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Sammanfattning 

Mobila förskolan finns idag i ett dussintal kommuner i Sverige. Utbyggnaden av 

verksamheten har motiverats av platsbrist, lokalbrist och en pedagogik som är bra för barnen. 

Inga större studier har gjorts av mobila förskolan och vi vet därför inte hur denna 

verksamhetsform påverkar barnen. Därför var syftet med denna uppsats är att med hjälp av 

observation analysera förutsättningarna för barns lek och interaktion på en mobil 

förskoleavdelning i Uppsala kommun. 

 

Studien genomfördes under sex dagar på en mobil avdelning. Under denna tid filmades 

barnens lek i och utanför bussen. Analysen av materialet utgick ifrån Corsaros (2003, 2015) 

begrepp kamratkulturer, tolkande reproduktion och interaktionsutrymme. Resultatet visar att 

barnens val av lekar styrs av hur rörliga de är. Utanför bussen väljer de framförallt att leka 

rollekar i olika former medan de på bussen väljer rimlekar eller anpassade former av 

närmade/undvikandelek. Barnen i den lokala kamratkulturen har väl utvecklade strategier för 

att ta sig in i lek och barnen delar oftast med sig av lekar och interaktionsutrymmen som 

skapas. 
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1 Inledning 

Den första gången som jag såg en mobil förskola var när en av bussarna stod parkerad utanför 

entrén till Blåsenhus. Bussens fönster var täckta av teckningar och bilder. Jag kommer ihåg att 

jag funderade på hur man kan ha en förskola på en buss: Var ska barnen leka, springa runt och 

ha alla leksaker? Jag förstod verkligen inte hur barn kunde gå med på att sitta på en buss hela 

dagarna.  

 

När jag sedan började jobba på förskola visade det sig att vår systerförskola hade precis en 

sådan buss. Den mobila förskolan visade sig vara en mobil avdelning och barnen satt inte fast 

i bussen hela dagarna som jag först trott. Bussen tog istället med sig barnen till en rad olika 

platser runt om i Uppsala. Barnen var ute hela dagarna och de hade pedagoger med sig. Jag 

tyckte och tycker fortfarande att mobila förskolan är en bra idé. Det ger barn som bor mitt i 

staden möjlighet att dagligen komma ut i naturen. De får uppleva skog och mark på ett sätt 

som barnen som går i förskola mitt i staden aldrig har möjlighet att göra. Jag hade aldrig 

tillfälle att åka med bussen när jag jobbade och hade därför bara ett visst hum om hur den 

dagliga verksamheten gick till. När jag skulle skriva denna uppsats tog jag därför tillfället i 

akt att både fylla den kunskapslucka som fanns hos mig och till viss del i den akademiska 

världen. I just denna undersökning väljer jag att fokusera på barns lek i mobila förskolan och 

bidrar därför till att komplettera den existerande forskning om lek som finns och är ett litet 

steg in i forskningen om den mobila förskolan. 

 

2 Bakgrund 

I Sverige började man med den mobila förskolan 2006 (Hellman och Sunnebo 2009). Det 

fanns då en buss som hörde till en förskola i Stockholm. Idén med att driva 

förskoleverksamhet på hjul var dock inte ny. I Danmark har man sedan tidigt 2000-tal bedrivit 

mobil förskoleverksamhet. Där startades mobila förskolor för att minska köerna till 

barnomsorgen och i Köpenhamsområdet finns ett 50-tal bussar. Den mobila förskolan i 

Stockholm startade med en liknande motivation som i Danmark, långa köer till 

barnomsorgen. Men man gick ett steg längre och hävdade att den mobila förskolan skulle 

hjälpa till att bekämpa den växande ohälsan bland barn i Sverige (Hellman och Sunnebo 

2009). Den mobila förskolan skulle göra detta genom att barnens rörelsebehov bättre skulle 

kunna tillgodoses när de fick vara ute i naturliga miljöer och genom att barnen inte var på 

förskolan skulle de inte utsättas för lika höga ljudnivåer. Det motiverades även med att man 

skulle hitta ett lärande som var mer kreativt och intressant genom att komma bort från den 

begränsade gården och det stillasittande innelivet på förskolan (Hellman och Sunnebo 2009).  

 

Idag finns det mobila förskolor i ett dussintal kommuner i Sverige och flera kommuner är 

intresserade av att starta upp en sådan verksamhet (Gustafson och van der Burgt 2015). Mobil 

förskoleverksamhet finns idag i Sverige, Norge och Danmark. I vissa andra länder finns olika 

varianter på mobil förskola med dessa fungerar inte på samma sätt som de i Skandinavien 

(Gustafson och vad der Burgt 2015). 
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Trots att den mobila förskolan är relativt väl utbyggd i Sverige är den sparsamt beforskad 

både när det gäller dess pedagogiska bidrag och barns och pedagogers egna upplevelser av 

verksamheten (Gusafson, van der Burgt 2015). Det finns forskningsprojekt på gång för men i 

skrivande stund har dessa projekt än så länge endast resulterat i en publikation där Gustafson 

och van der Burgt (2015) tittar närmare på hur tiden tillbringas på en mobil avdelning och i 

vilken utsträckning barnen har möjlighet att röra sig. Det visar sig att mycket av barnens tid 

går åt till att vara på bussen. Flera timmar om dagen tillbringas sittande på bussen, för att äta, 

lyssna på saga och för att transporteras från ett ställe till ett annat. Det visar sig även att den 

mobila avdelningen inte är så mobil. Det finns många restriktioner, som till exempel 

trafiksituationen, parkeringsplats för bussen, hur långt barnen måste gå och avståndet från 

förskolan, som begränsar både barnens rörlighet men även pedagogernas möjligheter att välja 

platser att besöka. Gustafson och van der Burgt (2015) pekar även på att den pedagogiska 

planeringen blev lidande och fick en sekundär roll när pedagogerna planerade dagarna. Istället 

för att ägna tid åt att planera de pedagogiska aktiviteterna, fokuserar pedagogerna  på vilka 

platser de skulle besöka och hur dessa skulle påverka verksamheten. Viss annan forskning har 

bedrivits i form av examensuppsatser. Exempel på detta är Oldenburg (2015) och Babiy 

(2013).  

 

Oldenburg (2015) har genom intervjuer med pedagoger på den mobila förskolan och den 

traditionella förskolan genomfört en undersökning för att titta på sambandet mellan natur och 

lek, fantasi och kreativitet. Genom dessa intervjuer kommer Oldenburg fram till att leken på 

den traditionella förskolan och den mobila förskolan i många avseenden är lika. Det finns 

dock vissa faktorer som skiljer både lekarna och lekarnas förutsättningar åt. Den främsta 

faktorn är miljön. Barnen på den mobila förskolan har tillgång till en miljö som Oldenburg 

(2015) beskriver som opåverkbar. Oldenburg menar att det inte går att förändra den, eller att 

man inte får förändra miljön och att det är något barnen och pedagogerna måste ta hänsyn till. 

Det leder till att barnen på mobila förskolan måste använda sin fantasi mer i sina lekar. 

Avsaknaden av färdiga leksaker är även något som skiljer den mobila förskolan från den 

traditionella och som även bidra till att stimulera barnens fantasi. Att undersökningen är gjord 

med hjälp av intervjuer gör att resultaten som Oldenburg (2015) kommer fram till speglar 

pedagogernas föreställningar om hur verksamheten påverkar barnen som är i den. Barnens 

egna röster kommer inte till tals här men resultaten kan ändå ge en indikation på att det finns 

skillnader i lekmönstren hos barnen på den mobila förskolan gentemot den traditionella 

förskolan.  

 

Istället för att använda sig av intervjuer har Babiy (2013) använt sig av observationer för att 

undersöka hur den mobila förskolans variation i miljö påverkar barnens val av aktiviteter. 

Babiy har genomfört observationerna med hjälp av ett observationsschema på hur många barn 

som befinner sig på en plats, vilken plats de befinner sig på och vilka aktiviteter de ägnar sig 

åt. Babiy kommer fram till att många av barnens aktiviteter präglas av rörelse och rörlighet, 

och ger exempel på att barnen bygger egna hinderbanor och klättrar på stenar och träd (Babiy 

2013). En upptäckt som hon gör är att barnen verkar måttligt intresserade av 

färdigkonstruerade miljöer. Ett exempel är där barnen besöker en miljö som kallas byggland 
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(Babiy 2013). Här fanns det färdigkonstruerade kojor som barnen fick leka med men barnens 

intresse för dessa kojor varade endast en kort stund. När intresset svalnade använde barnen 

istället materialet på platsen för att konstruera egna lekar utan kojorna. Något annat som 

Babiy även noterade var att pinnar användes frekvent i lekarna, både som byggmaterial i olika 

former men även som metspön, svärd eller andra leksaker. 

 

Barns lek i naturliga miljöer har framförallt undersökts utifrån förskolor som bedriver olika 

former av utomhuspedagogik, så som I Ur och Skurförskolor (Änggård 2014). Här finns det 

ett realtivt stort material som behandlar just denna typ av lek, detta beskrivs i 

litteraturöversikten. Det som skiljer en traditionell förskola med utomhuspedagogik från en 

mobil förskola är att de traditionella förskolorna har tillgång till en naturlig miljö som ligger 

nära förskolan. Det finns ofta en basplats som de utgår ifrån och miljön blir efter ett tag 

bekant och en del av vardagen (Änggård 2012). På den mobila förskolan har barnen däremot 

tillgång till ett brett utbud av olika naturliga miljöer. Kan det vara så att barnens lekar på 

mobila förskolan ser ut på ett annat sätt än hos barn i traditionella förskolor eller förskolor 

med utomhuspedagogik? 

 

2.1 Mobila förskolan i Uppsala kommun 

Den mobila förskolan i Uppsala kommun består idag av 5 förskolebussar. Varje buss är 

knuten till en förskola och fungerar som en egen avdelning på den förskolan. Barnen som hör 

till bussen är även inskrivna på den förskola som bussen hör till (Hedefalk 2011). Varje buss 

är specialkonstruerad för att vara anpassad till förskoleverksamhet. På varje buss finns det 24 

sittplatser. Barnen sitter i bilbarnstolar och alla platser har trepunktsbälten som alltid används 

när bussen är i rörelse. På bussen finns toalett, handfat, varmt och kallt vatten och ett 

skötbord. Det finns även arbetsytor och avställningsbord. Barnen har hyllor och lådor där de 

kan förvara saker så som vantar, mössor, teckningar och andra saker som de producerat i 

verksamheten. I bussen finns även kokplattor och kylskåp. Det finns en vattentank och en 

vattenslang som kan användas för att spola av leriga stövlar och regnkläder och ett värmeskåp 

där maten förvaras. Bussen har även ett eget strömaggregat så att den inte behöver stå på 

tomgång vid parkering. Bussen har även ett alkolås. På varje buss går det cirka 20 barn i 

åldrarna tre till fem år, vilket betyder att det i Uppsala kommun går cirka 100 barn på den 

mobila förskolan. Varje buss har tre anställda pedagoger och minst två av dessa har gått en 

bussförarutbildning (Hedefalk 2011).  

 

Den mobila förskolan i Uppsala kommun startades 2009 med fem bussar. Mottagandet från 

föräldrar var inte speciellt positivt och många föräldrar var kritiska (Rosling Borg 2011). 

Under våren 2010 gjordes en utvärdering där det visade sig att föräldrarna som hade sina barn 

i den mobila förskolan var mycket nöjda med verksamheten och året efter dök det upp 

positiva artiklar om verksamheten i lokala medier (Rosling Borg 2011). Under 2011 var det 

fullt på alla mobila förskolans avdelningar och det kom studiebesök från Island som ville titta 

på verksamheten. 
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Anledningen till att Uppsala kommun tog ett beslut om att prova på att inkludera mobila 

avdelningar i sin ordinarie förskoleverksamhet var framförallt platsbrist och långa köer till de 

redan existerande förskolorna. Under senare delen av 00-talet stod många barn i kö för att få 

en förskoleplats och kommunen saknade både platser och lokaler. Det naturliga valet hade 

varit att bygga nya förskolor men det är kostsamt. Istället investerade kommunen i ett antal 

mobila avdelningar (Hedefalk 2011). 

 

Verksamheten på bussen skiljer sig från hur en vanlig avdelning fungerar främst när det 

handlar om det logistiska. Barnen samlas på bussen när det är dags att åka iväg på morgonen, 

det sker oftast runt niotiden. Barnen som går på de mobila avdelningarna och har behov av 

längre vistelsetider spenderar sin övriga tid på den stationära förskolan. Alla barnen har 

reflexväst och sätter sig på sina platser i bussen. Innan avfärd kontrollera pedagogerna att alla 

är fastspända. De mobila avdelningarna åker oftast till olika naturområden i, runt om eller 

strax utanför Uppsala. Färden till dessa platser får inte ta för lång tid och det finns ett 

riktmärke på längst 30 minuter per färd. Väl på plats är både barn och pedagoger ute tills det 

är dags att åka tillbaka till förskolan. Oftast är bussen tillbaka på sin förskola vid tretiden. 

Under dagen sker både strukturerat pedagogiskt arbete i lärgrupper och tid som inte är 

pedagogstyrd där barnen kan ägna sig åt lek (Rosling Borg 2011).  

 

Som förklarats ovan startades den mobila förskolan på grund av platsbrist men det finns även 

andra anledningar till varför denna lösning valdes. Genom att bussarna på ett enkelt sätt kan 

transportera barnen till naturen erbjuder den mobila förskolan en annorlunda pedagogisk 

inriktning jämfört med de traditionella förskolorna (Hedefalk 2011). Det finns ett större fokus 

på naturen och man använder sig av de varierande miljöerna i det pedagogiska arbetet. 

Arbetet kräver även att pedagogerna är flexibla och anpassar sig, inte bara utifrån 

barngruppen men även utifrån väder och vind (Cabo Galindo 2011). Detta kan ske genom att 

måltider intas i bussen istället för utomhus om det regnar eller är för kallt eller så kan mycket 

nederbörd resultera i ett lärtillfälle där vatten kan utforskas. Då de allra flesta bussarna är 

knutna till förskolor som återfinns i stadsmiljö har ett av slagorden för mobila förskolan blivit 

stadsbarn som erövrar nya världar (Rosling Borg 2011). 

