tillåtet att gråta om man inte 

får som man vill. För det andra förklarar denna regel överdrivet starka känslor, som annars är 

accepterade. Det förklarar Ytterhus genom ett exempel på ett barn som tycker om att sjunga 

och då gör det väldigt högt. De andra barnen tycker inte om när hon sjunger sådär högt för 

barnet blir då alldeles för engagerat i vad det gör. Ett annat exempel på detta är när ett barn 

springer fram och kramar ett barn alldeles för hårt så att det blir obehagligt (Ytterhus, 2003). 

 

Makt och statuspositioner 

Löfdahl (2004) har i sin forskning sett att barnen provar på olika roller i sin lek utifrån olika 

teman. Ett av dessa teman är makt, som hon har sett med tre olika underrubriker. Dessa 

underrubriker är stor och liten, rätt och fel samt makt och maktlöshet. Hon menar att barnen i 

dess lek kommer i kontakt med dessa teman och att de då provar på de olika roller som 

existerar. 

När barn leker delar de upp vilka som ska vara auktoriteter, de som bestämmer, och vilka som 

ska vara underordnade.  De barn som har hög status i gruppen får ofta roller som auktoriteter. 

När det gäller maktförhållanden i leken är det främst är familje- eller yrkeslekar som barnen 

leker. I dessa lekar går det lätt att se vem som har makten, vilket är den eller de som har roll 

som mamma, pappa, storasyskon, kung, drottning, chef med flera (Löfdahl, 2004). 

Alla barn använder sig av makt, menar Öhman (2009) och Johansson (2007) och då är den 

ofta är asymmetrisk. Med det menas att det finns något barn som bestämmer mer, och de 

andra barnen får göra som detta barn säger. Ibland leder det till att barn får göra något de inte 



 

10 

 

vill för att få fortsätta vara med i leken. Löfdahl (2004) förklarar att barnens olika 

statuspositioner i leken har betydelse för hur leken kommer att utvecklas 

Barn förknippar ofta ålder med makt, alltså att den som är äldst bestämmer, vilket även är 

något som Löfdahl (2004) samt Öhman (2009) sett. Det är ofta som ett barn kan ha makten i 

leken, men när det kommer ett äldre barn överlämnas genast makten till det äldre barnet. 

Öhman (2009) menar att barn använder olika sätt för att ta över makten i barngruppen. Ett 

barn kan visa sig modigt och starkt för att få de andra barnens förtroende. Det kan även säga 

till de andra barnen att det har si och så många vänner för att på så vis visa sig populär. En 

annan metod barn kan använda sig av är äganderätten över en leksak. Med det menas att ett 

barn helt enkelt säger att det är han eller hon som äger leksaken och därför ska de andra 

barnen göra som barnet vill. Det säger sig själv att den som äger en leksak även ska vara den 

som bestämmer. Därför försöker barn att ha så attraktiva leksaker som möjligt för att på så vis 

försäkra sig om att de andra barnen vill leka med den och att barnet som äger den då får 

bestämma. 

 

Styrdokumenten 

Läroplan för förskolan, härmed Lpfö, (Skolverket, 2010) säger att det är förskolan som ska 

lägga grunden för det livslånga lärandet samt att verksamheten ska utmana och locka barnen 

till lek. Den ska då även inspirera barnen till att våga utforska omvärlden. 

I Lpfö framgår även att leken är väldigt viktig för barnens utveckling och därför ska leken 

prägla verksamheten. Det är i leken som barnen får möjlighet att uttrycka och bearbeta 

känslor, erfarenheter och upplevelser. De får även genom lekens olika former stimulera sin 

kommunikation, inlevelse och fantasi. Leken hjälper även barnen att utveckla sin förmåga till 

att samarbeta och lösa problem, samt sin förmåga till symboliskt tänkande. 

En annan viktig del som Lpfö belyser är barngruppens betydelse för det enskilda barnets 

utveckling samt att barnet söker kunskap genom den tidigare nämnda leken, men även genom 

att utforska och skapa i ett socialt samspel med andra som ger tillfälle till iakttagelse, 

reflektion och samtal. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Här nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som jag valt att hålla mig till inom min 

undersökning. Det är det sociokulturella perspektivet som jag valt. Att det är just det 

sociokulturella perspektivet som är den teoretiska utgångspunkten i denna studie är för att den 

har mycket gemensamt med Corsaros (2003, 2005a, 2005b) teori om barns kamratkulturer. 

Båda teorierna visar på vikten av samspel för utveckling och lärande. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturellt perspektiv härstammar från Vygotskij och det utgår enligt Säljö (2005) 

från samspelet mellan människor. Vi människor föds för att kunna samspela med andra och 

det är tillsammans med andra som vi lär oss att tolka världen, dock utan att vi egentligen 
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förstår att det händer. När barn leker tillsammans sker denna utveckling, vilket även går att se 

i Corsaros (2003, 2005a, 2005b) teori om barns kamratkulturer, då främst deras tolkande 

reproduktion. 

I det sociokulturella perspektivet ligger fokus på språkanvändning och kommunikation och 

det är genom kommunikation som barnet blir delaktigt i sin omgivning, menar Säljö (2005). 

Han fortsätter med att förklara att kommunikationen kommer före tänkandet och att vi 

människor därför lånar andras tankar och idéer i vår kommunikation. Det är även genom 

kommunikationer som vi kan lära av varandra. Till exempel ställer vi frågor om sådant vi inte 

vet till andra för att kunna få ett svar och en förståelse.  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv handlar främst om det talande språket. Enligt Björklund 

(2008) är gester och kroppsspråk en viktig grund. Hon fortsätter med att förklara att inom 

denna teori erövras språket i sociala sammanhang och att det är genom samspelet med andra 

som vi blir egna individer. Hon menar att vi människor alltid befinner oss i utveckling och att 

utvecklingen sker i samspelet med andra. 

Björklund (2008) tolkar det som att Vygotskijs teori till stor del handlar om hur mänskliga 

handlingar ska beskrivas och förklaras och här framkommer begreppet mediering. Säljö 

(2005) beskriver mediering som det vi använder oss av i samverkan med andra människor för 

att bli förstådda. Det kan till exempel handla om de tankar vi har som vi vill dela med oss av. 

Det räcker dock inte med endast mediering, utan mediering sker med hjälp av artefakter. 

Artefakter är de redskap vi använder oss av när vi kommunicerar med andra. Han menar även 

att omvärlden kan tolkas genom dessa artefakter och de är de som leder oss till en förståelse. 

En viktig del är proximala utvecklingszoner, som Björklund (2008) beskriver är när barnet lär 

av någon som har mer kunskap än honom eller henne själv, antingen från en vuxen, ett annat 

barn eller något annat så som TV eller radio. Genom proximal utvecklingszon lär sig då 

barnet något nytt som det inte kunde tidigare. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
Innan jag började med min undersökning funderade jag över vilken undersökningsmetod som 

skulle vara bäst för mig. Enligt Kylén (2004) finns det fyra olika metoder att använda sig av 

när man vill samla in underlag. Dessa metoder är intervju, enkät, observation och läsning. Av 

dessa metoder fastnade jag för att genomföra observationer. När jag ville få en möjlighet att se 

hur kamratkulturer utspelade sig bland de yngre barnen kändes det som att observationer var 

rätt metod, då jag kände att det var den metoden som skulle ge mig flest svar.  

En observation är ”en studie av människor i syfte att undersöka vilka situationer de naturligt 

möts i och hur de brukar uppföra sig” (Repstad, 2007, s.33). 

Repstad (2007) menar att det som är värdefullt med observationer är att det ger forskaren ett 

direkt tillträde till de sociala processer och det sociala samspelet som inte kan ses på samma 

vis i t.ex. intervjuer. Det var värdefullt för mig eftersom det var barnens lek som jag ville 

studera och vad barnen gjorde tillsammans i sin lek. Genom att sitta med i leken och 

observera kunde jag se precis vad barnen gjorde, hur de gjorde det samt när de gjorde det. 

Detta var något jag inte skulle kunna se genom att genomföra intervjuer. 