 

3 Litteraturöversikt 

Eftersom målet med denna undersökning är att belysa och titta närmare på barns lek i mobila 

förskolan kommer litteraturöversikten att ta upp tidigare forskning om barns lek, men även 

titta närmare på teorier och kategoriseringar av barns lekar.  

 

Beroende på utgångspunkt kan barns lek delas upp och analyseras på olika sätt. Löfdahl 

(2004) utgår ifrån ett historiskt perspektiv och delar upp synen på barns lekar i två olika 

perspektiv, det psykologiska och biologiska perspektivet, och det kulturella och sociala 

perspektivet. Indelningen gör Löfdahl baserat på barnsyn. Inom det psykologiska och 

biologiska perspektivet är fokus främst på individens utveckling och personlighet. Löfdahl 

(2004) menar att detta perspektiv studerar barnet som dekontextualiserat och bedömer det i 
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förhållande till sitt lekbeteende. Inom perspektivet studeras framförallt vad leken kan säga om 

det enskilda barnets kognitiva utveckling, främst hur lekens komplexitet stämmer överens 

med barnets ålder. Det kulturella och sociala perspektivet, som Löfdahl (2004) själv tillhör, 

betonar istället det gemensamma i leken, hur barn tillsammans skapar och utvecklar sin egen 

lekkultur och kamratkultur. Inom detta perspektiv läggs fokus på lekarnas innehåll och 

kontext. Liksom Löfdahl (2004) tar denna undersökning sin teoretiska utgångspunkt i 

Corsaros (2015) begrepp kamratkulturer och hör därför till det kulturella och sociala 

perspektivet. Det betyder att litteratur som hör till det psykologiska och biologiska 

perspektivet inte kommer att användas i denna undersökning. Vad kamratkulturer är förklaras 

mer ingående under teoretiska utgångspunkter men i korthet handlar det om att barns egen 

reproduktion av kultur och kunskap tillsammans med kamrater. Att valet föll på Corsaros 

(2003, 2015) begrepp som utgångspunkt i denna undersökning motiveras med att Corsaro är 

en ledande person när det kommer till forskning om förskolebarns samspel och lek. Mycket 

av den forskning som redan har bedrivits tillsammans med förskolebarn av bland andra 

Änggård (2014, 2008), Löfdahl (2004) och Skånfors (2013) har utgått ifrån de teorier som 

Corsaro (2003, 2015) presenterat.  

 

3.1 Lek 

Att leka är inte ett tidsfördriv, det är inte något som barn gör för att distrahera sig själva i 

väntan på något annat. Leken är barns mest naturliga sysselsättningsform och något som de 

väljer så fort de kan och får (Engdahl 2011). Lek kan vara svårt att definiera men den är 

samtidigt lätt att känna igen. Några av lekens kännetecken är att den ofta är förknippad med 

spänning och lustkänsla. I leken skapar barnen en alternativ verklighet och den bygger på 

kommunikation och samspel (Engdahl 2013). Det gör att leken är ett naturligt och viktigt 

inslag i barns kamratkulturer. Leken ger barn möjligheter att utforska, experimentera och 

upptäcka teman inom vuxenvärlden men även sin egen rädsla, oro och nyfikenhet. Detta 

utforskande och experimenterande kan gå till på olika sätt, barn kan ikläda sig roller som de 

stött på i vuxenvärlden genom rollek eller så kan de leva ut sina föreställningar om rädslor 

genom olika fantasilekar (Corsaro 2003). Löfdahl (2004) menar att en uppdelning mellan 

rollek och fantasilek till viss del kan vara problematisk då rolleken och fantasileken på många 

sätt liknar varandra. Löfdahl menar vidare att rolleken i sig är en begränsande beskrivning då 

den indikerar att leken bör innehålla specifika rolltyper. Löfdahl menar att ett bättre begrepp 

skulle kunna vara den dramatiska leken. Begreppet skulle då omfatta lekar där barnen skapar 

en fiktiv verklighet runt sig med inslag av spänning och intriger. 

 

Leken fungerar som ett verktyg för att handskas med föreställningar och fenomen som barn 

upptäcker vilket gör leken viktig, men det är inte lekens enda funktion. Leken är även viktig 

för gruppsammanhållningen och för att få barnen att känna tillhörighet och delaktighet i den 

lokala kamratkulturen. Detta fungerar genom att leken är det främsta forumet som barnen har 

för att dela med sig av makt men även av kunskap (Corsaro 2015). Det finns många olika 

typer av lekar som barn ägnar sig åt och vi ska titta lite närmare på tre viktiga inslag som ofta 

finns med i lekarna.  
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3.1.1 Rollekar 

Rollekar är ett viktigt inslag i barns lekar och är ett viktigt verktyg för att utveckla barnens 

språkkunskaper och för deras känslomässiga utveckling. Vanliga teman som utforskas med 

hjälp av rolleken är status, makt och kontroll (Corsaro 2003). Barnen ger sig själva makt, 

status och kontroll genom att ikläda sig olika vuxenroller och det ger dem möjlighet att 

experimentera med hur olika roller i samhället fungerar i olika kontexter. I rollekar imiterar 

barnen vuxnas roller och de utvecklar och lägger till delar för att kunna utforska och 

konfrontera den nyfikenhet, rädsla och förvirring som barnen har om den vuxna världen 

(Corsaro 2015). Ett starkt tema som barnen utforskar i rolleken är genus och vilka 

förväntningar som finns på hur pojkar och flickor ska uppföra sig. Enligt Corsaro (2015) 

accepterar inte barnen bara de könsroller som finns i samhället utan även utmanar och 

omdefinierar dessa. Detta betyder att barnen genom sin interaktion med varandra är med och 

socialt konstruerar olika könsroller.  

 

Att leka rollekar handlar om att upptäcka och utforska de olika sociala rollerna som finns i 

samhället. Det handlar även om att lära sig samspelet mellan beteende och kontext (Corsaro 

2003). Samspelet handlar om att barnen genom sin rollek blir medvetna om att det existerar 

olika roller i samhället. Rollerna definieras av beteendet som denna specifika roll har i den 

kontext rollen existerar i. Barn kan genom rolleken lära sig att valet av roll till viss del är 

beroende av beteende och till viss del beroende av kontext. Men de lär sig samtidigt att de kan 

förändra leken genom att bryta mot konventionerna om beteende och kontext. Corsaro (2003) 

kallar det för att leka med ramverket och med det menar han att barnen genom att bryta mot 

dessa konventioner kan förändra en rollek eller helt enkelt ändra på förutsättningarna i leken. 

 

Som beskrivits ovan utgår ofta barns rollekar från existerande roller i samhället. Den 

vanligaste typen av rollekar innefattar traditionella familjeroller så som mamma, pappa, barn 

eller olika typer av yrkesroller som är bekanta för barnen (Corsaro 2015). När barnen blir 

äldre och närmar sig förskoleklassåldern har det visat sig att barnen ofta utökar antalet roller i 

rolleken. De roller som läggs till i leken är ofta djur eller fantasifigurer så som kungligheter 

eller riddare (Corsaro 2003). Rollekar som innehåller vilda djur tar ofta formen av en flock 

eller en familj. Att barnen spelar en djurfamilj förändrar den traditionella familjeleken då 

djuren oftast har en större frihet i leken, framförallt de yngre djuren. Denna frihet översätts i 

att de har större möjlighet att röra sig och att de har färre regler att förhålla sig till (Änggård 

2014). Men denna frihet kostar, de djur som spelar föräldrar är snabba med att fysiskt 

bestraffa de djur som bryter mot de regler som finns (Corsaro 2003). Då det inom begreppet 

rollekar finns utrymme för just det Löfdahl (2004) menade att det vidare begreppet den 

dramatiska leken skulle tillföra, en fiktiv verklighet, väljer jag att använda mig av begreppet 

rollek även för att beskriva rollek med inslag av fiktiva- och fantasifigurer.  

 

I rolleken finns ett annat inslag som är av betydelse, hur barnen gemensamt konstruerar 

rollerna och berättelsen i leken (Änggård 2014). För att bäst beskriva detta kan rollek delas in 

i två nivåer, en rollnivå och en reginivå. På rollnivån förkroppsligar barnen rollerna och 

agerar utifrån den roll som de har i leken, de kan anpassa sina röster och sitt rörelsemönster. 
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Det är på denna nivå som själva dramatiseringen av leken sker. På reginivån diskuterar barnen 

istället lekens utformning och förhandlar om både vad som sker i leken och vilken betydelse 

specifika föremål har i leken. Reginivån används även som en arena där barnen kan förmedla 

sina tolkningar av det som sker i leken. För att förklara och förtydliga sina tolkningar 

använder sig barnen både av verbal kommunikation och av rörelser och gester. Under lekens 

gång växlar barnen mellan regi- och rollnivån ett flertal gånger. Att regissera leken är lika 

viktigt som att dramatisera den (Änggård 2008).  

 

3.1.2 Fantasilekar 

Corsaro (2003) menar att små barn i åldrarna två till fem år är bättre lämpade att skapa, dela 

och njuta av fantasilekar än större barn och vuxna. Corsaro stödjer resonemanget på sina egna 

observationer av barn under lång tid. För att förstå detta är det viktigt att förstå barn som 

aktiva konsumenter och producenter för deras egen symboliska kultur. Ett tecken på det är att 

barn tar med sig grundläggande teman och delar från vuxenproducerad litteratur, film, musik 

och tv för att sedan använda dem och utveckla dem i sin spontana fantasilek inom 

kamratkulturerna. (Corsaro 2015) De flesta lekar av denna typ uppträder spontant och 

innehåller väldigt lite förplanerat innehåll. Denna typ av lekar refereras oftast till som 

spontana fantasilekar.  

 

Spontana fantasilekar kan definieras som lekar där barnen börjar leken utan att ha några 

fördefinierade roller. Leken innehåller oftast olika objekt som används för att utveckla leken 

och för att levandegöra roller som blir viktiga i leken. Till skillnad från mer traditionella 

rollekar förkroppsligar barnen inte de roller som finns i samhället, till exempel mamma, pappa 

eller olika yrkesroller. I den spontana fantasileken kan dessa roller finnas med men de spelas 

av föremålen i leken. När leken börjar vet oftast inte barnen vad de ska leka men de vet att de 

ska leka med vissa objekt, så som klossar, leksaksdjur eller bilar. Leken formas genom verbal 

kommunikation och den delade kunskap som barnen har om vuxenvärlden. Denna kunskap 

refereras till då och då i leken men behövs inte för att upprätthålla leken. Det som framförallt 

kännetecknar denna typ av lekar är att de är väldigt kreativa och improviserade. Spontana 

fantasilekar förekommer främst runt sandlådor, bord, eller vid konstruktionsmaterial. (Corsaro 

2003) 

 

I spontana fantasilekar är kommunikation central, inte bara vad som sägs utan även hur det 

sägs. Att genom rösten visa att man är objektet som man manipulerar, till exempel ett 

plastdjur, är en av de grundläggande delarna i leken. För att leken ska utvecklas krävs det att 

barnen som är inblandade förstår varandra och kan utveckla och bygga på de andra barnens 

fantasier för att bygga vidare på den värld man tillsammans skapar (Corsaro 2003). Barnen 

som deltar i en spontan fantasilek beskriver ofta vad de gör med sitt objekt för att de andra 

barnen ska bli medvetna om hur leken utvecklas. Detta gör även att de andra barnen lättare 

kan förstå och på så sätt binda samman aktiviteter i leken för att föra den framåt. Denna typ av 

beskrivande av görandet menade Piaget (2008) var egocentriskt men Corsaro (2003) menar 

istället att i kontexten av spontan fantasilek är det inkluderande eftersom det hjälper de andra 

barnen att förstå vad som händer i leken. 
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Vanliga teman i spontana fantasilekar är fara/räddning, vilsen/hittad och död/återfödelse. 

Lekarna utgår ifrån att någon eller något är i fara, är vilsen eller död, det vill säga 

livsavgörande och dramatiska händelser. Att leka lekar med dessa teman tillåter barnen att 

utforska och uppleva känslor som i en annan kontext kan vara jobbiga och skrämmande. 

Lekarna utvecklas utifrån för att sedan nå en upplösning där situationen får ett bra slut. 

(Corsaro 2003) 

 

3.1.3 Närmande/undvikande lekar 

Denna typ av lekar är vanlig och innehåller ofta mycket rörelse, det handlar oftast om att 

springa iväg från någon eller något. Många av lekarna sker mer eller mindre spontant och 

tillåter barn att utforska framförallt olika typer av rädslor, så som rädslor för olika sagofigurer 

och monster. Men även andra känslor och attribut utforskas, så som mod och trygghet. Leken 

innehåller alltid en ”hotfull agent”, ett monster, ett djur eller något liknande, som barnen 

närmar sig och sedan undviker genom att springa iväg. Leken innehåller tre distinkta faser:1. 

Identifikation, 2. Närmande och 3. Undvikande (Corsaro 2003). 

 

I identifikationsfasen skapar eller upptäcker barnen en gemensam signal om hot eller fara. 

Den här delen i leken är viktig eftersom den fungerar som ram för hur leken ska se ut. De barn 

som deltar i leken som hotade eller i fara måste acceptera de deltagare som utgör hotet, annars 

uppstår inte situationen där leken kan fortgå. I närmandefasen avancerar de hotade barnen 

försiktigt närmare hotet. Under närmandet är ofta monstret satt ur spel på något sätt eller så 

ignorerar det de andra barnens närmande tills de är jättenära. Detta leder till att känslorna och 

spänningen i leken blir hög. I undvikandefasen ”befriar” sig monstret och får tillbaka sin 

uppmärksamhet, kanske med ett morrande eller ett skrik. Sedan springer de hotade barnen 

iväg och gömmer sig, oftast till en och samma plats som kan beskrivas som säker. Under 

denna fas uttrycker barnen, ofta högljutt, en fejkad rädsla för att hålla uppe den spänning som 

finns i leken. När det har hänt förflyttar sig monstret iväg och de hotade känner sig tryggare. 

Här kan leken ta slut men den kan även gå tillbaka till närmandefasen och börja om igen. 

(Corsaro 2003). 

 

Denna typ av lekar behöver inte ske spontant utan de kan lika gärna vara traditionella lekar 

som funnits i flera generationer där reglerna är fastslagna och funktionen hos den ”hotfulla 

agenten” är tydlig för alla deltagare. Corsaro (2003, 2015) tar upp olika exempel från olika 

kulturer där bland annat La strega, den italienska häxan, och Gaingeen, flodanden från Papa 

Nya Guinea, figurerar. Liknande lekar finns även här i Sverige, som till exempel Kom alla 

mina små kycklingar, Björnen sover och Under hökens vingar. Corsaro (2003) menar att detta 

tyder på att denna typ av lekar verkar vara universella. 
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3.2 Miljö 

Vi har i avsnittet ovan tittat på vikten av lek och några olika typer av lekar. Nu ska vi titta på 

miljöns betydelse och dess påverkan på leken. Miljö kan både vara den fysiska miljö, som 

barnen befinner sig i, men även tillgången på material och färdiga leksaker. Änggård (2008, 

2014) menar att den fysiska miljön har betydelse för lekens utformning. I barnens lekar 

används specifika platser för olika slags lekar. Det får betydelse då Änggård även pekar på att 

barn som har tillgång till naturmiljö, en miljö som inte är konstruerad som till exempel skog 

och ängsmark, leker fler fantasilekar än barn som har tillgång till en konstruerad miljö. 

Resonemanget får medhåll av Mårtensson (2013) som menar att utemiljöer som är rymliga 

och varierade gynnar barns fantiserande och fabulerande. När Änggård (2008, 2014) pratar 

om fantasilekar beskrivs främst det Corsaro (2003) benämner som rollekar med inslag av djur 

eller andra fantasiroller. Anledningen till att barnen som hade tillgång till en naturligare miljö 

lekte fler fantasilekar var att det var lättare att hitta platser för ostörd lek. De hade även 

möjlighet att förflytta sin lek genom att ta med sig naturmaterial som kunde upprätthålla leken 

under själva förflyttningen. Barn som istället hade tillgång till en miljö som var designad för 

lek, som en förskolegård med sandlåda, klätterställning och rutschkana, lekte färre 

fantasilekar just för att leken inte var lika lätt att förflytta. Lekredskapen på gården fungerade 

som isolerade öar med bestämda funktioner. Andra anledningar till att fantasilekar inte var 

lika vanligt förekommande var att utrymmet var begränsat och det var svårare att hitta platser 

där det gick att vara ifred (Änggård 2014). Mårtensson (2013) har i sina studier visat att 

skolgårdar och förskolegårdar som består av en varierad miljö med inslag av naturmaterial 

påverkar barns lek och deras rörlighet. Genom att ha en miljö som är varierad får barn 

chansen att utforska och uppleva känslan av det okända. Mårtensson (2012) menar att miljön 

kan stimulera både den fysiska rörligheten och även den mentala rörligheten genom att 

stundens infall och händelser i omgivningen får ett stort spelrum i leken. Det betyder att saker 

som händer i miljön, till exempel att det börjar regna eller att ett barn springer förbi, kan 

påverka och förändra leken.  

 

I Änggårds (2014) bok Ett år i ur och skur kan man läsa om hur barnen på två avdelningar på 

en ur och skurförskola använder sig av tillgången på naturliga miljöer i sina lekar. Ur och 

skurförskolor är förskolor som anser att naturen är viktigt för barnen och är därför ute under 

stora delar av dagarna oavsett väder. När barnen är ute i naturen har de inte tillgång till 

färdiga leksaker och använder sig därför istället av saker som de hittar. Upphittade saker blir 

på det sättet leksaker, eftersom ett föremål som ett barn leker med är en leksak (Änggård 

2014). Änggård (2014) såg att barnen på de här avdelningarna rörde sig mycket och 

intresserade sig för konkreta objekt i miljön de hade runt omkring sig. Änggård menar vidare 

att intresset för den fysiska miljön berodde på dess föränderliga karaktär. Beroende på väder 

och årstid gestaltade sig miljön på olika sätt. Miljön inbjuder dessutom till fysisk rörelse; 

barnen gungar, klättrar och sätter saker i rörelse. Genom att interagera med miljön blir den en 

medspelare i leken (Mårtensson 2012).  
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Under sina observationer fann Änggård (2014) att det fanns tre teman som var vanligt 

förekommande i barnens fantasilek. Det var familjelek, superhjältelek och djurlek. Änggård 

(2008) menar att miljön används aktivt i leken och att den även påverkar leken. Familjelekar 

lektes främst i miljöer som liknar hemmiljöer så som i kojor eller på avskilda platser. 

Superhjälteleken var ofta inspirerad av populärkulturella figurer och hänger tydligt samman 

med de fantasifigurer som Corsaro (2015) menar att äldre barn använder sig av i sin rollek. 

Detta tema på leken förekom oftast på ställen där barnen hade möjlighet att röra sig över ett 

större område. Änggård (2012) menar att barnen använde sig av miljöns vilda karaktär för att 

skapa scener för äventyr, jakt och strider. Hon menar även att fysiska utmaningar som finns i 

superhjälteleken går att iscensätta i en naturlig miljö. Det går att klättra, hoppa och kasta sig 

ner på marken. I djurleken anser Änggård (2012) att en naturlig miljö kan fungera som 

inspiration då djur och natur är tätt sammankopplade. En naturlig miljö har även en otämjd 

karaktär som passar bra ihop med lekar där vilda djur förekommer.  

 

Som nämnts kan förskolegårdar med redskap som är designade för lek begränsa barns 

möjligheter till fantasilek (Änggård 2014). Även Mårtensson (2012) pekar på detta och menar 

att variation i miljön är en förutsättning för rörlighet, både mentalt och fysiskt i leken. 

Inomhus är miljön än mer begränsad och har oftast en specificerad funktion (Mårtensson 

2013). Exempel på det kan vi se i Grunditz (2013) undersökning av små barn på vilan. Vilan 

har ett speciellt syfte och en miljö som har en specifik funktion. Här ska barnen sova eller vila 

och inget annat. Grunditz (2013) visar att barnen skapar sig utrymme i denna begränsade 

miljö genom att både leka och stärka den lokala kamratkulturen.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningen kommer att ta sitt avstamp i barndomsforskning, eller childhood studies som 

det heter på engelska. Det innebär att barnen som deltar observeras för att vi ska få en bättre 

inblick i deras vardag och deras upplevelser. Fokus ligger på det som sker här och nu och inte 

på hur deras upplevelser påverkar dem senare i livet (Corsaro 2015). En annan viktig aspekt 

av barndomsforskning är att barn ses som agenter, som innehavare av agens i sociala 

kontexter (James 2009). Utöver de grundläggande teoretiska utgångspunkterna inom 

barndomsforskning kommer jag att använda mig av två av Corsaros (2015, 2003) 

grundläggande begrepp, nämligen tolkande reproduktion och kamratkulturer.  

 

4.1 Barndomsforskning  

Barndomsforskning började utvecklas under 1970- och 1980-talet som en reaktion på den 

forskning som bedrivits på barn under stora delar av 1900-talet. Den forskning som bedrevs 

var antingen intresserad av enskilda barns kognitiva utveckling eller hur barn bäst kunde 

förberedas för att bli en del av det vuxna samhället (Corsaro 2015). Barn studerades helt 

enkelt som becoming istället för being (James 2009). Studierna fokuserade på hur barn blev 

vuxna och hur man kunde beskriva denna process istället för att fokusera på hur barn 

upplevde och fungerade i nuet. Anledningen till att det såg ut på det här sättet var att de allra 
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flesta studier som genomfördes på barn handlade om socialisation eller att de utgick från ett 

sociologiskt perspektiv. Det som intresserade dessa forskare var att se hur barn formades till 

att bli vuxna och hur man kunde påverka denna socialisationsprocess (Qvortrup 2009). 

 

Barndomsforskning såg istället barn som en kategori som var intressant att studera i sig själv. 

Barns vardagsliv och verklighet blev värd att belysa (Qvortrup 2009). Det förändrade 

synsättet ledde till ett helt nytt sätt att studera barn och barndom. Genom att se barn som 

kompetenta, fullständiga och sociala individer kan vanliga antropologiska forskningsmetoder 

användas för att studera barn. Det var något som inte gjorts tidigare då man istället hade 

studerat barn i tillrättalagda situationer eller bara studerat vissa aspekter av barns beteende 

eller inlärning (Qvortrup 2009). Resultatet blev att studier av barn och barndom kunde 

åskådliggöra tidigare oupptäckta och outforskade delar av barns sociala världar (Corsaro 

2015).  

 

Det nya sättet att se på barn och barndom ledde till att barn sågs som sociala aktörer med 

agens (James 2009). Att barn är sociala aktörer innebär att deras handlande och deras 

interaktion både med vuxna och med barn kan ses i en social kontext. Detta betyder att barn 

påverkas och är med och påverkar skeenden i sociala sammanhang. Att vara en social aktör 

innebär att man som individ existerar i ett socialt sammanhang där man påverkas och är med 

och reproducerar de strukturer som finns i samhället. Som social aktör kan man även ha 

tillgång till agens, vilket betyder att man inte bara deltar och reproducerar sociala och 

samhälleliga strukturer utan dessutom har möjlighet att påverka och förändra dessa. Agens 

innebär alltså att man har ett socialt utrymme att förändra och påverka andra som finns i ens 

närhet (James 2009). 

 

Att se barn som sociala aktörer och som individer med tillgång till agens innebär att forskare 

studerar barn för vad de är, individer som existerar i sociala sammanhang som de själva är 

med och reproducerar och påverkar. Det innebär även att barnen och deras vardag blir 

intressanta att studera för sin egen skull då de i sin interaktion med varandra och med vuxna 

skapar sociala strukturer och världar som skiljer sig från de som vi vuxna upplever och 

existerar i (Corsaro 2003). 
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4.2 Tolkande reproduktion 

Tolkande reproduktion är ett begrepp som myntades av William Corsaro (2015) för att 

beskriva hur barn hanterar och försöker förstå de sociala sammanhang som barn existerar i. 

Begreppet lanserades även som en reaktion på ett annat begrepp, socialisation. Socialisation 

som begrepp är framåtsyftande och används främst för att beskriva barns anpassning och 

inskolning i framtida sociala sammanhang (Löfdahl 2014). Tolkande reproduktion däremot 

används för att beskriva barns innovativa och kreativa deltagande i samhället i stort (Corsaro 

2015). Corsaros (2015) definition av begreppet tolkande reproduktion består av tre delar som 

är gemensamma för alla barn: 

 

1. barns kreativa införskaffande av information och kunskap från vuxenvärlden 

2. barns produktion och deltagande i ett antal kamratkulturer 

3. barns bidrag till reproduktion och utveckling av den vuxna kulturen 

 

Tolkande reproduktion lägger stor vikt vid språket och barnets deltagande i sociala och 

kulturella rutiner, både i familjen och i andra sammanhang. Språket är viktigt för att det 

hjälper barnet att koda lokala, sociala och kulturella strukturer. Det är även viktigt då det 

bidrar till att upprätthålla och skapa sociala verkligheter. Sociala och kulturella rutiner är 

viktiga då de bidrar till att barnet känner tillhörighet till en social grupp. Denna 

grupptillhörighet skapar en trygghet som sedan kan användas för att utforska och handskas 

med tveksamheter, det oväntade och problematiska händelser som barnet upplever. Denna 

grupptillhörighet och det ramverk som den innebär kan sedan användas av barnet för att 

skapa, visa upp och tolka sociokulturell kunskap (Corsaro 2015).  

 

Som nämnts kan begreppet tolkande reproduktion ses som en reaktion på begreppet 

socialisation. När man talar om tolkande reproduktion är det viktigt att förstå att fokus ligger 

på barnets plats och deltagande i kulturell reproduktion snarare än på barnets internalisering 

av vuxnas verktyg och kunskaper. I samband med detta är det även viktigt att förstå att 

begreppet förutsätter att man tittar på de sociala och kulturella rutiner som barnet existerar i. 

Därför blir det viktigt att studera rutinerna istället för individerna som existerar inom rutinerna 

(Corsaro 2015). Här syns tydligt den skillnad som finns mellan den traditionella forskningen 

som finns om barn, som framförallt är styrd av sociologi och utvecklingspsykologi, och den 

moderna barndomsforskningen som istället fokuserar på barn som sociala aktörer. Den 

traditionella forskningen på detta område har fokuserat på hur barn internaliserar och anpassar 

sig till de kunskaper som krävs för att passa in i vuxenvärldens sociala och kulturella 

sammanhang. Den moderna barndomsforskningen fokuserar däremot på barn som sociala 

aktörer och som medskapare av de sociala och kulturella strukturer som finns i samhället 

(Corsaro 2015).  

 

Barn bidrar inte bara aktivt till vuxenkulturen och sin egen barndom utan barn tar till sig 

information från vuxenvärlden för att reproducera deras egna unika kamratkulturer. Processen 

av tolkande reproduktion ger barn en möjlighet att bli en del av den vuxna kulturen, att bidra 
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till reproduktionen och utökandet av den genom deras förhandlingar med vuxna och 

skapandet av kamratkulturer med andra barn (Corsaro 2015). 

 

4.3 Kamratkulturer 

Tolkande reproduktion är tätt sammanflätat med ett annat av Corsaros (2015) begrepp, ett 

begrepp som redan nämnt i texten, kamratkulturer. När vi tittade närmare på tolkande 

reproduktion såg vi att begreppet kamratkultur framförallt förekom som något som barn 

tillsammans var med och skapade. Kamratkulturer kan både ses som en förutsättning för att 

tolkande reproduktion ska kunna ske men även som ett resultat av tolkande reproduktion.  