 

Kvantitativ eller kvalitativ undersökning 

Med en kvantitativ undersökning menas, enligt Løkken och Søbstad (1995), att man ställer en 

hypotes som man sedan försöker dra vissa slutsatser ifrån. När det är gjort provar man hur 

hållbar den är i verkligheten. Om den är hållbar förstärks den om inte förkastas den (Løkken 

& Søbstad, 1995). 

En kvantitativ undersökning genomförs ofta om resultaten är lätta att mäta och om det inte 

finns så mycket som kan påverka resultatet (Repstad, 2007). Løkken och Søbstad (1995) 

menar vidare att metoden och upplägget är bestämt i förväg och att denna måste följas in i 

minsta detalj. De menar även att det är vanligt med begränsande undersökningar där själva 

metoden (observation, enkät eller test) står i fokus. Ett vanligt exempel är att man i en 

kvantitativ undersökning räknar något. Ett begrepp som ofta används i samband med 

kvantitativa undersökningar är ”if you can’t count it, it doesn’t count” (Løkken & Søbstad, 

1995, s.28). 

En kvalitativ undersökning är ofta enligt Løkken & Søbstad (1995) helhetsinriktad när det 

kommer till hur undersökningen ska genomföras. Genom denna metod vill forskaren få 

möjlighet att se och fånga olika samband i helheten. I en kvalitativ undersökning studeras hela 

människan och inte bara de enskilda delarna.  

Repstad (2007) menar att det centrala i en kvalitativ undersökning, i motsats till den 

kvantitativa metodens siffror, är texten. Han förklarar att en observation kanske är den mest 

centrala kvalitativa metoden i och med att man skriver ned text i sin anteckningar. Løkken & 

Søbstad (1995) förklarar att det är det insamlande materialet som styr vilka slutsatserna blir. 

De lägger även vikt på att den kvalitativa metoden handlar mer om förståelse än förklaring. 

Løkken och Søbstad (1995) poängterar att det är viktigt att inte se dessa metoder som svart 

och vitt, utan att de kompletterar varandra och att det är syftet i undersökningen som avgör 

vilken metod som är lämpligast. 
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Utifrån detta har jag valt att göra en kvalitativ undersökning då jag känner att det är vad som 

passar mitt syfte bäst, när jag vill få en förståelse för vad barn gör när de är tillsammans. Jag 

vill ha en möjlighet att se vad det är barnen gör istället för att komma med en redan 

förbestämd undersökning som ska följas från punkt och pricka. Jag vill kunna komma och 

bara ta in allt som barnen gör och utifrån det dra mina egna slutsatser och därför är den 

kvalitativa metoden rätt metod för denna studies syfte. 

 

Dold eller öppen observation 

Repstad (2007) menar att man kan genomföra två olika typer av observationer, dold eller 

öppen observation. Med en dold observation menas att de man observerar inte är medvetna 

om att de blir observerade, medan man vid en öppen observation berättar vad man är där för 

att göra. Det finns både för och nackdelar med båda metoderna, då en dold observation är 

oetisk men kan ge svar som inte skulle framkommit annars. Vid en öppen observation finns 

det en risk att det blir en forskningseffekt. Med forskningseffekt menas att det resultat som 

framkommer kanske inte är det som skulle kommit fram om personerna som observeras inte 

skulle vara medvetna om att de var observerade. När någon vet om att de blir observerade 

beter sig den personen då lite annorlunda mot för vad den annars skulle göra. Personen kanske 

tänker efter en gång extra innan den genomför något (Repstad, 2007). 

Repstad (2007) nämner att om man ska genomföra dolda observationer ska man inte göra det 

på en arbetsplats där man är känd. Anledningen till det är att det finns en risk att man blir 

påkommen och att de man observerar då skulle tappa förtroendet för observatören. Han menar 

dock även att det finns en chans att man får ett bättre resultat när man genomför dolda 

observationer, men han ställer sig då frågan om hur etiskt det egentligen är (Repstad, 2007). 

Jag har valt att göra öppna observationer då jag känner att det är viktigt att personal, barn och 

föräldrar vet vad det är jag ska göra på förskolan. Om jag skulle valt att göra dolda 

observationer tror jag, precis som Repstad (2007), att jag skulle bli nervös för att bli 

påkommen och att jag då inte skulle kunna använda mitt insamlade material (Repstad, 2007). 

 

Strukturerad eller ostrukturerad observation 

Kylén (2004) nämner att man kan välja mellan att göra strukturerade eller ostrukturerade 

observationer. Med en strukturerad observation menas att det är förbestämt vad som ska 

observeras, t.ex. antal besökare på en bio, medan man vid en ostrukturerad observation 

observerar allt som sker. Vid en strukturerad observation har man ofta ett observationsschema 

som man följer där man kryssar i när man ser något som stämmer in på det som ska 

observeras. Exempel på det kan vara att man ska studera hur ofta barnen säger stopp och varje 

gång man hör ett stopp så antecknar man det. En strukturerad observation är ofta enklare att 

genomföra, sammanställa och ger en tillförlitligare data, men det behöver inte vara den som 

ger de intressantaste svaren (Kylén, 2004). 

Vid en ostrukturerad observation menar Kylén (2004) att man helt enkelt antecknar allt som 

sker. Det kan dock vara svårt att hinna med allt som händer i en sekvens, så det gäller att man 

är väl medveten om vad man är där för att observera. Annars finns risken att man kan drunkna 

i sitt arbete (Kylén, 2004). 
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Efter många långa överväganden har jag beslutat mig för att genomföra ostrukturerade 

observationer. Anledningen till att jag valt dem är att jag känner att jag inte vill komma till 

förskolan med förutfattade meningar om vad jag ska finna, utan jag vill observerad hela 

samspelssekvenser och sedan gå in i dem och se vad jag kan finna mot mitt syfte. 

 

Aktiv eller passiv deltagare 

Repstad (2007) menar att när man observerar kan man välja om man vill vara en aktiv eller 

passiv observatör (Repstad, 2007). 

En aktiv observatör är enligt Kylén (2004) delaktig i det observerade, medan en passiv 

observatör inte deltar utan endast observerar (Kylén, 2004). 

En passiv observatör kan enligt Repstad (2007) skapa en osäkerhet och även ibland en 

aggression bland de observerade och de kan ibland undra hur de ska bete sig. Han menar även 

att om man går in och är en alldeles för aktiv observatör så finns det en risk att man blir 

alldeles för upptagen med arbetsuppgifterna att man inte har någon tid över till att observera. 

Slutligen poängterar han vikten av att finna en balans mellan att vara en aktiv och en passiv 

observatör för att få det bästa slutresultatet (Repstad, 2007). 

Jag beslutade mig för att vara en passiv observatör som kan hoppa in och bli aktiv om något 

skulle hända som kräver min hjälp. Jag var även noggrann med att förklara för barn och 

personal att jag där för att observera och att jag då skulle sitta och anteckna det som skedde. 

Det gjorde jag så att de skulle få en förståelse till varför jag var där. Till barnen förklarade jag 

att jag skulle sitta och titta på dem när de lekte samtidigt som jag skulle skriva lite i mitt 

anteckningsblock. Jag förklarade även för barnen att jag inte skulle vara med och leka med 

dem utan att jag bara skulle sitta på den stol i hörnet som jag satt mig på. 

 

Urval 

När jag funderade över vilken barngrupp jag ville observera gick mina tankar kring om jag 

skulle observera en barngrupp där jag var känd eller en helt ny barngrupp. Repstad (2007) 

menar att det kan uppstå problem när man observerar personer man på något vis känner. Man 

kan då bli mer benägen att välja sida samt att det är lätt att ta saker för givet- Han menar dock 

även att det finns vissa fördelar med att studera i en bekant miljö. Några av dessa fördelar är 

att man har en förståelse över vad som sker och att man inte drar felaktiga slutsatser vid olika 

situationer. 

Från början ville jag observera barngrupper där jag var okänd för barnen, men det slutade med 

att det fick bli barngrupper som träffat mig vid några tidigare tillfällen. Anledningen till att det 

fick bli dessa avdelningar var för att jag kände att det kan vara bra för barnen att de i alla fall 

känner igen mig. Eftersom det var yngre barn jag skulle studera fanns det en risk att de skulle 

bli blyga gentemot mig. Jag tror därför att det skulle ha blivit svårt för mig att gå in och 

genomföra observationer på en för mig helt okänd avdelning med barn i åldern ett till tre år. 