 

Den grundläggande definitionen av begreppet kamratkultur beskrivs av Corsaro (2015) som 

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

producerar och delar med sig av i interaktion med kamrater. Utöver det är det även viktigt att 

vara medveten om att barns skapande av kamratkulturer inte är en imitation eller övertagande 

strukturer som finns i vuxenväldren. Barn tar till sig information från vuxenvärlden som de 

sedan använder sig att för att skapa sina egna unika kamratkulturer genom tolkande 

reproduktion (Corsaro 2015).  

 

När man pratar om kamratkulturer används oftast ordet kamrat för att referera till barn som 

träffas regelbundet (Corsaro 2003). Det kan även handla om lokala kamratkulturer vilket 

betyder att fokus ligger på en specifik kamratkultur, knuten till en viss plats eller till ett visst 

socialt sammanhang. Som motsats till lokala kamratkulturer finns även generella 

kamratkulturer. Det kan vara en kamratkultur som tydligt går att urskilja i ett samhälle eller en 

kultur. (Corsaro 2003).  

 

Inom kamratkulturer finns det två gemensamma teman det vill säga två saker som barnen som 

ingår i kamratkulturer alltid strävar efter att nå. Dessa teman är att ta kontroll över sitt eget liv 

och att dela med sig av denna kontroll till andra barn (Corsaro 2015, Corsaro 2003). 

 

Att ta kontrollen över sitt eget liv är det första temat inom kamratkulturer. Det är inte ett 

direkt uttalat mål utan det handlar mer om att barnen söker och försöker få inflytande över 

beslut och regler som påverkar dem. En stor del av att ta kontroll över sitt eget liv handlar 

därför om att utmana den auktoritet som vuxna har på olika sätt. Denna utmaning av 

auktoritet kan se ut på olika sätt. Det kan ske genom att regler omtolkas eller utmanas på sätt 

som innebär att barnen har en större kontroll över hur reglerna kan applicerar på dem eller så 

kan det ske genom språket och lekfullt retande för att få kontroll över den sociala arenan som 

är aktuell. Denna typ av maktförskjutning innebär att barnen kan omdefiniera den vuxnas 

avsikter och på så sätt placera den vuxens tolkning i bakgrunden vilket ger barnen utrymme 

att ta större kontroll över den sociala arenan (Corsaro 2015). Kampen om kontrollen innebär 

att barn och vuxna hamnar i konflikt med varandra. Konflikterna fungerar oftast stärkande för 

den lokala kamratkulturen (Corsaro 2015). 
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Att dela med sig är det andra temat inom kamratkulturer och det bidrar till att utveckla och 

stärka kamratkulturerna. Delandet inom kamratkulturerna kan se ut på olika sätt men det sker 

framförallt i aktiviteter som genomförs tillsammans. Det sker ofta i lekar och bidrar till att 

skapa en gruppkänsla. När det gäller lekar kan vuxna ha problem i att se värdet av aktiviteten 

då vuxna ofta fokuserar på att en aktivitet ska vara användbar och att aktiviteten ska bidra till 

social, kognitiv eller kunskapsmässig utveckling. Barn tänker inte på samma sätt utan 

fokuserar istället på hur aktiviteten får dem att känna här och nu. Det leder till att vuxna kan 

ha svårt att förstå den tillfredställelse som barn får av lekar som kan upplevas som enkla och 

repetitiva (Corsaro 2015). 

 

Som nämnts är ett tema inom kamratkulturer att försöka ta kontroll över sitt eget liv och det 

kan leda till konflikter med vuxna. Dessa konflikter är inte de enda som uppstår inom lokala 

kamratkulturer utan konflikter mellan barn är vanligt. Konflikterna mellan barn kan ta sig 

olika uttryck så som argumentationer, bråk, knuffar och slagsmål. Fysiskt våld är inte särskilt 

vanligt men det förekommer. Däremot är andra typer av konflikter, så som argumentationer 

och verbala dispyter, viktiga komponenter i lokala kamratkulturer. De debatter och 

diskussioner som uppstår vid verbala konflikter är viktiga verktyg för barnen för att hantera 

och ta hand om sociala relationer och vänskap (Corsaro 2015). Konflikter uppstår i alla 

kamratkulturer men hur de hanteras av barnen skiljer sig både beroende på klass och kultur. 

Corsaro (2015, 2003) visar att amerikanska barn från olika samhällsklasser hanterar konflikter 

på olika sätt. Barn med föräldrar som hör hemma i medelklassen eller övre medelklassen 

hanterar konflikter genom att i många fall använda sig av strategin vägra vänskap. De berättar 

helt enkelt för kamraten att de inte längre är vänner om inte konflikten upphör. De hade även 

en tendens att använda sig mer av vuxna för att lösa de konflikter som uppstod (Corsaro 

2015). Barnen från arbetarklassen däremot var mer verbala och använde sig av retande och 

konfronterande språk för att på så sätt hantera konflikter. Dessa barn använde sig dessutom 

mindre av vuxna för att lösa konflikter (Corsaro 2015). De italienska barnens 

konflikthantering liknade de amerikanska arbetarklassbarnen på så sätt att de gärna 

argumenterade och diskuterade när konflikter uppstod. Skillnaden var att de italienska 

barnens argumentation och diskussion mer liknade en debatt. I debatterna var alla välkomna 

att bidra och konflikter löstes ofta av fler barn än de som var direkt inblandade i situationen 

(Corsaro 2015). Skillnaden i konflikthanteringen ser ut att vara ett resultat av vilka sociala och 

kulturella strukturer de lokala kamratkulturerna är baserade i. Det går att se tydliga drag i 

barnens konflikthantering som påminner om hur konflikter löses i de vuxna sammanhang som 

barnen har erfarenheter från (Corsaro 2015). 

 

4.3.1 Interaktionsutrymme och tillträdesstrategier 

Interaktionsutrymme är både det rumsliga utrymmet och den gemensamma fantasin som leker 

sker inom. Interaktionsutrymmet kan delas av få eller många barn beroende på lekens 

utformning och funktion. Att skapa och upprätthålla ett interaktionsutrymme är många gånger 

svårt, framförallt på förskola. Det finns många saker som kan störa leken, till exempel 

pedagoger, andra barn och förskolans schema. Att interaktionsutrymmet är svårt att skapa 

samt att det finns många störningsmoment gör att barn som skapat en lek ofta arbetar hårt för 
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att bevara den (Corsaro 2003). Bevarandet kan ofta ske genom att utestänga andra barn från 

leken. Detta kan till synes strida mot definitionen av kamratkulturer där ett av de centrala 

teman är att dela med sig. Men det som barnen gör är att bevara interaktionsutrymmet för att 

på så sätt kunna fortsätta att dela med sig till de som ingår i leken. Andra sätt att bevara leken 

kan vara att gömma undan den, att leka på ett ställe där andra barn inte kan se vad som sker i 

leken (Corsaro 2003). Att skydda det interaktiva utrymmet blir mindre viktigt om 

barngruppen eller kamratkulturen har varit stabil och tillsammans under en längre tid. Men 

det finns fortfarande instanser där skyddandet av leken är viktigt. Exempel på sådana 

situationer kan vara om leken inte tillåter fler deltagare eller om någon försöker ta sig in i 

leken på ett destruktivt sätt (Corsaro 2003). 

 

Hur kan man då komma in i en lek utan att störa det interaktiva utrymmet? Det sker genom att 

utnyttja olika tillträdesstrategier. Tillträdesstrategier är olika sätt att få tillgång till eller att bli 

inkluderad i pågående lek. Walldén-Hillström (2014) utgår ifrån de här strategierna i sin 

studie av förskolebarns tillträde och användande av digitala verktyg i förskolan. Walldén-

Hillström visar att strategierna förekommer på svenska förskolor. Det finns många olika sätt 

som barn kan få tillträde till lekar. Ett sätt är att observera leken ett tag utan att delta och på så 

sätt få en förståelse för hur leken går till, det kallas för ickeverbalt tillträde. Ett annat sätt är att 

röra sig i utkant av leken, också det för att få en förståelse för vad det är som händer, detta 

kallas för cirkulerande tillträde. De här strategierna skulle även kunna beskrivas som titta-på-

beteende och kan ses som ett tecken på blyghet. Men Corsaro (2003) menar att man då inte 

har tagit hänsyn till den sociala kontext som beteendet uppträder i. Corsaro menar vidare att 

tillträde till lek ofta är en komplicerad situation som kan kräva olika strategier för tillträde 

som kompletterar eller bygger på varandra. Varför barn inte använder mer direkta strategier 

som frågor om de får vara med beror på att en direkt fråga även kräver ett direkt definitivt 

svar. Det visar samtidigt att man inte vet vad leken handlar om och det är en tydlig signal till 

att man kanske kommer att på något sätt förändra eller förstöra leken. Även här menar 

Corsaro (2015) att skyddandet av leken inte sker av själviska skäl utan för att bevara leken så 

att barnen som är involverade kan fortsätta att dela med sig med varandra. Dessa strategier 

som barnen utvecklar i samband med tillträde till lek och andra interaktionssituationer har de 

sedan nytta av senare i livet. Strategierna är väldigt lik de som vuxna använder sig av för att få 

tillträde till sociala situationer (Corsaro 2003). 

 

I anslutning till tillträdesstrategier finns även motsatsen, att dra sig undan. Skånfors (2013) 

visar att barn har strategier för att göra sig otillgängliga för lek och identifierar två sätt att göra 

det på. Det ena sättet är att göra sig otillgänglig, vilket är en individuell strategi som innebär 

att man som barn drar sig undan enskilt. Det kan ske på ett flertal olika sätt bland annat 

genom att sitta och läsa en bok eller helt enkelt gömma sig. Den andra strategin är av 

kollektiv karaktär och innebär att man skapar och beskyddar ett gemensamt dolt utrymme. 

Detta är egentligen samma sak som att skydda ett gemensamt interaktionsutrymme (Corsaro 

2015). Skillnaden är att Skånfors (2013) identifierar att antal nya sätt som barnen skyddar det 

gemensamma dolda interaktionsutrymme på. Strategin handlar främst om att ständigt vara i 

rörelse och på det viset skapa ett privat utrymme. Om de ständigt är i rörelse blir det svårt för 

andra barn att uppfatta vad leken innehåller och även att förstöra den.  
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Utifrån den litteratur och de teorier om lek som jag har presenterat och de begrepp som jag 

har lyft fram som viktiga för att förstå och tolka barns interaktion i lek har jag formulerat ett 

syfte och ett antal frågeställningar.   

 

5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av observation analysera förutsättningarna för barns 

lek och interaktion på en mobil förskoleavdelning i Uppsala kommun. 

 

 Hur och vad leker barnen i bussen? 

 Hur och vad leker barnen utanför bussen? 

 Vilket interaktionsutrymme finns i barnens lekar beroende på om de befinner sig inne i 

eller utanför bussen? 

 

6 Metod 

För att genomföra undersökningen finns det ett antal olika metoder att använda sig av. De bäst 

anpassade metoderna till studier med barn är intervju och observation. Dels därför att de ger 

forskaren tillträde till barnens egna världar och dels därför att de kan ge en inblick i hur barn 

uppfattar och upplever sin vardag (Corsaro 2015). Den metod som jag har valt är observation 

därför att den metoden är bäst anpassad till att arbeta med yngre barn. Intervjuer hade varit ett 

alternativ om barnen hade varit äldre. Eftersom barnen i denna undersökning är yngre än sex 

år menar både Dell Clark (2011) och Scott (2008) att intervjuer kan vara svårt att genomföra. 

Löfdahl (2004) visade i sin undersökning att intervjuer faktiskt var ett reellt alternativ. Hon 

använde det både i samband med att barnen fick se sig själv i det inspelade materialet och 

utan materialet som stöd. Löfdahl menar på att kombinera observation och intervju är ett 

användbart verktyg vid forskning med barn. Då denna undersökning inte är så omfattande var 

jag begränsad av tid och kunde inte kombinera dessa två metoder.  

 

6.1 Observation 

Dell Clark (2011) menar att observation som metod har används extensivt inom 

barndomsforskning därför att metoden tillåter forskaren att, på nära håll, studera barn i en 

dynamisk social miljö. Observation som metod tillåter även forskaren att studera barn som 

sociala aktörer. O’Kane (2008) skriver att observation som metod underlättar för forskaren att 

fokusera på barnets agenda istället för på forskarens egen agenda. Observation som metod 

bidrar till det men det är viktigt att som forskare vara medveten om att man är med och 

påverkar det man studerar. Därför blir det viktigt att hela tiden vara medveten om de 

teoretiska utgångspunkter och den tidigare erfarenheten av fältet man har som observatör 

(Gustafson 2006). En medvetenhet om detta gör det lättare för forskaren att behålla ett 

barnperspektiv och det möjliggör även att barnen blir medforskare (Dell Clark 2011). I 
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studien är barnen medforskare genom att de själva har möjlighet att välja om de blir 

observerade eller inte. De har även möjlighet att påverka vilket material som samlas in genom 

att göra mig uppmärksam på vad de vill att jag ska observera. Att barnen är delaktiga i studien 

är viktigt då det är deras världar och sociala sammanhang jag studerar. Trots fördelarna är det 

viktigt att tänka på att bara för att man använder observation som metod betyder inte det att 

man automatiskt har ett barnperspektiv i sin forskning. Dell Clark (2011) skriver att det är ett 

måste att använda sig av barncentrerade mål och fokusera på barnens upplevelser.  

 

Det går att genomföra en observation på två olika sätt, antingen genom att som forskare 

positionera sig i utkanten av gruppen eller helt utanför under observation, eller att agera som 

deltagare i den grupp man observerar. Den senare typen är att föredra då det ger en mer 

detaljerad bild av gruppens interaktion och meningsskapande (Davis, Watson och 

Cunningham-Burly 2008). Att genomföra en deltagande observation kräver en stor 

tidsinvestering, både för att få tillträde till fältet men även för att bli accepterad och bli en del 

av gruppen (fältet (O’Kane 2008, Corsaro och Molinari 2008). Utifrån resonemanget ovan 

valde jag ett mellanting mellan de två alternativen. Jag positionerade mig inte i utkant av 

gruppen utan deltog som en gäst i barnens och pedagogernas aktiviteter, men man kan inte 

säga att jag var en integrerad part i barnens världar. Jag använde mig av den teknik som Dell 

Clark (2011) och Corsaro (2003) beskriver som den annorlunda vuxna för att markera att jag 

inte var där i en traditionell vuxenroll. Att ta rollen som en annorlunda vuxen innebär att man 

deltar i alla aktiviteter på samma villkor som barnen. Gustafson (2006) visade att denna teknik 

fungerade väl för att bli inkluderad av barnen i deras egna aktiviteter. Genom att delta på 

barnens villkor i de aktiviteter vi genomförde och de rutinsituationer som fanns på den mobila 

avdelningen skilde jag ut mig från de andra vuxna på bussen. Jag fick inte ta av mig bältet 

innan barnen, jag fick inte resa mig upp och hämta mer mat när jag ätit upp och jag fick heller 

inte gå av bussen innan en pedagog hade sagt åt mig att det var min tur. 

 

6.2 Insamling av data 

Insamling av data skedde med hjälp av videodokumentering. Att insamlingen av data skedde 

på det här sättet beror på ett antal olika anledningar. Videodokumentering är fördelaktigt då 

det insamlade materialet ger forskaren möjlighet att studera situationer gång på gång (Löfdahl 

2004). Att i materialet kunna gå tillbaka och granska en och samma situation flera gånger gör 

att forskaren får lättare att välja ut det mest relevanta materialet för undersökningen. En annan 

fördel med videodokumentering är att materialet som analyseras alltid är av första ordningen 

(Aspers 2011). Det betyder att det insamlade materialet korrekt beskriver situationen utan att 

forskaren på plats gjort några tolkningar av andra ordningen i fältanteckningarna. En av 

nackdelarna med videoobservationer är att kameran kan fungera som en symbol för 

maktskillnaden mellan barnen och observatören (Dell Clark 2011). Den visar att forskaren 

och observatören är där på olika villkor. Fältanteckningar hade kanske varit ett alternativ för 

att undvika detta, men Corsaro (2003), Corsaro och Molinari (2008), Gustafson (2006) visar 

på att barnen även uppfattar fältanteckningar som något som skiljer observatören från barnen. 

Kamerans placering varierade under observationstiden. Ibland stod den på stativ utan att jag 

var i närheten för att fånga en lek som var bunden till en speciell plats eller för att jag deltog i 
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leken. Andra gånger hade jag den i handen för att kunna följa en lek som förflyttade sig eller 

för vi förflyttade oss från en plats till en annan. I bussen användes inte stativet på grund av 

platsbrist. Kameran placerades istället på borden vid fyrsätena eller så hade jag den i handen. 

 

Själva observationerna ägde rum under sex dagar fördelade på en tvåveckorsperiod, under 

båda veckorna var jag på bussen Tisdag till Torsdag. Valet av veckodagar skedde i samråd 

med pedagogerna på bussen. Observationen ägde rum i mitten på april och både väder och 

temperatur varierade. Jag deltog i alla aktiviteterna som ägde rum på den mobila avdelningen 

från cirka kvart i nio på morgonen till kvart över tre på eftermiddagen. Att just dessa tider 

valdes beror på att den mobila avdelningen i fråga lämnar förskolan vid nio och återkommer 

klockan tre. En längre observationsperiod hade varit att föredra då det tar tid att ta skaffa sig 

en förståelse för fältet (Aspers 2011) och att komma in i de lokala kamratkulturerna 

(Gustafson 2006, Corsaro 2003).  

 

Det insamlade materialet från mina observationer uppgår till totalt 15,5 gigabyte. I det 

materialet ingår både filmer och stillbilder. Filmernas längd varierar från några få sekunder 

upp till cirka 15 minuter och total längd på alla filmer tillsammans är cirka 170 minuter. 

Längden på filmerna beror både på att händelserna som observerades var antingen korta eller 

långa men även på vilka barn som deltog i lekarna och vilka som rörde sig framför kameran. 

Då de barnen som inte deltog i undersökningen kom in i bild var jag tvungen att avsluta 

filmandet, vilket ledde till att vissa leksekvenser inte är inspelade i sin helhet och andra är 

uppdelade i flera olika filmsekvenser.  

 

6.3 Urval 

Valet av mobil avdelning i Uppsala kommun gjordes utifrån ett antal kriterier. Då 

undersökningen är relativt kort var tidsaspekten viktig att ta hänsyn till. Med detta i åtanke 

koncentrerade jag mitt urval till den förskoleenhet i kommunen där jag har min anställning. 

Jag gjorde på det viset för att jag är bekant med både förskolechefen och de biträdande 

förskolecheferna inom området. De vet i sin tur vem jag är och det ledde till att de gav sitt 

samtycke till att studien genomfördes. När det steget var taget hade jag ett möte med en av de 

biträdande förskolecheferna där vi diskuterade vilken av de mobila avdelningarna som var 

lämpligast för mig att genomföra min undersökning på. Ett krav jag hade var att 

åldersgruppen på den mobila avdelningen skulle vara åldersheterogen för att på bästa sätt 

spegla de förskolegrupper som tidigare forskare har studerat (Änggård 2014, Löfdahl 2004, 

Corsaro 2003, Corsaro och Molinari 2008). Kravet ställde jag för att resultatet i 

undersökningen ska ha ett generaliseringsvärde för liknande situationer i andra barngrupper 

(Löfdahl 2004). I samråd med biträdande förskolechefen valdes en mobil avdelning där jag 

redan var bekant med pedagogerna och några av barnen och vårdnadshavarna.  

 

Den mobila avdelning som jag genomförde min undersökning på, blev en avdelning med tre 

pedagoger, en förskollärare och två barnskötare. På denna avdelning går det tjugotal barn i 

åldrarna tre till fem år. I undersökningen ingick 14 av barnen på avdelningen. Ett antal barn 

valde att inte delta i undersökningen. 
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6.4 Tillträde till fältet 

Då man använder sig av observation som metod krävs det att man har tillträde till det fält man 

ska studera, både genom att rent praktiskt få tillåtelse att komma på plats men även att man 

som forskare får tillträde till de sociala koder och praktiker som faktiskt finns i fältet (Davis, 

Watson och Cunningham-Burly 2008). Genom att jag under flera år arbetat på förskola med 

just den åldersgrupp som jag observerade i denna undersökning anser jag att jag redan hade 

viss erfarenhet av de sociala koder och praktiker som fanns. Jag hade alltså redan en viss 

förförståelse av fältet (Aspers 2011). Även det fysiska tillträdet till fältet kan genom min 

erfarenhet och min anställning underlättas. Trots min erfarenhet av förskoleverksamhet hade 

jag aldrig varit på en mobil avdelning och kunde därför använda mig av tekniken som både 

Dell Clark (2011) och Corsaro och Molinari (2008) beskriver som den annorlunda vuxna som 

kan underlätta vid kontakten med barn och även fungera som en sänkning av den 

maktskillnad som finns mellan forskaren och barnen som ska observeras. 

 

Precis som Gustafson (2006) beskriver sitt arbete med att erhålla tillträde till de två 

skolklasserna, gjorde jag i förarbetet till denna undersökning. Jag skickade en förfrågan till 

ansvariga chefer för delar av mobila förskolan och fick sedan tillträde till en mobil avdelning. 

Jag informerade pedagogerna på avdelningen om hur undersökningen skulle gå till och vilken 

roll jag skulle ha under de dagar jag var närvarande. I samråd med biträdande förskolechef 

och min handledare skickades ett brev ut till vårdnadshavarna på den aktuella mobila 

avdelningen (se bilaga1) . Att närvara på ett föräldramöte som Gustafson (2006) var hade 

varit idealt men det fanns tyvärr inte tid för detta utan därför kontaktades vårdnadshavare via 

brev.  

 

När jag mötte barnen för första gången visste jag redan vilka barn som ingick i 

undersökningen. Det betydde att de formella grindvakterna hade släppt in mig. Det som 

återstod i det här läget var att få barnen intresserade. Min tanke var att samla barnen så fort vi 

hade kommit till vår destination den första dagen och berätta vem jag var och varför jag åkte 

med på bussen. Det blev inte så, utan alla barn och pedagoger lekte istället en ringlek. Jag 

deltog och inte ett enda barn ifrågasatte min närvaro. Istället kände jag mig väldigt inkluderad 

och deltog i leken på samma villkor som alla andra vilket kan vara ett resultat av min 

erfarenhet som förskollärare. När leken var slut gick vi till ett museum och där fick jag istället 

tillfälle att göra min presentation. Barnen samlades sittandes på en trappa medans de åt frukt 

och jag fick några minuter på mig att presentera mig själv, undersökningen jag skulle göra 

och min kamera. Jag var noga med att berätta att jag var där för att lära mig, lära mig av 

barnen (Gustafson 2006, Corsaro 2015, Dell Clark 2011). Kameran benämnde jag som min 

kompis och berättade att den och jag ville titta på och vara med när barnen lekte. Några av 

barnen frågade hur kameran kunde vara en kompis när det inte var en människa och det 

förklarade jag genom att säga att den fungerade lite som ett gosedjur, en kompis som inte 

riktigt är en människa.  
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Museibesöket fungerade bra som introduktion för både mig och kameran. Barnen gick runt 

och tittade på alla saker och visade mig det som var extra spännande. De bad mig att fota det. 

Genom att jag hade kameran med mig fick barnen en anledning att bjuda in mig, jag behövde 

inte ta några initiativ för att få kontakt utan barnen sökte upp mig. Detta var min avsikt då jag 

på det här viset deltog på barnens initiativ (Gustafson 2006, Corsaro 2003). När vi var klara 

på museet kändes det som om barnen hade accepterat både mig och kameran som en ny 

medlem i gruppen, i alla fall på prov. 

 

Gustafson (2006) beskriver hur svårt det kan vara att hålla sig till den roll man har valt att ha i 

sin etnografiska undersökning. Jag, precis som Gustafson (2006), valde att använda mig av 

rollen som den annorlunda vuxna (Corsaro 2003, Dell Clark 2011). Detta är svårt då man som 

vuxen förväntas ta vissa roller i samband med vuxen-barn-relationer. Man måste åsidosätta de 

här rollerna och reflektera över hur man handlar i alla olika situationer. Att som förskollärare 

komma som forskare till en förskola innebär att man inte bara behöver förhålla sig till den 

vanliga vuxen-barn-relationen utan även till sin egen yrkesroll och yrkeserfarenhet. Att inte 

utföra vardagliga sysslor som att hjälpa till med vantar och trösta barn som hade gjort sig illa 

var väldigt svårt och jag valde vid olika tillfällen att hjälpa till. I början skedde det nästan 

oreflekterat då jag är van att utföra dessa sysslor som förskollärare. Under studiens gång valde 

jag aktivt att låta bli att hjälpa barnen med sådana saker just för att komma närmare barnen. 

Handlingar som jag undvek var bland annat att själv gå och hämta mat, då barnen inte fick 

göra det. Jag satt alltid på min valda plats när vi var i bussen och hade alltid bälte på mig när 

barnen hade bälte på sig. Jag kunde nog, precis som Gustafson (2006, s.58) uppfattas som en 

ganska oartig vuxen på besök på den mobila avdelningen. 

 

6.5 Analys 

Analysen av materialet påbörjades redan under insamlandet av data. Efter varje genomförd 

dag tittade jag igenom de filmer och bilder som observationerna har resulterat i. Under den 

första genomgången fördes anteckningar där filmernas innehåll kort beskrevs och intressanta 

händelser noterades. Filmsekvenserna kodades utifrån olika teman, som rollek, 

närmande/undvikandelek, fantasilek. Sekvenserna kodades även utifrån vilken plats de skedde 

på, i bussen, utanför bussen, skog, äng och i rörelse. Syftet med den första genomgången var 

att organisera materialet så att det blev överskådligt (Dell Clark 2011). Genom denna 

sammanfattning av materialet har jag som forskare lättare att förhålla mig till det. Det ger en 

överblick och materialet blir hanterbart. Efter första sammanfattande genomgången av 

materialet gick jag igenom det en gång till och utökade de ursprungliga anteckningarna. I det 

här stadiet började jag att fokusera på de händelser och sekvenser som verkade mest relevanta 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar (Löfdahl 2004). Sekvenserna transkriberades och 

analyserades djupare genom att jag applicerade de begrepp och de teorier jag utgår ifrån i 

studien för att tolka barnens lek och interaktion. Att genomföra tolkningen är inte lätt och Dell 

Clark (2011) menar att man som forskare måste jobba hårt och läsa mellan raderna för att 

försöka förstå och tolka vad som händer i barns sociala interaktioner och vardagssituationer. I 

det här läget är det inte bara viktigt att förhålla sig analytisk till materialet utan även vara 
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flexibel i sitt förhållningssätt (Dell Clark 2011). Detta innebär att man som forskare måste 

testa olika förklaringsmodeller för att studera materialet samt betrakta det ur olika synvinklar.  

 

Målet med analysen var att producera ett material som speglar det som jag upplevt och sett 

under mina observationer och ett material som läsaren ska kunna koppla sina egna 

erfarenheter till (Löfdahl 2004). För att resultatet ska bli ett sådant material behöver jag vara 

medveten om att analysen innebär att rådata tolkas i flera steg för att leda till en konstruerad 

tolkning och text. Genom att vara medveten om just det här har jag konstruerat en text som 

fortfarande kan kopplas till empirin (Löfdahl 2004). Tanken var att analysen skulle leda till ett 

material som kunde beskriva de lekar som leks och hur de ser ut baserat på de begrepp och de 

teorier som jag utgår ifrån i undersökningen. Med en sådan beskrivning finns det en möjlighet 

att lyfta situationer från de specifika sammanhang de existerar i och göra en mer allmän 

tolkning. Det leder till att resultaten skulle ha ett generaliseringsvärde för liknande situationer 

i andra barngrupper (Löfdahl 2004). 