Om jag skulle valt okända avdelningar tror jag att jag skulle ha behövt åkt dit och hälsat på 

vid några tillfällen innan jag skulle kunnat börja observera och jag kände att den tiden inte 

fanns. 
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Den första barngrupp jag valde består av åtta barn i åldern 2-3,5 år, samt två pedagoger varav 

en är förskollärare. Denna grupp har jag valt att kalla Granen. Förskolan ligger i en medelstor 

kommun i mellersta Sverige och är en mångkulturell förskola. På förskolan finns det tre 

avdelningar, en avdelning för äldre barn i åldern 3-5 år och två avdelningar för de yngre 

barnen i åldern 1-3 år. 

På den andra avdelningen, som jag valt att kalla Istappen, går fjorton barn i ålder 1-3 år. Där 

finns även tre pedagoger, alla är förskollärare. Även denna förskola ligger i en medelstor 

svensk kommun. Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar för barn i ålder 3-5 år, samt 

två avdelningar till barnen i åldern 1-3 år. 

 

Genomförande 

Jag började med att kontakta personalen på avdelningarna där jag ville göra min studie för att 

få deras godkännande. Jag förklarade för dem att jag skulle skriva ett examensarbete som 

handlar om kamratkulturer bland barn i ålder 1-3 år. Därefter frågade jag om de skulle vara 

intresserade av att delta i undersökningen. När det var avklarat lämnade jag ut ett 

informationsbrev (se bilaga) till vårdnadshavarna där de fick information om vad jag skulle 

studera. Vårdnadshavarna fick med detta brev möjlighet att lämna sitt samtycke om de tillät 

mig att observera deras barn eller inte. Jag insåg när jag lämnat ut detta informationsbrev att 

jag hade glömt att lägga in en rad där de kunde skriva sin underskrift. Det löste sig i slutändan 

genom att det blev ett muntligt tillåtande från vårdnadshavarna där de verbalt gav sitt 

samtycke. 

När alla vårdnadshavare hade lämnat sitt samtyckte kunde jag påbörja min studie, jag var 

dock noga med att även fråga barnen om deras tillåtelse innan jag började observera dem. Det 

gjorde jag genom att berätta för den att jag ville sitta och titta när de lekte samtidigt som jag 

skulle skriva lite i mitt anteckningsblock. Om några barn lekte i ett rum som dörren var stängd 

till knackade jag på och frågade om jag fick komma in. Om något barn sa nej så lämnade jag 

dem själv, men i de flesta fall fick jag sitta med och observera. 

Jag valde att genomföra öppna och ostrukturerade observationer. Det kändes som att det vad 

det som skulle ge mig mest material. När jag genomförde mina observationer gjorde jag 

ljudinspelningar som jag skulle kunna lyssna på i efterhand, samtidigt som jag skrev ned 

stödanteckningar om vad som hände i leken. Min roll under observationerna var som tidigare 

nämnt passiv. Jag satt antingen på en stol i hörnet av det rum där barnen lekte, eller så satt jag 

på golvet. 

Observationerna på Granen genomfördes under tre tillfällen, två förmiddagar och en 

eftermiddag. Jag kände att det räckte med dessa tillfällen då jag fick mycket användbart 

material under dessa tillfällen. Observationer på Istappen genomfördes under två tillfällen, 

varav båda var på förmiddagen. Tiden räckte inte till för att återkomma för fler observationer, 

men jag fick ett bra resultat under dessa två tillfällen. 

Jag bestämde mig även för att endast observera barnen inomhus, både för att det var lättare att 

följa med i deras lek samt att de utomhus även lekte med barn från andra avdelningar som jag 

inte hade tillåtelse att observera. 

I början av min studie hade jag endast tänkt studera en barngrupp, men mot slutet av arbetet 

kände jag att hade tappat bort de allra yngsta barnen, alltså barnen som är ett till två år. En 
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anledning till att dessa barn försvunnit ur mitt arbete var för att det inte fanns så unga barn på 

Granen. Därför kontaktade jag även Istappen som hade många barn i denna ålder för att kunna 

få in deras perspektiv med.  

Analys och bearbetning av resultat 

När mina observationer var genomförda hade jag ungefär 6 timmars material att gå igenom. 

Några leksekvenser var korta på endast några minuter medan andra sekvenser kunde vara upp 

emot 45 minuter långa. När jag observerat hade jag endast skrivit ner korta stödanteckningar, 

som jag sedan fick utveckla. Detta gjordes i samband med att ljudinspelningarna spelades upp 

så att jag kunde skriva samman alla olika leksituationer som jag studerat. Det blev i många 

fall väldigt långa sekvenser med mycket text vilket var den första bearbetningen av resultatet. 

Jag valde sedan att sammanfatta dessa sekvenser där jag endast tog med det som var relevant 

för mitt syfte. Allt som barnen sagt har blivit skrivet ordagrant, medan olika saker som de 

gjorde har tagits bort i resultatredovisningen. När även detta var gjort påbörjade jag mitt 

arbete med att välja ut vilka observationer som var mest relevanta vilket blev fem stycken. Tre 

från avdelning Granen samt två från avdelning Istappen. Dessa fem kommer att presenteras 

senare i mitt arbete. 

 

Reliabilitet och validitet 

När en studie genomförs är det viktigt att den är tillförlitligt. För att kunna avgöra om en 

studie är tillförlitlig kan man se till reliabiliteten och validiteten.  

Med validiteten menas att studien undersöker det som från början var tänkt. Det finns två sätt 

att försäkra sig om validiteten i en studie. Det första sättet är innehållsvaliditeten. Med det 

menas att det genomförs en logisk analys av studiens innehåll utifrån tidigare forskning. Det 

andra sättet kallas den samtidiga validiteten. Vilket innebär att man jämför studiens utfall med 

något annat kriterium, Alltså att undersökningens metod provas på en grupp som liknar den 

grupp som ska undersökas (Patel & Davidsson, 2003). 

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet. För att säkert kunna mäta reliabiliteten på en 

studie krävs det att vi använder oss av en attitydskala, vilket betyder att vi använder oss av ett 

instrument som ger varje individ poäng. När detta inte är något som går att göra vid till 

exempel intervjuer eller observationer faller reliabiliteten på intervjuarens eller observatörens 

förmåga och erfarenhet. Med reliabilitet menas även att om studien genomförs igen ska 

resultatet bli detsamma (Patel & Davidsson, 2003). 

Då en kvalitativ undersökning inte är den andra lik behöver inte resultatet stämma överens om 

studien genomförs igen. En person som intervjuats kan till exempel ha ändrat uppfattning från 

ett tillfälle till ett annat och det ska inte betyda att reliabiliteten eller validiteten blir lägre. 

Reliabiliteten bör då istället ses mot den situation som råder vid studiens genomförande. I en 

kvalitativ studie beskriver validiteten hela forskningsprocessen, från början till slut. Den är 

alltså inte kopplad enbart till datainsamlingen. Däremot är det viktigt att se om forskaren 

skaffat trovärdigt underlag. Inom den kvalitativa forskningen går även begreppen reliabilitet 

och validitet hand i hand vilket gjort att många forskare inte nämner reliabiliteten utan nämner 

endast validiteten(Patel & Davidsson, 2003). 
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För att kunna uppnå validitet i denna studie har jag försökt vara noggrann i mina 

beskrivningar av hur studien genomförts. Patel och Davidsson (2003) menar att det är vanligt 

att forskaren vid ostrukturerade observationer lägger in sin egen tolkning av vad som sker och 

det är då viktigt att forskaren reflekterar över de val som görs i studien för att validiteten inte 

ska påverkas. 