 

För att få en tydlig och strukturerad resultatdel kommer observationerna att återges så nära 

barnens ursprungliga språkbruk som möjligt. En viss anpassning kommer att ske då det kan 

underlätta för läsaren utan att förändra betydelsen i barnens uttryck. Observationerna kommer 

att presenteras med ett tydligt indrag i texten för att skilja observationerna från analyserna 

som jag gjort.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Vid undersökningar av det här slaget uppfyller man det Vetenskapsrådet (2002) kallar 

forskningskravet. Vad som menas är att forsning är nödvändigt både för samhällets och 

individers utveckling och därför är vi skyldiga att fördjupa våra kunskaper. Som kontrast till 

forskningskravet finns individsskyddskravet. Kravet finns för att skydda individerna i 

samhället mot otillbörlig insyn i sina vardagsförhållanden. Genom detta krav skyddas även 

individer mot forskning som utsätter dem för psykisk eller fysisk skada eller som på andra sätt 

skulle kränka individers rättigheter. Individskyddskravet kan delas upp i fyra allmänna 

huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002). De allmänna kraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att en undersökning ska 

vara etiskt försvarbar att genomföra måste samtliga av kraven uppfyllas.  

 

6.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att veta vad deras uppgift i 

undersökningen är och även på vilka villkor de deltar i undersökningen. Alla deltagarna ska 

även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång 

kan avbryta sin medverkan. När deltagarna informeras ska underökningens syfte presenteras 

och även hur undersökningen kommer att genomföras. Det är även bra att informera hur och 

var resultatet av undersökningen kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002). För att 

uppfylla kravet har jag innan undersökningen påbörjades skickat ut ett brev med tillhörande 

tillåtelseblankett till alla vårdnadshavare på den aktuella mobila avdelningen (se bilaga 1). I 
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brevet informerades vårdnadshavarna om undersökningens syfte och hur den skulle 

genomföras. I texten informerades dessutom vårdnadshavarna om att de när som helt kunde 

avbryta sitt deltagande i undersökningen. Barnen på avdelningen informerades muntligt under 

en samling första dagen av min observationstid och jag var tydligt med att informera dem om 

att den som inte ville behövde inte vara med på film. 

 

6.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet specificerar att alla som deltar i en undersökning ska ge sitt samtycke till att 

undersökningen genomförs. Det innebär att i alla inblandade i en undersökning ska ge sitt 

medgivande till att delta. När det gäller undersökningar av individer som är under 15 år måste 

dessutom vårdnadshavarens tillstånd inhämtas (Vetenskapsrådet 2002). För att ge alla 

vårdnadshavare möjlighet att lämna sitt samtycke ingick en tillåtelseblankett i brevet som 

skickades ut (se bilaga 1). Tillåtelseblanketten var enkelt utformad och vårdnadshavarna 

kunde välja på att svara ja eller nej till att delta i undersökningen. De vårdnadshavare som inte 

svarade på brevet räknades som ett negativt svar till deltagande. Barnen själva fick även 

möjlighet att ge sitt samtycke till undersökningen under samlingen som jag hade under den 

första observationsdagen. Då det kan vara svårt för barn att säga nej till en vuxen är man som 

forskare tvungen att använda sin etiska radar (Skånfors 2013). Att använda en etisk radar 

innebär att vara uppmärksam både på barnens bemötande av och reaktioner mot forskaren. Då 

barn kan vara svåra att läsa av om man inte har direkt erfarenhet av att jobba med dem 

etnografiskt lutar jag mig på den erfarenhet jag har som förskollärare. Jag anser att min 

erfarenhet har varit mig till gagn under observationsarbetet. Jag har tagit hänsyn till barnens 

reaktioner och har avstått från att observera i de fall då barnen visat att de inte var bekväma 

med mig i närheten. Då inte alla barnen på avdelningen deltog i undersökningen avbröt jag 

filmandet så snart något av dessa barn klev in i bild. Jag återupptog filmandet när barnet hade 

lämna bild.  

 

6.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet specificerar hur personuppgifter ska hanteras och presenteras. Alla 

som deltar i undersökningen ska anonymiseras så att en utomstående inte kan identifiera vem 

som är inblandad i undersökningen. De personuppgifter som samlas in ska dessutom hanteras 

på ett sådant sätt att ingen utomstående kan komma över dem (Vetenskapsrådet 2002). För att 

uppfylla kravet har alla barnens namn ersatts med andra namn. Namnen på barnen som 

förekommer i undersökningen har valts för att spegla barnens kön men inte för att spegla 

deras kulturella och etniska bakgrund. Även namnet på förskolan och den mobila avdelningen 

har ersatts med andra namn. Jag har även valt att inte ange exakt antal barn på avdelningen. 

För att säkerställa anonymiteten har inte heller de platser vi besökt angetts med namn. Den 

insamlade materialet har förvarats på en dator och en hårddisk som inte har synkroniserats 

över nätet eller på något annat sätt använt sig av några molnlagringstjänster.  
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6.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade personuppgifter inte får användas för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften. Materialet får dessutom inte användas till annat än det 

som deltagarna har informerats om var syftet med undersökningen. Man får inte heller 

använda det insamlade materialet för beslut som eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilda individen (Vetenskapsrådet 2002). Det insamlade materialet i denna undersökning 

kommer att behandlas utifrån dessa riktlinjer. Materialet kommer dessutom att förstöras när 

undersökningen och publiceringen är klar. Detta sker på önskemål av vårdnadshavare.  

 

6.7 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet är undersökningens tillförlitlighet, att resultaten som presenteras faktiskt speglar 

den verklighet som har undersökts (Kvale och Brinkman 2009). En viktig del i arbetet blir 

därför att återge det som jag sett under observationerna på ett så korrekt sätt som möjligt 

(Löfdahl 2004). Genom att metoden som användes var videoobservation hade jag möjlighet 

att noggrant studera alla händelser gång på gång (Löfdahl 2004). De transkriberade situationer 

som presenteras i resultatet har därför kunnat återges utan att mitt minne av händelsen spelat 

en viktig roll. De har presenterats som tolkningar av första ordningen (Aspers 2011). 

 

Validitet har att göra med metoden och hur forskaren har gått tillväga för att operationalisera 

det empiriska materialet (Kvale och Brinkman 2009). I undersökningen har videoobservation 

använts som metod. Valet av metod skedde dels för att videoobservation tillåter forskaren att 

gå tillbaka och studera materialet flera gången (Löfdahl 2004) och dels därför att materialet 

som samlas in inte är beroende av anteckningar och minnesbilder. Metoden valdes även för att 

den är lämplig för att besvara de frågeställningar som undersökningen baserar sig på. 

Svårigheten med en undersökning är att korrekt återge vad som sker och sedan tolka skeendet 

med relevanta begrepp utifrån syfte och frågeställningar. Jag anser att studien har en hög 

validitet. Det motiveras genom att jag tydligt presenterar och återger det observerade 

materialet. I analysen av materialet operationaliserar jag sedan de teorier och begrepp som är 

centrala för denna undersökning. Utifrån analyserna kan jag sedan svara på undersökningens 

frågeställningar och på det sättet uppfylla syftet.  

 

6.8 Metoddiskussion 

Valet av metod skedde som jag har nämnt av ett antal olika anledningar. Tid och 

undersökningens omfattning var ett viktigt argument för mitt val av observation som metod, 

men även att observation är väldigt användbart när det kommer till forskning med barn (Dell 

Clark 2011, O´Kane 2008, m.fl.). Löfdahl (2004) menar att observation som metod är 

nödvändigt vid genomförande av studier med barn, men att bara observation inte resulterar i 

ett komplett material. Löfdahl menar att man även bör använda sig av intervjuer av barn i 

kombination med observation. Det är i samtalet, eller intervjun, med barnen som en 

gemensam kunskap om lekens innehåll konstrueras. I förhållande till detta kan man fundera 

på varför jag enbart använder mig av observationer. Valet har jag gjorts utifrån att det är svårt 

att genomföra intervjuer med barn under sju år (Dell Clark 2011). Utifrån min egen erfarenhet 



28 

 

som förskollärare kan jag finna stöd i resonemanget. Intervjuer med ett bestämt mål eller en 

bestämd uppsättning frågor ger sällan något resultat. Däremot kan informella samtal och 

konversationer under lek ge ett mer tydligt och användbart material. Informella samtal har 

genomförts med både barn och pedagoger men strukturerade intervjuer har inte genomförts. 

Även tid och omfattning av undersökningen är ett argument till att undvika intervjuer. Om 

undersökningen hade varit större och mer omfattande hade intervjuer som komplement till det 

observerade materialet varit att föredra. 

 

Att inte alla barn på avdelningen deltog i undersökningen försvårade arbetet. Jag avbröt 

filmandet när ett barn som inte deltog i undersökningen klev in i bild för att sedan återuppta 

filmandet när barnet hade lämnat bild. Det gjorde att en del filmade sekvenser blev uppdelade 

och jag på grund av detta kanske missade något viktigt i situationen. Det innebar även att 

vissa leksituationer inte kunde observeras då en eller flera deltagare i leken inte ingick i 

studien.  

 

6.8.1 Videoobservation  

Att observationerna sker med hjälp av kamera är ett val som motiveras ovan. Ett problem med 

tillvägagångssättet är att kameran symboliserar en maktskillnad mellan mig och barnen (Dell 

Clark 2011). Ett alternativ hade varit att istället fört fältanteckningar under min tid på den 

mobila avdelningen. En penna och ett block kan vara lättare att dölja men som både 

Gustafson (2006) och Corsaro (2003) visar så är barnen väldigt intresserade av vad som skrivs 

i anteckningarna och väldigt intresserade av att själva göra anteckningar. Jag utgick här ifrån 

mina erfarenheter som förskollärare och gjorde den bedömningen att barn på förskola idag är 

vana med kameror. Detta därför att vi som pedagoger använder kameror för att dokumentera 

barnen i verksamheten. När jag kom till den mobila avdelningen presenterade jag mig och 

min kamera så alla barnen fick höra vad både jag och kameran gjorde hos dem. Som jag 

beskrivit blev jag snabbt inbjuden i gruppen och inbjudan gällde även kameran. Barnen 

instruerade mig ofta att fota både dem och saker runt omkring oss. Men de var samtidigt 

nyfikna på kameran vilket illustreras av denna inspelade sekvens:  

 

Kameran står på stativ inne i ett vindskydd. Pontus, Wera, Martin och Ludvig 

står och trycker bakom en bänk. De tittar in i kameran och skrattar lite. Pontus 

sträcker upp armarna och poserar för kameran. Ludvig tar initiativ att gå fram 

till kameran. 

 

Ludvig: -Jag ska kolla.. ahaha 

 

Ludvig går ur bild och ställer sig bakom kameran. Pontus går fram och dansar 

lite framför kameran. Wera står bakom Pontus och skrattar, sedan sträcker hon 

på sig för att synas i kameran. Martin håller sig i bakgrunden. 

 

Precis som Gustafson (2006) och Corsaro (2003) beskriver är barnen även här intresserade av 

att vara med och spela in och se vad kameran har för funktion.  
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6.8.2 Min roll 

Den största svårigheten med att genomföra deltagande observation är oftast tillträde till fältet 

(Dell Clark 2011, Aspets 2011) och att bli accepterad och inbjuden av barnen (Gustafson 

2006, Corsaro 2015). Tillträdet till fältet upplevde jag inte som ett stort problem. Genom att 

jag har en bakgrund som förskollärare hade jag en förkunskap om hur det pedagogiska arbetet 

såg ut men även en viss förståelse för vilka regler som gällde för både barn och pedagoger. 

Däremot hade jag ingen tidigare erfarenhet av mobila förskolan vilket gjorde att jag, för både 

pedagoger och barn, kunde framställa mig som en annorlunda vuxen (Corsaro 2003, 2015, 

Dell Clark 2011). Det underlättade mitt inträde både i fältet och i barngruppen.  

 

Om min erfarenhet som förskollärare hjälpte mig genom att jag hade förkunskap om fältet och 

om barn fungerade den även stjälpande i min interaktion med barnen i vissa situationer. Som 

förskollärare och pedagog är den största prioriteten att barnen mår bra och trivs på förskolan. 

Jag fick anstränga mig för att inte kliva in i konfliktsituationer och försöka hjälpa barn som 

ibland upplevde svårigheter. Det är, som Gustafson (2006) beskriver, svårt att stanna i den roll 

man har valt. Om man ska fungera som den annorlunda vuxna i gruppen kan man inte bryta in 

och hjälpa barnen som en traditionell vuxen skulle ha gjort. I konfliktsituationer var jag 

tvungen att anstränga mig för att inte kliva in och påverka  

 

Tillfällen då jag inte reflekterade över min egen roll och mitt agerande var i rutinsituationer. 

Exempel på sådana situationer är att sätta på vantar, dra över överdragsbyxorna över 

stövelskaften, hjälpa barn som ramlar upp och tusen andra små vardagliga situationer. Detta 

var något jag började reflektera över andra dagen. Jag hade vid det här laget hjälpt ett antal 

barn på med vantarna när vi precis klivit av bussen. När jag tittade mig omkring var det inga 

barn som hjälpte varandra med att sätta på sig vantarna. Jag försökte då sluta att hjälpa barnen 

med vantarna men jag hade redan etablerat mig som vantpåtagare i gruppen. Småsaker som 

dessa gör att man skiljer sig från barnen och får en roll som ligger närmare de vuxna. Men 

Gustafson (2006) pekar på att en annorlunda vuxen kan vara bra att ha i gruppen. Man kan 

använda den annorlunda vuxna som ursäkt för att man är inne på rasten, eller som i mitt fall 

ha en annorlunda vuxen som kan hjälpa till med vantarna.  

 

7 Resultat 

Här presenteras resultatet av mina observationer. Först kommer en hel dag beskrivas 

kronologiskt och sedan kommer ett antal observationer presenteras och analyseras utifrån de 

teorier och de begrepp som undersökningen utgår ifrån. 

7.1 Sommarstället 

Den mobila avdelning jag utförde mina observationer heter Sommarstället1 och den hör till 

förskolan Stadsmuren. Stadsmuren ligger i centrala staden och har flera avdelningar. På 

                                                      
1 Namnet på förskolan och avdelningen är fingerat.  
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Sommarstället går det ett tjugotal barn i åldrarna tre till sex år. Några av de barnen som ska 

börja i förskoleklass till hösten har redan hunnit fylla sex. Gruppen har varit tillsammans 

sedan början av hösten 2015. 

Sommarställets buss parkerar utanför förskolan kvart i nio på morgonen. En av de pedagoger 

som har busskörkort börjar sin dag med att hämta bussen från bussgaraget. De andra två 

pedagogerna börjar sin dag på Stadsmuren. När klockan närmar sig nio samlar pedagogerna 

på Sommarstället ihop barnen och stället upp dem i ett led vid grinden till gården. Barnen har 

reflexvästar på sig, de får en när de kommer på morgonen. Det är nu dags att gå till bussen. 

Jag brukade anlända vid den här tiden och ställde alltid upp med barnen i ledet. Pedagogerna 

räknar barnen och jämför med hur många barn som är uppskrivna på närvarolistan. När alla 

barn som kommit står i ledet går de ut till bussen. På bussen är det en trappa de måste ta oss 

upp för och till vänster om trappan har alla barnen en hylla där de kan lägga av sig mössor och 

vantar. 

 

I bussen finns 24 platser. De flesta sätena är ordnade i par, där två säten sitter mitt emot två 

säten med ett bord mellan dem. På två platser i bussen finns det två enkelsäten som är vända 

framåt. Det ena paret sitter längs fram i bussen och har ett bord framför sig och det andra 

sitter bakom en fyrgrupp med säten. Detta enkelsäte har bord som fälls ner från ryggstödet 

framför, ungefär som på ett tåg eller flygplan. Barnen har bestämda platser i bussen, inte 

vilket säte de ska sitta på men i vilken sätesgrupp de sitter i. När de kommer fram till sina 

platser lägger de sin ryggsäck under stolen och hoppar upp i sätet. De spänner inte fast sig än. 

Jag fick möjlighet att välja plats i bussen och satt därför vid 4 olika sätesgrupper under mina 

dagar på bussen. Vid det här laget kommer de barnen som börjar nio. De kliver på bussen, får 

en väst och sätter sig på sin plats.  

 

Under tiden som barnen sätter sig ordnar pedagogerna med praktiska saker, så som att lasta på 

dagens lunch och mellanmål. Den av pedagogerna som är chaufför ser till att bussen är redo 

för avfärd. Samtidigt som allt det här sker välkomnar även pedagogerna de barn som börjar 

vid nio. Under denna förberedelsetid är barnen ganska fria och kan göra lite som de vill så 

länge de sitter på sina platser. Det pratas mycket, barnen hälsar på varandra och de leker 

rimlekar, som sten, sax, påse. När bussen är klar för avfärd hälsar dagens chaufför oss 

välkomna genom högtalarsystemet och berättar vart vi ska åka. Chauffören ber alla spänna 

fast säkerhetsbältena och en annan pedagog går runt och kontrollerar så det blir gjort. Sedan 

börjar bussen åka mot dagens destination. Ibland lyssnar barnen på en saga eller en radioteater 

och då är det tyst i bussen. Andra gånger lyssnar de på musik och då finns det utrymme för 

både samtal och lek.  

 

När de kommer fram till dagens destination säger chauffören till oss när de får ta av 

säkerhetsbältet och sedan går en pedagog runt i bussen och säger till en sätesgrupp i taget att 

gå av bussen. När de kommit av bussen finns det antingen tid för lek eller så deltar de i en 

organiserad aktivitet, det kan var ringlekar eller tagarlekar, men det vanligaste var att de 

yogade tillsammans. Detta skedde tre gånger under de sex dagarna jag var med på bussen. 

Efter aktiviteten var det antingen lärgruppstid då barnen deltog i olika pedagogiska aktiviteter, 

som att pyssla med makaroner och färg eller att träna på hur man gör om man går vilse, eller 
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så var det fri lek. Lunchen åts oftast ute vid bord men några gånger tvingade regn och kyla in 

oss i bussen. Om det inte var någon lärgruppstid på förmiddagen hade barnen det efter lunch 

istället. Om de däremot hade haft lärgruppstid redan tillbringades hela eftermiddagen till lek. 

När barnen hade fri tid, tid som de själva fick styra över, spred de ofta ut sig och lekte, ibland 

i större grupper och ibland i mindre. Pedagogerna spred även dem ut sig. Beroende på var vi 

var hade barnen tillgång till lekplatser, skogsområden eller grönytor. Under min tid på bussen 

besökte vi ett skogsområde med lekpark, två olika friluftsområden med skog och ett 

friluftsområde med både skog, grönytor och kullar. Det fanns aldrig några staket eller tydliga 

avgränsningar på dessa ställen så barnen hade ofta en stor yta att nyttja. Den regel som fanns 

för hur långt bort man fick ta sig var att barnen hela tiden skulle kunna se en pedagog. 

 

Leken avbröts av mellanmål och när det var uppätet var det dags att vända hemåt till 

Stadsmuren igen. Klockan hade vid det här laget alltid hunnit bli halv tre. Precis som när vi 

åkte från förskolan bad chauffören att vi skulle spänna fast oss och sedan kontrollerade en 

pedagog att alla satt fast. Hemfärden var lugnare än utfärden, det spelades lugn musik i 

högtalarna och barnen slappnade av. Många av barnen slumrade till under färden och fick 

väckas när vi var tillbaka vid förskolan. Att vara ute hela dagen är slitsamt, det märkte jag 

andra dagen då jag själv nästan somnade på hemfärden. Väl tillbaka utanför förskolan möttes 

vi av föräldrar som skulle hämta de barn som slutade vid tre. De barnen som hade längre 

dagar slussades av bussen och ställde upp sig på ett led. En pedagog räknade in barnen och 

kollade av med närvarolistan så att antalet stämde. Sedan gick ledet fram till grinden på 

gården och in. Här slutade mina dagar, jag gick oftast med ledet in på gården och sade sedan 

hejdå men några gånger gick jag direkt hem när vi klev av bussen.  

 

7.2 Observationer 

Under denna rubrik presenterar jag utvalda observationer tillsammans med korta 

beskrivningar av var de ägde rum. Urvalet av observationer har skett dels därför att de sker i 

olika miljöer och dels därför att de flesta av observationerna inte är unika utan visar upp lekar 

och beteenden som återfinns i andra delar av mitt material.  

 

7.2.1 Inbjudan till lek 

Martin och Pontus sitter på en stor platt sten. De har under en längre tid lekt en 

rollek där de är lavaekorrar. De har samlat ihop pinnar som de lagt upp i rad på 

den stora stenen. Tidigare i leken ingick de i en annan lek som äger rum en bit 

ifrån stenen men de verkar nu har brutit sig loss från den leken. Pontus förklarar 

att hans ena pinne är ett svärd och de andra pinnarna är pilbågar. Martin säger 

att stenen är deras hem och att de skjuter från sitt hem. Linus närmar sig leken 

utanför bild. 

 

Pontus: -Jag svärdade dig 

Linus: -Neej, jag kan ha skyddsbubblor. Jag kan ha… 

Pontus: - Jag svärdar dig som en bazooka. Ha klalla 
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Man ser nu att Linus står på en sten nära Pontus och Martins sten. Pontus viftar 

med sin pinne mot Linus. Linus viftar med en knuten näve mot Pontus. Martin 

som legat ner på stenen under hela meningsutbytet reser sig upp på knä och 

börjar vifta med sin pinne. 

 

Martin: -Trolla trolla Linus till en… till en boll. Bing! 

 

När Martin har uttalat trollformeln riktar han sin pinne mot Linus. Linus har 

under tiden hoppat ner från sin sten och närmat sig Pontus och Martins sten. Det 

ser ut som Linus är på väg någon annanstans, han passerar mer stället där Pontus 

och Martin leker än försöker att aktivt närma sig leken.  

 

Linus: -Ne jag slog dig  

Pontus: - Och jag hade… 

Martin: - Nej, bing, bing bing! 

Linus: -Pousch, pousch 

Pontus: - Jag hade min pilbåge (på dig?) 

 

Linus fortsätter iväg från leken, Pontus hoppar ner på en sten närmare stigen 

som Linus springer på och viftar nu med två pinnar. Linus fortsätter att vifta 

med sin knutna näve.  

 

Pontus  - yaah puufch 

 

Efter mötet med Linus fortsätter Pontus och Martins lek och Martin hoppar ner 

från stenen för han behöver hämta något som är viktigt för leken. Leken slutar 

när pedagogerna ropar att det är dags att samla ihop alla barnen och gå till 

bussen och äta mellanmål. Jag har tidigare under leken fotat pinnarna som ligger 

på rad på stenen. När leken är slut och jag ska titta på pinnarna igen är de borta. 

Jag frågar Martin vart pinnarna har tagit vägen och han förklarar att Pontus och 

han har gömt dem så de kan leka med pinnarna nästa gång de kommer tillbaka 

till samma ställe med bussen. 

 

I denna observation befinner sig Pontus och Martin i en pågående rollek där temat är djur, de 

uppträder som ekorrar. I leken har Martin och Pontus samlat på sig pinnar som symboliserar 

vapen och kommit överens om ett ställe som är deras hem. Att använda pinnar i lekar i 

naturliga miljöer är något som är vanligt bland barn (Änggård 2014). Ekorrarnas hem är 

avgränsat då det är just den sten som de befinner sig på. Stenen i sig befinner sig inte på ett 

skyddat ställe utan ligger några meter ifrån den lekplats som vi är på. Valet av stenen som 

hem kan bero på att den passar för just denna lek. Den är tillräckligt stor för att både Pontus 

och Martin ska få plats på stenen och platt så de kan sitta ordentligt på den. Precis nedanför 

stenen går en stig in i den glesa skogen. Änggård (2008) beskriver att barn gärna väljer platser 
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som passar in i leken. Valet av plats tyder även på att de inte försöker skydda det 

interaktionsutrymme som de skapat med leken (Corsaro 2015).  

 

När Linus går förbi leken väljer Pontus att bjuda in honom genom att säga att han svärdar 

honom. Det kan tolkas som en vilja att dela med sig av leken och interaktionsutrymmet. Just 

att dela med sig är enligt Corsaro (2015, 2003) centralt i kamratkulturer. Att Linus blir 

inbjuden kan även vara ett sätt att berika leken, Pontus ser att Linus passerar och det kan ge 

leken en ny vändning (Mårtensson 2012). Det kan även vara så att Pontus bjuder in Linus i 

leken på villkoret att han spelar fienden, angriparen i detta fall. Genom att tilldela Linus en 

redan färdig roll i leken kan Pontus kontrollera hur mycket inflytande Linus har över leken. 

Beteendet liknar hur de italienska barnen gjorde i Corsaros studier för att bjuda in, men 

samtidigt behålla kontrollen över leken (Corsaro 2003). En annan förklaring kan vara att 

Pontus vet, av tidigare erfarenhet, att Linus har de rätta tillträdesstrategierna och därför kan 

delta i leken utan att inkräkta på interaktionsutrymmet. Denna förklaring verkar trolig när 

Linus på en gång visar förståelse för vad leken handlar om och säger att han har en 

skyddsbubbla. Han följer upp det med att börja strida med Pontus. Martin har under hela 

meningsutbytet legat ner på stenen och inte interagerat med Pontus och Linus. När Linus visar 

att han är med i leken och dessutom utgör ett hot mot hemmet, inte mot leken, reser sig 

Martin upp på knä och börjar uttala en trollformel. Han försöker förvandla Linus till en boll 

men Linus bestrider det genom att säga nej och berätta att han slagit Martin. Pontus accepterar 

detta och fortsätter strida mot Linus. Linus fortsätter på stigen och lämnar leken bakom sig.  

 

En förklaring som inte utforskats här är förstås att Pontus kan ha sett att Linus var på väg 

någon annanstans och därför antog att det var säkert att bjuda in Linus i leken. Den 

förklaringen ser inte jag som speciellt trolig då både Martin och Pontus fortsätter strida med 

Linus medan han fortfarande är på bort från leken. 

 

Linus roll i utbytet är intressant ur ett interaktionsperspektiv. Han visar inte aktivt att han vill 

vara med i leken och använder sig inte heller av några tillträdesstrategier för att få ta del av 

leken. Linus blir istället inbjuden när Pontus svärdar honom. Linus beteende skulle kunna 

vara ett tecken på att han försöker göra sig otillgänglig på det sätt som Skånfors (2013) 

beskriver. Han visar genom att vara i rörelse förbi leken att han inte är intresserad av att ta del 

av leken. Här visar Linus ändå att han besitter kunskaper om tillträdesstrategier (Corsaro 

2015) då han uppfattar att Pontus attack är en inbjudan in i leken. Linus visar genom att 

acceptera inbjudan att han har förståelse för både lekens utformning och innehåll. Han tar 

direkt på sig den roll som han blivit tilldelad, fienden, och agerar utifrån rollen. Genom att 

Linus visar upp förståelse för leken och dess utformning visar han på samma gång att han inte 

är ett hot mot leken och det interaktionsutrymme som skapats i Pontus och Martins lek. När 

Martin försöker förtrolla Linus tar han över en viss del av kontrollen av interaktionsutrymmet 

och bestrider Martins tolkning av händelserna. Linus fortsätter att attackera Pontus och Martin 

istället för att acceptera att han förvandlas till en boll som Martin vill. Pontus i sin tur 

accepterar Linus tolkning av händelserna och visar därmed att Linus har möjlighet att styra 

över sin egen roll i leken. Linus väljer sedan att avsluta sitt deltagande i leken genom att 
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fortsätta på stigen bort från leken. Detta accepteras av både Pontus och Martin som verkar 

nöjda med Linus bidrag till leken.  