För att en kvalitativ studie ska visa stark validitet är det viktigt att forskaren beskriver hela 

forskningsprocessen, hur frågeställningarna uppstod, hur teoretisk kunskap spelat in, hur 

urvalet skett, hur studien genomförts, hur informationen samlats in och transkriberats, hur 

analysen genomförts samt hur resultatet redovisats (Patel & Davidsson, 2003). Detta är något 

som jag försökt vara väldigt noggrann med så att denna studie ska få en hög validitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

När jag genomfört min studie har jag sett till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med informationskravet menas att information om vad studien ska handla om ska ges till 

deltagarna. Denna informations kan ges mer eller mindre detaljerad. Däremot är det viktigt att 

det framgår att det är frivilligt att delta i studien samt att de uppgifter som inhämtas endast 

kommer att användas till den studien och inte till något annat (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppnå detta krav lämnade jag ut ett informationsbrev till vårdnadshavare där de fick 

information kring studiens syfte. I och med detta brev fick även vårdnadshavarna möjlighet 

att lämna sitt samtycke. 

Med samtyckeskravet menas att samtycke måste inhämtas från deltagarna innan studien kan 

påbörjas. Här står det även att vårdnadshavare måste ge sitt samtycke om deltagarna är under 

femton år gamla, vilka barnen i min studie är.  Här ska även deltagarna få veta att om de vill 

så har de en möjlighet att avbryta studien när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav 

försökte jag som tidigare nämnt att uppnå tillsammans med informationsbrevet som lämnades 

till föräldrarna. 

Med konfidentialitetskravet menas att alla deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet. 

Det betyder att ingen utomstående på något vis ska kunna förstå vilka personer studien 

handlar om (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppnå detta krav har all information om 

förskolor, dess personal samt barn transkriberats på ett sätt att ingen utomstående ska veta var 

denna studie har genomförts. Barnen i observationerna har getts fiktiva namn, där endast jag 

vet vem som egentligen är vem. Information om deltagarna har förvarats på en 

lösenordskyddad dator som endast jag har tillträde till. Vid studiens slut raderas all denna 

information. 

Det sista kravet, nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan endast får användas för 

studiens syfte. Det betyder även att jag inte får använda mig av det insamlade materialet efter 

att studien slutförts samt att jag inte får dela med mig av materialet till någon annan. 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat och analys 
Syften med denna undersökning var att få en inblick och förståelse för kamratkulturer i 

förskolan bland barn i åldern 1-3 år. Utifrån syftet valdes fyra frågeställningar ut. Dessa 

frågeställningar var: 

 Vad är det barnen tolkar och reproducerar i sin lek? 

 Hur gör barn för att få tillträde till lek? 

 Vilka olika uteslutningsmetoder använder barn? 

 Vilka statuspositioner syns i leken? 

 

I detta avsnitt kommer jag nu att redovisa resultatet av min undersökning. Först kommer de 

fem observationerna att beskrivas och efter det kommer en analys av dem kopplad till studi-

ens frågeställningar. Observationer har blivit tilldelade namn och dessa är Vagnen, Doktorn, 

Rutschkanan, Spring och Hopp samt Brandbilen. Till redovisningen av resultatet har jag valt 

att slå ihop frågorna om tillträdesstrategier och uteslutningsmetoder då dessa begrepp går 

hand i hand. 

Jag har valt att innan varje observation skriva vilka barn som kommer förekomma samt hur 

gamla de är i år och månader, vilket även Ytterhus (2003) till stor del gjort i sin forskning. Så 

om ett barn är två och ett halvt år står det 2,6 inom en parantes, alltså (2,6). Är barnen 1 år och 

8 månader står det (1,8). 

Om ett barn skriker eller betonar något kommer det att stå i fetstil. 

Om barnen visar eller gör något så står det i kursivstil. 

Om ord förekommer inom parantes är det jag som skrivit en förklaring till vad barnet säger 

eller till vem de säger det. 

 

Vagnen 

I vagnen påträffas Celia (3,9), Sara (3,6), Anton (2,9), Yonas (2,6) och Maks (2,10) som går 

på avdelning Granen. 

Celia, Sara och Anton leker ute i kapprummet där de hoppar mellan bänkarna.  

Sara hoppar ner från bänken hon står på och hämtar en låda på hjul. 

Sara: Nu komma vagnen. 

Celia: Sara nu kan va bäbis. 

Sara: Nej, vill inte! 

Celia: Okej Anton du få va bäbis. 

Anton sätter sig i vagnen.  

Celia och Sara kör in Anton på avdelningen. 

Yonas går fram mot vagnen. 

Sara: Neeeeeeeeeeej. Du få inte va mä. 

Hon puttar bort Yonas. 
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Celia: Mamma, mamma, lägg den här. 

Anton: Ja åka vagnen, ja åka vagnen. 

Celia: Mamma nu vill ja köra vagnen. 

Sara: Du ta bara den, Anton ä bäbis, Anton ä bäbis. 

Anton: dadadödadidadöda. 

Celia: Vi får plocka upp bäbis nu. 

En av pedagoger tar bort lådan de använder för den låter alldeles för mycket när den rullar. 

Celia hämtar en liten stol. 

Celia: Låssas Sara, låssas Sara. De här kan va en vagn. Den kan va en vagn. 

Anton: Dadada. 

Celia: Bäbis mamma kommer. 

Sara: Ja ha ingen vagn. 

Celia: Dä ä vagn, hon pekar mot stolen. 

Sara: Nu får vi gå hem. 

Celia: Mamma, mamma här. De här ä hemma. Hon går ut mot hallen. 

Celia: Mamma, mamma vi kan inte lämna vår vagn här ute. 

Sara: Jo den bra. 

De går ut i hallen, Yonas och Maks följer efter dem. 

Celia: Nej.  

Hon tar med sig Sara och Anton och springer in på avdelningen igen där de sedan springer in 

i ett rum som de stänger dörren om sig i. 

 

Doktorn 

I doktorn påträffas Celia (3,9), Sara (3,6), Anton (2,9), Leah (3,2), Abraham (2,7) och Maks 

(2,10) från avdelning Granen. 

Senare samma dag leker Celia, Sara och Anton tillsammans igen. De har nu stängt in sig i 

hemvrån men ger min tillåtelse att komma in och se på deras lek. 

Celia: (till mig) Sara är mamma, jag är storebror och Anton är bäbis.  

Efter någon minut knackar det på dörren. 

Celia: Leah vill du va mä, vill du va mä? Abraham få mä va mä. 

Leah: Okej kan ja väl. 

Leah och Abraham kommer in i rummet. 

Celia: Mamma nu måste vi gå till tumfurmunfur. 

Leah: Ska vi gå till dokton? 
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Anton: Ja vill me mä. 

Celia: Nej bäbis du ä sjuk. 

Sara (till Abraham): Du få inte komma mä. 

Celia: Nu gå vi. 

Celia, Sara och Leah går ut ur rummet men kommer snart in igen. 

Celia: Här ä doktorn. Leah du kan va doktorn. 

Sara (till Anton): Du ä sjuk. 

Celia: Dä ä hans kudde. 

De lägger Anton i en stor docksäng och ställer sig sedan runt honom. 

Leah: Hä ä spruta å plåste. 

Celia: Nu bäbis ska du få spruta, hahaha. Doktorn kom bäbis sjuk. 

Leah: Okej nu kommer jag. 

Celia: Ha du slagit dig här ä spruta, hahaha. Å här är plåster doktorn. Doktorn ta spruta. 

Leah: Ja ha en spruta redan.  

Sara: Ja kan sitta här. Stäng stäng. 

Hon pekar mot dörren. 

Celia: Nej stäng inte.  

Leah: Ja ha medicin. 

Sara: Så du druckit upp. 

Leah: Celia, Celia, Anton fick medicin, inte han ha mer spruta. Inte han ha mer spruta. 

Celia: Doktorn, kom igen, bäbis sjuk. Han åt ingen mat, han vill inte han ha ont i tungan. 

Leah: Nu ta vi hä vatten. 

Sara: Nu få han medicin. 

Leah: Han få ha medicin. 

Abraham står bredvid och kastar nu ner alla dockor på golvet. 

Celia: Abraham va ha du gjort, du inte doktorn. 

Leah: Men ja ä dokton faktist. 

Maks kommer in i rummet. 

Abraham: doto. 

Leah: Nej ja doktor. 

Celia: Ni kan båda va doktor asså ja mamma. Bäbis du måste sova. 

Leah: Du få medicin ja ä dokton. Nu gå vi hejdå bäbis. 

Leah och Abraham går ut ur rummet. Även Maks går ut ur rummet. 
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Rutschkanan 

På Granen leker Leah (3,2) och Sara (3,6) i lekrummet. Maks (2,10) kommer även han in i 

rummet. 

Maks går fram till rutschkanan, och Leah går även hon dit. Leah klättrar upp i rutschkanan.  

Leah: Sara kom, ja klättra upp nästan. 

Sara: Ja kommer snart. 

Sara springer ut ur rummet, Maks följer efter. Efter cirka en minut springer Sara in igen och 

efter henne kommer Maks. 

Leah: Maks får inte vara mä. 

Maks springer därifrån och sätter sig vid ett bord. 

Sara går till soffan där hon ställer sig och börjar sjunga lilla snigel. 

Leah: Sara hä ä ja. 

Maks ställer sig nedanför rutschkanan. 

Leah: Akta på dig. 

Sara: Akta på dig Maks. 

Sara puttar till Maks så att han ramlar. 

Sara: Akta, annars kommer Leah annars. 

Sara klättar upp i rutschkanan. Maks ställer sig nedanför igen. Sara och Leah hoppar då ner 

från rutschkanan och springer in i hemvrån där de stänger dörren efter sig. Maks hämtar en 

pall som han ställer utanför dörren. Han klättrar upp på den och tittar in genom fönstret som 

finns i dörren. Det går några minuter, men sen klättrar Maks ner och går iväg. 

 

Spring och hopp 

På Istappen leker Tiana (2,1), Amina (1,9) och Lukas (2,3). De leker en spring och hopp lek 

inne i lekhallen. 

Lukas springer från ena väggen till den andra och kastar sig sedan på madrassen som ligger 

där, Tiana och Amina följer efter honom och snart ligger de alla i en hög. 

Tiana: Igen, igen. 

Lukas och Tiana reser sig upp och börjar springa igen medan Amina ligger kvar på 

madrassen. Lukas och Tiana springer ett varv i rummet, kastar sig på madrassen, reser sig 

upp och börjar sedan hoppa. Amina reser sig och börjar hoppa hon med. 

Linnea (1,3) har gått runt inne i lekhallen ett tag och kommer nu fram till dem. Hon börjar 

klättra upp på madrassen. 

Tiana: Nej, du inte me. Du fö liiiten. 

Linnea vänder sig bort och går sedan ut ur rummet. 
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Brandbilen 

På Istappen leker Lukas (2,3), Abraham (2,9), Gabriel (1,11) och Linus (2,4). De leker inne i 

LEGO rummet där de byggt upp en stad i DUPLO.  

Lukas: tut tut tut tut, bandbilen komme. 

Lukas kör fram brandbilen till ett av husen. 

Lukas: Åste ha vatten, binner. 

Abraham: ja hämta amulanden (ambulansen). 

Abraham letar i lådan och hittar tillslut ambulansen. Han plockar upp den och ställer den 

bredvid brandbilen. 

Gabriel: [ohörbart] … suk? 

Abraham: Ja nån suk i huset. 

Linus river ner ett av husen. 

Lukas: Nej du föstö, du inte va me nu. 

Linus: Ja föstö inte. 

Abraham: Jo huse trasig, du föstö! Gååå. 

Linus går ut ur rummet, och Gabriel, Abraham och Lukas fortsätter sin lek. 

 

Det barnen tolkar och reproducerar i sin lek 

Barnen tolkar upplevda händelser som de vill få en förståelse för tillsammans med sina 

kamrater. De tolkar till exempel livet som mamma, besök hos doktorn samt när 

brandbilen/ambulansen kommer. Här nedan kommer nu de observationer som visade tydliga 

exempel på tolkande reproduktion att redovisas var för sig. 

Vagnen: Hela leken igenom är ett bra exempel på Corsaros (2005b) tolkande reproduktion då 

barnen leker mamma-barn. Att leka mamma-barn lekar är ett väldigt vanligt exempel på 

tolkande reproduktion då barnen vill få en förståelse över hur livet som mamma fungerar. Alla 

konversationer barnen för kring vagnen, vem som ska åka, vem som ska köra och så vidare 

visar på att barnen försöker få en känsla och en förståelse över att åka och köra vagnen. Då 

Celia säger till Sara att hon vill köra vagnen istället försöker hon ta över makten samtidigt 

som hon vill prova på denna känsla av kontroll. Barnen för även långa konversationer kring 

barnvagnen och var man kan lämna den, om det är möjligt att lämna vagnen utanför 

”hemmet” eller om den måste tas med in. 

Doktorn: Även denna lek visar ett bra exempel på tolkande reproduktion då barnen leker 

doktor. Troligtvis har något av de ledande barnen varit på besök hos doktorn och vill nu få en 

förståelse kring det besöket. Ett tydligt exempel där barnen använder den tolkande 

reproduktionen är när Celia tar fram plåster och spruta som Leah ska ge Anton. 

Brandbilen: I början av leken leker alla barnen tillsammans och det fungerar jättebra, de har 

byggt upp en stor stad inne i rummet. När Lukas sedan tar fram brandbilen och börjar låta 

som den sker en tolkande reproduktion. Han försöker då förstå vad brandbilen är där för att 
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göra och han verkar veta att brandbilen kommer med vatten när det brinner. Därför utbrister 

han att de måste ha vatten, där han verkligen betonar orden vatten och brinner. Abraham 

kommer här in i leken genom att säga att han ska hämta ambulansen. Det är möjligt att han 

har sett att när brandbilen kommer så kan även ambulansen komma, vilket blir en tolkande 

reproduktion. Gabriel kommer även han in i leken här genom att fråga om det är någon som är 

sjuk och han får då svaret att någon är sjuk i huset, vilket blir ytterligare en tolkande 

reproduktion. 

 

Tillträdesstrategier och uteslutningsmetoder i leken 

De tillträdesstrategier som går att se i observationerna är: omringade av lekutrymme, icke-

verbal entré, att skapa en variant av pågående lek samt att förstöra den pågående leken. 

De uteslutningsmetoder som går att se i observationerna är: hänvisa till ålder, hänvisa till att 

någon förstör, verbal uteslutning, uteslutning på grund av misslyckad entré, hot, beskyddande 

av lekutrymme, ignorering, fysisk uteslutning (att putta bort). 

Nu kommer de observationer som synliggjorde tillträdesstrategier och uteslutningsmetoder att 

redovisas en efter en i den ordningen de redovisades i början av detta kapitel. 

Vagnen: När barnen går in till avdelningen och Yonas kommer till dem syns den 

tillträdesstrategi han använder sig av. Han försöker helt enkelt att bara gå in i leken. Denna 

strategi fungerar dock inte då Sara direkt skriker ”nej du får inte vara med” samtidigt som hon 

puttar bort honom. Det blir en verbal uteslutning. Denna uteslutning förstärks även genom att 

Sara puttar bort Yonas. I slutet av leken med vagnen kommer även Yonas och Maks ut i hallen 

för att försöka komma med i leken. De använder sig av icke-verbala entré, vilket inte 

fungerar. Yonas och Maks blir uteslutna genom en verbal uteslutning där Celia skriker nej, 

hon tar sedan med sig Anton och Sara därifrån för att verkligen visa att Yonas och Maks inte 

är välkomna in i leken. 

Doktorn: I början av leken är det endast Sara, Celia och Anton som är inne i rummet. Men det 

knackar snart på dörren vilket är en strategi till tillträde. När Celia öppnar dörren gör dock 

Leah och Abraham en icke-verbal entré där de väntar på en inbjudan till leken. Denna 

inbjudan får de nästintill direkt av Celia. Den icke-verbala entrén är som tidigare sagt den 

vanligaste typen av entré i samband med något annat. I detta fall en knackning på dörren för 

att påkalla uppmärksamheten. I slutet av leken försöker även Maks sig på en icke-verbal entré 

i samband med omringning av leken men han får ingen reaktion av någon. Abraham som 

kommer in i leken via en icke-verbal entré blir sedan osynlig i leken och då försöker han 

komma in i leken igen via att skapa en variant av den pågående leken, då han ställer sig vid 

spisen. När inte denna strategi fungerar försöker han att få tillträde genom att förstöra den 

pågående leken. Detta gör han genom att kasta dockorna på golvet och nu får han 

uppmärksamhet från de andra. Även uteslutningar syns i denna lek i form av Abrahams 

situation. Han får komma in i rummet men sedan blir han ignorerad. Denna uteslutning är 

kamouflerad i leken då det egentligen inte syns att Abraham utesluts. Det sker även en 

uteslutning av Maks som även han helt enkelt blir ignorerad av alla barnen i rummet. 

Rutschkanan: Här följer Maks efter Sara ut ur rummet och sedan in igen. Det är här den första 

uteslutningen sker när Leah säger att Maks inte får vara med och leka med dem, vilket är en 

verbal uteslutning. Det kan även vara så att Maks utesluts på grund av en misslyckad entré. 
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Maks verkar ge upp och sätter sig vid ett bord och Sara går iväg till soffan för att sjunga. När 

Leah kallar på Sara att hon ska komma kommer dock även Maks och ställer sig nedanför 

rutschkanan. Här försöker Leah och Sara att verbalt få honom att flytta på sig, men när det 

inte fungerar puttar Sara bort honom samtidigt som hon nästintill hotar honom med att Leah 

kommer komma. Därefter klättrar Sara upp i rutschkanan och Maks ser sin chans till att gå 

tillbaka till dem. Nu verkar det som att Sara och Leah inte orka mer och de springer till 

hemvrån och stänger dörren för att visa att Maks inte är välkommen. Där sker en uteslutning 

samt ett beskyddande av lekutrymmet när de stänger dörren efter sig. Maks ställer sig då på en 

pall för att titta in på Leah och Sara, kanske i hopp om att de ska se honom och låta honom 

vara med i leken. När det inte fungerar går han därifrån. Under lekens gång försöker Maks vid 

flera tillfällen få tillträde till leken, främst genom icke-verbala entréer till exempel då han 

ställer sig nedanför rutschkanan i väntan på inbjudan till leken. Genom att ställa sig där kan 

Sara och Leah inte ignorera honom. 

Spring och hopp: När Linnea går runt i rummet syns det att hon är intresserad av leken som 

pågår, men hon dröjer ändå med att komma fram för att få vara med och leka. När leken 

pågått ett tag går hon dock fram till de andra barnen och börjar direkt att klättra upp på 

madrassen. Det är något som Tiana inte tycker om och hon säger genast ifrån att försöka 

utesluta Linnea. Den metod Tiana använder sig av är att hänvisa till ålder då hon säger att 

Linnea är för liten för att få vara med. Hon drar även ut på ordet liten för att verkligen betona 

för att Linnea ska förstå. Linnea verkar acceptera att hon inte får vara med och hon går genast 

därifrån. 

Brandbilen: När Linus förstör huset kan det bero på att han vill hjälpa till att rädda den 

personen som är sjuk i huset, men det uppskattas inte av de andra barnen som här försöker 

utesluta honom ut den pågående leken genom att hänvisa till att han förstör. Just att förstöra 

inom leken leder som tidigare belyst till uteslutning. Linus vill dock inte ge sig, utan han 

försöker förklara att han inte alls förstör, men det är allt han säger och det duger inte för 

Abraham som skriker åt honom att gå. Att Linus blir utesluten kan bero på att han inte ber om 

ursäkt. 

 

Statuspositioner i barnens lek 

Vagnen: I början syns ett maktspel mellan Sara och Celia, där Celia försöker att ta över 

makten helt, genom att ge Sara en mindre attraktiv roll. När Sara vägrar får istället Anton ta 

över den rollen. Det känns även som att Anton får vara med i leken fast ändå inte då han har 

fått rollen som bäbis vilket då är en sekundär anpassning. 

Doktorn: När Celia och Leah säger att de ska gå till doktorn och Anton frågar om han får följa 

med syns en sekundär anpassning. Barnen ger här sken av att Anton är med i leken. Genom 

Celias kommentar om att Anton får stanna hemma för att han är sjuk visar de på den 

uteslutning som sker. Anton själv är nöjd med sin roll och märker nog inte av att han 

egentligen utesluts 

I lekarna Spring och Hopp samt Brandbilen är makten fördelad mellan de barn som deltar i 

leken. Det är inget barn som försöker att ta mer makt eller få högre status än något av de 

andra barnen. Även i leken Rutschkanan är makten fördelad mellan Sara och Leah. 
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Diskussion 

Här nedan kommer nu en diskussion utifrån vad jag funnit i min studie. Först kommer en 

diskussion om min metod och sedan om mitt resultat. 

Metoddiskussion 

Efter att ha genomfört min undersökning kan jag medge att observationer kan vara svåra att 

göra, då det kan bli svårt att hinna med att anteckna allt som sker. Jag anser samtidigt att 

observationer var rätt metod gentemot mitt syfte då jag annars inte skulle kunna få mina 

frågor besvarade av barnen. Däremot går mina tankar kring om videoinspelningar kanske 

hade kunnat vara till hjälp, då jag genom dessa hade kunnat se på leksekvenser om och om 

igen. Men med videoinspelningen kommer nya problem, då många inte känner sig bekväma 

vid att bli filmade och jag tror att många vårdnadshavare inte gett sin tillåtelse till dessa. 

Jag upplever ändå att jag fått ut bra och användbara observationer utifrån mitt insamlade 

material. En fråga jag ställer mig själv är dock hur mycket jag som observatör och vuxen har 

påverkat barnen i deras lek. Precis som Repstad (2007) förklarar med forskningseffekten 

undrar jag om jag skulle fått samma resultat om jag istället skulle observerat barnen när de var 

omedvetna om att de blev observerade. Här återkommer även min tanke om videofilmning, 

skulle resultatet ha blivit detsamma om jag filmat barnen utan deras vetskap eller med deras 

vetskap. Att jag inte skulle varit närvarande i rummet utan att det skulle funnits en 

videokamera där. Skulle de betett sig likadant om jag inte varit närvarande eller skulle de gjort 

något helt annat och kanske gått längre i sin lek. Detta är frågor jag endast kan spekulera 

kring hur det skulle ha kunnat se ut, men det kändes ändå som att barnen i de längre 

leksekvenserna till slut glömde bort att jag var där och bara lekte vidare med sin lek.  

Jag ville i mitt arbete studera kamratkulturer bland barn i åldern ett till tre år. Efter att ha 

genomför mina observationer kunde jag få svar på många av mina frågor. När jag påbörjade 

min undersökning hade jag ytterligare en fråga med. Den frågan handlade om skillnaden i 

barnens lek på förmiddagen gentemot eftermiddagen, Den frågan försvann dock under min 

undersökning. Anledningen till att den försvann var för att de dagar jag genomförde mina 

observationer slutade nästan alla barn tidigt och det var som högst två barn kvar och dessa två 

barn var även de som hade makten på förmiddagen. Efter att ha spenderat en eftermiddag på 

avdelning Granen kände jag att jag inte skulle kunna få ett tillförlitligt resultat då barnen för 

det första satt och pysslade och för det andra var det just de två barnen som alltid hade makten 

på avdelningen under de tillfällen som jag var där och observerade som var kvar. På avdelning 

Istappen kunde jag inte genomföra eftermiddagsobservationer då alla barnen sov till klockan 

två och sedan skulle de gå hem. Det var lite synd att det blev just så då det skulle varit roligt 

att få se om det fanns någon skillnad när många barn i gruppen redan gått hem. Jag känner att 

jag kanske skulle tänkt efter lite extra om valet av barngrupper samt att jag skulle tagit reda 

lite mer om barnens tider på förskolan. När jag bestämde mig för dessa avdelningar såg det ut 

på ett helt annat sätt, men när jag skulle börja min undersökning hade många barn gått ner till 

att gå endast femton timmar, vilket resulterade i att de slutade efter lunch. Detta är något som 

jag borde haft mer koll över då detta resulterade i att min fråga kring skillnaden blev 

obesvarad. 

Om jag skulle göra om min undersökning så skulle jag vara noggrannare med vilken 

barngrupp jag väljer så att alla mina frågor ska kunna bli besvarade. Men det menar jag inte 
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att det är något fel på de barngrupper jag valt att studera, men det faktum att det inte fanns 

kvar några barn på eftermiddagen resulterade i att den frågan blev obesvarad. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur kamratkulturer syns bland barn i åldern 1-3 

år. Utifrån mitt syfte har jag haft dessa frågeställningar: 

 Hur ofta använder sig barnen av tolkande reproduktion? 

 Hur gör barn för att få tillträde till lek? 

 Vilka olika uteslutningsmetoder använder barn? 

 Vilka statuspositioner syns i leken? 

 

Jag kommer nu att diskutera mitt resultat utifrån den forskning som har presenterats. För att 

göra det enklare att förstå vilken fråga som diskuteras så kommer frågorna komma i ordnings-

följd en i taget.  

 

Det barnen tolkar och reproducerar i sin lek 

Genom mina observationer på Granen och Istappen kan jag konstatera att tolkande 

reproduktion var vanligt förekommande i nästan varje lek. På Granen var det vanligt att 

barnen lekte antingen mamma-barn eller doktor. Nästintill alla mina observationer från 

Granen handlade om just dessa två lekar, vilket gör att jag kan konstatera att det är vanligt 

förekommande. Många barn på denna avdelning har yngre syskon vilket säkert gör att jag tror 

de vill prova på mamma-barn leken för att få en större förståelse kring det. Som hur deras 

mamma har det samt att få en förståelse kring hur det känns att vara det yngre syskonet som i 

de flesta fall är en liten bebis.  

Corsaro (2005b) och Löfdahl (2007) har förklarat att det är vanligt att barnen använder sig av 

tolkande reproduktion för att få en förståelse för samhället, men att de gör det på sin egen nivå 

i sin egen kamratkultur. Det syns på förskolan genom mina observationer är att barnen har 

anammat detta och det är nog därför tolkande reproduktioner syns i nästan alla de aktiviteter 

som barnen deltar i.  

Precis som Björklund (2008) förklarar befinner vi människor oss alltid i utveckling. Genom 

tolkande reproduktion får vi en möjlighet att utvecklas som individer och tillsammans med 

andra, vilket ligger som grund i det sociokulturella perspektivet enligt både Björklund (2008) 

och Säljö (2005). 

För att svara på min egen fråga om vad det är barnen tolkar och reproducerar så är det allt det 

som de upplever i sitt liv, till exempel familjesituationer. 

 

Strategier barnen använder för tillträde till leken 

I alla observationer syns olika försök till tillträden. I Rutschkanan, Spring och hopp, Doktorn 

och Vagnen syns den icke-verbala entrén i samband med inringade av lekutrymmet, vilket 

även är bland de vanligaste metoderna enligt Corsaro (2005b) och Tellgren (2004). I de flesta 

fall fungerar dock inte barnens försök till tillträde och jag tror det beror på att barnen är 
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väldigt mån om att beskydda sitt interaktionsutrymme, vilket även Corsaro (2005b) påvisat. 

Att det är just den icke-verbala entrén tillsammans med ett inringade av lekutrymmet som är 

de vanligaste metoderna bland dessa barn tror jag kan beror på att många av dem inte är 

särskilt verbala. Då väljer de nog hellre att bara försöka ta sig in i leken och hoppas att de på 

det viset blir inbjudna till interaktionen.  

Något jag reflekterat över är att inte ens de äldre barnen frågar om de får vara med och leka, 

då dessa barn är verbala in andra fall. Att inte fråga om man får vara med är något som även 

Corsaro (2005b) sett, vilket gör att jag kan konstatera att i detta fall stämmer det. Det kan bero 

på att det är den kultur de har på avdelningen, att de inte ska fråga om lov utan istället 

använda sig av andra strategier. Däremot behöver det inte betyda att det är såhär på alla 

avdelningar med barn i åldern ett till tre år, utan det kan skilja sig åt väldigt mycket. 

I Doktorn syns även andra strategier till tillträde där Abraham först gör en icke-verbal entré 

som faktiskt fungerar. När han kommit in i leken tappar dock de andra barnen intresse för 

honom och det gör att han försöker använda sig av andra strategier, precis som Tellgren 

(2004) förklarat är vanligt att barnen gör. Här använder sig Abraham av en av de strategier 

Corsaro (2005b) ser som vanligast och det är att han skapar en variant av pågående aktivitet. 

Han märker efter ett tag att denna strategi inte fungerar och det är då han bestämmer sig för 

att kasta dockorna på golvet. Genom att göra detta får han uppmärksamhet från de andra och 

får sedan en delad roll som doktor tillsammans med Leah. Att förstöra leken är något som 

Tellgren (2004) sett att många barn inte uppskattar, men i detta fall fungerar denna strategi. 

När Linus i Brandbilen försöker sig på samma strategi så fungerar den dock inte, även fast det 

syns på honom att han inte menade att förstöra. Att han inte får tillträde kan bero på att han 

inte ber om ursäkt, vilket Ytterhus (2003) betonar är viktigt när man förstör något. 

I Rutschkanan försöker Maks vid flertalet tillfällen få tillträde till leken genom icke-verbala 

entréer. Även här blir det som Tellgren (2004) förklarat att tillträde oftast inte ges vid första 

försöket och därför försöker Maks få tillträde vid flera tillfällen. Däremot använder han sig 

hela tiden av icke-verbal entré som inte uppskattas av Leah och Sara. Till slut försöker han 

även få tillträde genom att avbryta deras lek, då han ställer sig framför rutschkanan, men då 

har de tappat tålamodet för honom. Anledningen till att han inte får tillträde kan vara för att 

han försöker med samma strategi flera gånger när han efter första försöket borde förstått att 

den metoden inte kommer fungera och att han därför borde byta strategi. 

 

Uteslutningsmetoder barnen använder i leken 

Det var åtta uteslutningsmetoder som förekom under mina observationer. Dessa var verbal 

uteslutning, vilket var den allra vanligaste. Att det var den vanligaste metoden förvånade mig 

när Corsaro (2005b) inte anser att det är en särskilt vanlig metod och Tellgren (2004) sett att 

de flesta uteslutningar är kamouflerade i leken. Varför det kan vara så har jag svårt att förstå 

men jag kan tänka mig att det beror på att barnen har fått lära sig att om man inte vill att 

någon ska komma och vara med så ska man säga nej eller stopp, vilket är något barnen lärt sig 

att de ska göra på förskolan. De resterande sju metoderna som syntes i min undersökning var 

ignorering, uteslutning vid misslyckat tillträde, uteslutning på grund av ålder, hot, 

beskyddande av lekutrymme, fysisk uteslutning. De uteslutningar som sker vid misslyckat 

tillträde sker i samband med de verbala och även fysiska uteslutningarna när barnen blir bort 

puttade. Ignorering sker däremot kamouflerade i leken då det vid en första anblick kan se ut 
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som att ett barn är med i leken men när man ser närmare på det så är barnet egentligen 

uteslutet. När det sker en uteslutning på grund av ålder är det precis som Tellgren (2004) 

beskrivit så är barnet för litet för att få vara med i leken, vilket även de äldre barnet betonar 

ordentligt. 

Det sker en uteslutning i Brandbilen när Linus misslyckas med sitt tillträde där han förstör ett 

av husen. Precis som Ytterhus (2003) förklarar är det viktigt att säga förlåt om man förstör 

något och som jag redan påpekat så tror jag att Linus blir utesluten ur leken på grund av att 

han inte ber om ursäkt för att huset gick sönder. Linus försöker istället förklara att han inte 

alls förstör, men det är inte detsamma som att säga förlåt. 

En ytterligare metod till uteslutning som jag kunde se och som jag ärligt talat inte trodde 

existerade bland så unga barn var uteslutningen via hot. Nu är det bara en början till ett hot 

som hänger i luften, men det känns ändå skrämmande att ett barn på tre och ett halvt år 

försöker hota ett annat barn. 

Något jag kunde se var att samma barn alltid blev uteslutet och det får mig att tänka kring vad 

man kan göra för att få detta barn mer attraktiv i gruppen.  Inget barn ska behöva vara utanför 

och jag undrar över vilka metoder man kan använda sig av för att få med dessa barn i leken. 

Detta är något som jag anser är viktigt att tänka på när man arbetar med människor, oavsett 

om det är små barn eller vuxna personer. Att bli utesluten ur leken kan leda till så mycket 

negativ både där och då men även senare i livet. Visst, man måste acceptera att man inte alltid 

kan få vara med på det som händer, men det är när det alltid är samma person som blir 

uteslutet som man måste reagera. 

 

Statuspositioner som syns i leken 

I leken syns både överordnade och underordnade roller. I Vagnen sker en maktkamp mellan 

Celia och Sara där de förhandlar om vem som ska ha makten, Sara vill från början inte ge 

makten till Celia men tillslut har hon inget val. 

På Granen fanns det alltid ett barn som hade makten, där var alltså makten asymmetriskt som 

Öhman (2009) och Johansson (2007) belyser. Däremot kändes det som att barnen på Istappen 

delade på makten och det var aldrig samma barn som bestämde i leken. På Granen däremot 

var det Celia som hade all makt och hon kunde styra och ställa precis som hon ville. Celia var 

även det äldsta av barnen på avdelningen och det kan vara vad som ligger bakom att det är 

hon som har makten. Precis som Öhman (2009) och Löfdahl (2004) sett så förknippar barn 

ålder med makt och precis som de förklarar så kan ett barn ha makten men när ett äldre barn 

kommer får de direkt makten och den högre statusen utan att behöva göra något. 

Under perioden jag genomförde min undersökning hade, som tidigare nämnt, barngrupperna 

förändrats. På Granen hade det lett till att Celia som bestämde och var den som alltid hade 

makten hade skolats över till en äldre avdelning (en avdelning med barn i ålder tre till fem år), 

detta ledde till att det var ett annat barn som tog över makten. Det barn som då tog över 

makten var Sara och det jag förundrades över då var att det fortfarande var exakt samma lekar 

som lektes, med exakt samma roller. Den enda skillnaden var att rollfördelningen nu såg 

annorlunda ut. Detta har fått mig att fundera kring hur starka dessa lekar och kamratkulturer 

egentligen är och hur mycket det påverkar barnen på förskolan. Jag tror att Sara såg sin chans 

här att som det nu äldsta barnet få ta över makten på avdelningen.  
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Till skillnad från Öhman (2009) som sett att barnen använder olika strategier för att ta över 

makten var något jag märke att barnen på Granen nästan aldrig förhandlade om makten, utan 

det verkade nästan självklart från början vem som skulle vara överordnad och vilka som 

skulle vara underordnade.  

 

Övriga tankar under studiens gång 

Något jag märkte och reflekterade under när jag genomförde mina observationer var att 

sekundära anpassningar inte är så vanligt förekommande bland yngre barn. De äldre barnen 

på Granen använde sig av dessa ibland, men på Istappen kunde jag inte se en enda sekundär 

anpassning. Då den tidigare litteratur jag använt mig av inte heller besvarar frågan kring 

sekundära anpassningar bland ett till treåringar kan jag endast spekulera kring vad jag tror. Jag 

vet inte om det beror på att barnen i denna ålder inte börjat tänka så långt som att de kan låtsas 

ge barn tillträde till leken eller om det är så att dessa barn helt enkelt hellre utesluter. Det kan 

även vara så att barnen antingen låter andra barn vara med eller så gör de inte det. Det enda 

jag kan känna är att jag på Granen kunde se att Celia använde sig av sekundära anpassningar 

och det får mig att tro att det är vanligare bland äldre barn. Bland äldre barn har Corsaro 

(2003, 2005a, 2005b) sett att sekundära anpassning är vanligt förekommande som ett sett att 

komma undan de vuxnas regler, men som tidigare sagt har jag inte kunnat hitta någon 

forskning som belyser hur detta kan se ut barn de yngre barnen. 

 

Slutsatser och lärdomar från studien 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur kamratkulturer syns bland barn i åldern 1-3 år. 

Något jag kunnat konstatera utifrån denna studie är att kamratkulturer existerar även bland de 

allra yngsta barnen på förskolan. Barnen i denna ålder använder i princip samma metoder som 

de äldre barnen i åldern 3-5 år. Det som skiljer dem åt däremot är att de yngre barnen inte 

använder lika många metoder vid uteslutning som äldre barn gör. De yngre barnen i denna 

studie uteslöt på det sättet att de antingen sa ”nej du får inte vara med” eller genom att de 

putta bort barnet som sökte tillträde. 

Uteslutningen är vanligt även bland dessa barn i ålder 1-3 år och det sker kontinuerligt. Det är 

däremot viktigt som pedagog att vara medveten om vilka barn som blir uteslutna ur leken, så 

att det inte är samma barn som blir uteslutet hela tiden. I sådana fall gäller det som pedagog 

att försöka få in det barnet i leken på något vis, att göra barnet attraktiv för de andra. 

Det finns barn som försöker ta makten över de andra och att denna makt är förknippad till 

barnets ålder, i alla fall i denna studie, vilket kan vara bra att vara medveten om. 

De lärdomar jag tar med mig från studien är att observationer är en bra metod att använda sig 

av för att se vad som sker i en barngrupp. Genom observationer kan man se saker som man 

kanske inte skulle se annars. 
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Förslag till vidare forskning 

Jag har i min undersökning valt att se hur barn får tillträde till leken samt hur de utesluts. Jag 

ville även se på om tolkande reproduktion var vanligt förekommande bland dessa barn, vilket 

jag känner är en fråga som blivit besvarad. Däremot fick jag inte svar på min fråga om 

skillnader på förmiddagen och eftermiddagen vilket är en fråga som jag tycker att någon kan 

försöka besvara. 

Andra frågor som har väckts i mitt huvud under arbetets gång är: 

 Hur vanligt är sekundära anpassningar bland barn i ålder 1-3 år? 

 Hur kan man göra för att ett och samma barn inte alltid ska bli uteslutet? 

Något som jag känner hade varit intressant att undersöka vidare är pedagogers syn på 

kamratkulturer. Under tiden jag genomfört min undersökning har denna fråga belyst några 

gånger i samtal med pedagoger och jag känner att det hade varit intressant att göra en 

undersökning kring detta. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 

 

Mitt namn är Madeleine Nordgaard. Jag läser min sista termin till förskollärare på Karlstads 

universitet. Jag håller för tillfället på att skriva mitt examensarbete som handlar om 

kamratkulturer på småbarnsavdelningen. Med det menas den grupp som barnen vistas i på 

förskolan, eller den klass de börjar i på skolan, det idrottslag de är med i osv.  

Inom en kamratkultur gäller vissa regler i samspelet och jag vill se på vad som händer i 

barnens lek. Jag vill se om det finns barn som försöker bestämma över de andra, om något 

barn utesluts ur leken på något vis, eller om barn får tillträde till leken genom någon egenskap 

eller föremål. 

  

Frågor som jag kommer fokusera på i mitt arbete är: 

 

 Vad leker barnen? 

 Hur söker barn tillträde till leken? 

 Vilka strategier används vid uteslutning av andra barn? 

 Vilka maktpositioner finns? 

 Finns det skillnader i hur barnen leker på förmiddagen/eftermiddagen? 

För att jag ska kunna besvara dessa frågor behöver jag få observera en barngrupp under några 

dagar. För att få observera barnen behöver jag er tillåtelse. 

I min undersökning kommer barnens namn att avidentifieras på det sätt att jag kommer byta ut 

namnen till något helt annat för att på så vis göra barnen ”anonyma” i mitt arbete. 

När mina observationer är genomförda kommer det insamlade materialet att förstöras och det 

enda som kommer finnas kvar är de avidentifierade observationerna som kommer finnas i mitt 

examensarbete. 

Om ni godkänner detta har ni möjlighet att när som helst avbryta om ni känner att detta inte 

känns bra. 

När mitt examensarbete är färdigskrivet i början av januari kan ni få en möjlighet att läsa det 

om ni vill. 

Har ni frågor kan ni kontakta mig: 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

Mail: xxxxxxxx@hotmail.com 

Fyll i denna lapp och lämna in till xxxxx snarast möjligt då jag behöver börja med mitt arbete.   

           

 

Barnets namn   ____________________________________ 

 

Mitt barn får observeras            

Mitt barn får inte observeras    

mailto:xxxxxxxx@hotmail.com