Pontus använder inbjudan till leken som ett slags test för att se om Linus kan delta i leken 

utan att förstöra den. Linus klarar testen genom att visa upp att han den kompetens som krävs 

för att uppfatta lekens innehåll och vilken roll han ska spela i den. Linus får då tillgång till det 

interaktionsutrymme som skapats i leken och kan bidra och berika den. Linus får rollen som 

fiende i leken och denna roll kan fungera som en tillfälligt eller som en permanent deltagare. 

Linus väljer sedan att lämna leken och han blir då en tillfällig deltagare. Detta gör att leken 

kan fortsätta utan Linus vidare medverkan.  

 

7.2.2 Tolkande reproduktion i lek 

Sekvensen börjar när barnen sitter fastspända på bussen utanför förskolan. De har inte börjat 

sin resa än och barnen får fördriva tiden själva medan pedagogerna välkomnar barn som är 

nykomna och ordnar med allt det praktiska. Linus och Johan sitter bredvid varandra och har 

börjat leka Sten, sax, påse. När inspelningen börjar har barnen precis spelat den fjärde 

omgången klart. 

 

Linus: -Två två!  

Linus håller samtidigt upp två fingrar på ena handen. 

Johan: -Sten, sax, på 

Johan och Linus: -åse, bah, bah, bah 

 

Linus formar en sax medan Johan formar en påse. 

 

Linus: -Klipp, klipp 

 

Samtidigt som Linus säger det klipper han med sin hand genom Johans påse. 

 

Linus: -Tree! 

Johan: -tre,  två. Sten, sax 

Linus och Johan: -Påse, bah bah bah 

 

Linus formar en sten och Johan en sax.  

 

Linus: - pusch 

 

Linus slår till Johans sax med sin sten 

 

Johan: -Fyra, två! Sten, sax. 

Linus: -Nu behöver jag en till, fem! 

Linus och Johan: -Sten, sax, påse, bah, bah, bah 
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Båda två formar en påse med sina händer. De hälsar på varandra genom att 

skaka hand. 

Leken går vidare och det visar sig att det finns specifika rörelser för alla de olika 

symbolkombinationerna.  

 

Vi ser ovan att saxen klipper påsen när den vinner, stenen slår saxen när den vinner och att två 

påsar blir till en hälsning. När påsen vinner över sten fångar påsen stenen. När sten möter sten 

skålar Johan och Linus genom att stöta ihop stenarna och sedan föra dem till sina munnar och 

låtsasdricka. När sax möter sax klipper ihop sina saxar och för de sedan till sina egna munnar 

och verkar borsta tänderna med fingrarna. 

 

Sten, sax, påse är en traditionell rim-lek som finns på flera språk och har ett tydligt mönster 

för hur den ska lekas. Man säger ramsan och formar sin hand som en sten, en sax eller en 

påse. Leken observerades under ett flertal tillfällen under bussresorna då barnen var 

fastspända. Vilka barn som lekte leken varierade men leken såg likadan ut oavsett vilka barn 

som lekte den.  

 

Genom informella samtal med pedagogerna fick jag reda på att de hade introducerat leken vid 

ett tidigare tillfälle. Leken skiljde sig från hur jag är van att leka den. Ramsan är anpassad och 

rörelserna vid seger och oavgjort var för mig obekanta. Pedagogerna hade inte bidragit med 

rörelser eller tillägg till ramsan. Det verkar som barnen har gjort anpassningar till leken både 

för att göra den enklare och för att göra den roligare. Ramsan har anpassats och fått ett tillägg 

i form av bah, bah, bah efter den ursprungliga ramsan. Detta innebär att barnen lättare kan 

tajma när det är dags att forma symbolerna med handen. I den ursprungliga ramsan är det tre 

ord som sjungs men de här tre orden har tillsammans fyra stavelser vilket kan göra det svårt 

att hålla takten. Tillägget av bah, bah, bah, gör att takten blir tydligare och gör det lättare för 

alla att förstå när det är dags att forma sin hand till en symbol. Rörelserna vid seger är rätt 

enkla och förtydliga och betona segern, saxen som klipper påsen, stenen som slår till saxen 

och påsen som fångar stenen. Rörelserna vid oavgjort är däremot mer avancerade. Om båda 

formar sax klipper dem först varandra och används sedan som tandborste, om båda formar 

påse skakar man hand och hälsar på varandra och om båda formar sten så skålar barnen med 

knutna nävar och dricker sedan från dem. Tilläggen kan ha gjorts för att liva upp leken eller 

för att förtydliga vad som händer efter varje avslutad runda. Utifrån mina observationer 

verkade det som att dessa tillägg båda till ramsan och rörelserna var gemensamma för alla 

barn som lekte sten, sax, påse.  

 

Att tilläggen till leken verkade vara gemensamma för alla barn tyder på att reglerna och 

rörelserna har utvecklats och blivit en naturlig del i den lokala kamratkulturen (Corsaro 2015). 

Genom att göra ramsan lättare så att takten blir tydligare kan fler barn delta. Anpassningen av 

rörelsemönstren i leken kan även dem underlätta förståelsen för hur leken går till då de 

tydliggör vem som har vunnit eller om det blivit oavgjort. Att fler barn får möjlighet att delta 

genom att leken blir tydligare och mer lättförståelig kan ses som ett tecken på en inkluderande 

kamratkultur med en vilja att dela med sig (Corsaro 2003, 2015). Anpassningen av leken 

behöver emellertid inte bara ha att göra med barnens vilja att dela med sig av den. 
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Anpassningen kan även ske för att ge barnen en känsla av kontroll över leken. Leken 

introducerades av pedagogerna på avdelningen men anpassningen har gjort leken till barnens 

egen. De har genom att förändra leken tagit kontroll över den. Man skulle kunna hävda att 

barnen genom att ha gjort anpassningar eller förändringar i leken gjort det svårare för vuxna 

att ta sig in i den. Leken ser inte längre ut som den traditionella lek som vuxna är bekanta med 

och om de väljer att delta i leken har barnen större kunskap om hur leken genomförs. Genom 

denna kunskap kan de utöva kontroll över den vuxna deltagaren och skapa en gemenskap som 

de vuxna inte ingår i. Att på detta sätt ta något vuxenintroducerat och förändra det för att få en 

större kontroll över det är något som Corsaro beskrivit som en medveten strategi hos barn 

(Corsaro 2003, 2015). 

 

Det är också särskilt intressant att studera barnens rörelser vid oavgjort. Hälsandet, skålandet 

och tandborstandet kan ses exempel på tolkande reproduktion (Corsaro 2003, 2015). Barnen 

använder leken för att utforska och prova på rörelsemönster och situationer som de har sett 

eller upplevt i andra sammanhang. Tandborstandet är en rutinsituation som alla barnen 

upplever i hemmiljö, genom att använda sig av den i leken kan de testa hur det skulle funka 

att borsta tänderna tillsammans med sina kamrater. Handskakningen är en rörelse som barnen 

troligtvis har sett sina föräldrar eller andra vuxna personer använda sig av i 

hälsningssituationer. Genom att utforska hur handskakningen fungerar kan barnen skapa sig 

en bättre förståelse för hur den används. Skålandet kan även det vara något som barnen sett 

vuxna göra, de har även säkert själva gjort det. Leken ger barnen möjlighet att prova på hur 

skålen går till och även dela gemenskapen av att dricka något tillsammans (Corsaro 2015). Att 

borsta tänderna är en rutinsituation som utforskas medan handskakningen och skålandet oftast 

sker i speciella sociala situationer som inte nödvändigtvis är vanligt förekommande. Leken 

ger därför barnen möjlighet att utforska och testa detta beteende utan att behöva återskapa den 

social kontext där beteendet skulle passa bättre in (Corsaro 2003).  

 

En viktig aspekt i sammanhanget är att leken äger rum i en miljö där barnens rörelser är starkt 

begränsade. De sitter på sina platser i bussen och är dessutom fastspända med säkerhetsbälte. 

Den miljö som de befinner sig i är konstruerad för ett specifikt syfte (Mårtensson 2012). 

Syftet är att barnen ska sitta på sina platser och åka buss. Barnen i exemplet skapar sig 

utrymme för lek genom att anpassa leken till de förutsättningar som miljön ger dem (Grunditz 

2013). Änggård (2014) menar att barns rörlighet och utrymmet som de har att röra sig på 

påverkar vilken typ av lekar som de leker. I det här fallet väljer barnen en lek som de kan 

genomföra trots att de är fastspända. Leken som de väljer utnyttjar även de kroppsdelar som 

inte sitter fast, nämligen armarna. Man kan säga att barnen i detta fall utnyttjar den lilla 

rörlighet de har precis som barnen i Grunditz (2013) undersökning av barn på vilan.  

 

Exemplet visar att barnens begränsade rörlighet inte är ett hinder för lek. Den lokala 

kamratkulturen har utvecklat och anpassat en vuxenintroducerad ramslek till något som 

fungerar både som ett verktyg för tolkande reproduktion men även som något som stärker 

gemenskapen i den lokala kamratkulturen. Barnen har även förändrat både ramsan och 

rörelserna och på det viset skaffat sig en större kontroll över både lekens regler, deltagare och 

utformning. 
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7.2.3 Förhandling om roller 

Bussen har parkerat vid ett stort vindskydd. I vindskyddet finns flera bord och en stor eldstad. 

Vindskyddet är åttkantigt och har tre sidor som är öppna. Framför finns en parkering och 

bakom finns en skogsbacke som barnen får gå en bit upp i. Vi har precis parkerat och det 

finns lite tid för barnen att leka innan pedagogerna kommer i ordning och organiserar 

förmiddagens aktivitet.  

 

Martin, Ludvig och Pontus kommer gående runt ett av vindskyddets hörn. Wera 

skuttar in i bild från andra hållet.  

 

Pontus: -Nehe jag är eldyoda 

Martin: -Det finns inte 

 

Wera stannar mitt framför de tre killarna och de går runt henne. Sedan springer 

hon iväg runt samma hörn som killarna kom ifrån. Killarna ställer sig 

tillsammans precis i bildkanten och fortsätter sin diskussion. 

 

Ludvig: -Nej eldyoda finns inte och jag är vanliga Yoda 

Martin: -Det finns bara vanliga Yoda 

Ludvig: -Och jag är vanliga Yoda 

Pontus: -Då vill jag va han som har dubbelsvärd 

 

Wera passerar bakom killarna när de står och pratar och springer sedan ut ur bild 

igen.  

 

Martin: -Jag leker att jag blöv….  

Ludvig: -Darth Moul, Darth Moul 

Martin: -Jag leker att jag blöv (ohörbart). Vart ska vårt starwarsskepp vara? 

Ludvig: -Vi säger till Leia. 

Pontus går runt och viftar med en pinne längst fram i bild. Ludvig och Martin 

vänder sig bort och ska gå runt hörnet när Wera kommer skuttande. 

 

Ludvig: -Leia kom! 

Martin: -Leia vart ska skeppet vara? 

Ludvig: -Darth Vader attackerar! 

 

Ludvig, Wera och Martin börjar skjuta och skicka attacker in genom öppningen 

där Darth Vader attackerar ifrån. Martin springer in i öppningen. Pontus står 

med de andra men gör inga utfall eller attacker i någon riktning. Alla deltagarna 

i leken förflyttar sig sedan in i vindskyddet och kommer inte tillbaka in i bild.  
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Återigen ser vi en rollek. Denna gång är det Martin, Ludvig och Pontus som är de primära 

deltagarna i leken. Wera verkar vara med i leken men deltar inte speciellt aktivt i sekvensen 

ovan. Detta exempel skiljer sig från det tidigare exemplet med Martin och Pontus där vi fick 

se hur de bjöd in Linus i sin lek. I exemplet med Star warsleken befinner oss främst på 

reginivån (Änggård 2014). Det vi ser är att killarna argumenterar och diskuterar vilka roller de 

ska ha i leken. I början av sekvensen vill Pontus vara Eldyoda, en karaktär som inte existerar i 

Star wars, vilket Ludvig påpekar. Vi kan här se att det i rolleken krävs förkunskap inte bara 

om lekens utformning, utan även kunskaper om Star wars. Om man inte har denna kunskap 

har man inte lika stort tillträde till interaktionsutrymmet (Corsaro 2015). I nästa steg visar 

Pontus att han ändå har en viss inblick i vilka karaktärer som existerar inom lekens ramar 

genom att säga att han vill vara den som har ett dubbelsvärd. Ludvig berättar vad karaktären 

heter för Pontus.  

 

Leken fortsätter att utspela sig på reginivån då Martin frågar var Star wars-skeppet ska vara 

någonstans. I det här läget är det dags för Wera att delta tycker Ludvig. Han ropar på henne 

med namnet på hennes rollfigur. När Wera kommer frågar Martin var hon tycker att skeppet 

ska vara. Det tyder på att Wera, trots att hon inte tidigare varit en speciellt aktiv deltagare i 

leken, ändå bjuds in i leken och därmed även får tillgång till interaktionsutrymmet. I det här 

läget återgår Ludvig till rollnivån i leken och uppmärksammar alla på det genom att ropa att 

Darth Vader attackerar. Ludvig, Wera och Martin uppfattar detta och följer med Ludvig till 

rollnivån. Pontus står bredvid när de andra fortsätter att leka. Det kan förklaras med att Pontus 

inte har tillräckligt stor kunskap om karaktärerna i Star wars för att förstå att Darth Vader är 

en ond karaktär som måste bekämpas. Det kan även ses som ett tecken på att Pontus inte 

hänger med i bytet mellan reginivån och rollnivån i leken.  

 

Leken utspelar sig på en plats där barnen har utrymme att röra sig på (Änggård 2012). De kan 

springa igenom och runt vindskyddet. Mårtensson (2012) menar att miljöer som är varierade 

är en förutsättning för rörelse, både mentalt och fysiskt. Under sekvensen passerar andra barn 

gruppen utan att det påverkar leken. De andra barnen får inte heller några inbjudningar att 

delta i leken. Interaktionsutrymmet verkar inte försvaras nämnvärt men samtidigt finns det här 

inga tecken på att det skulle behöva försvaras. De andra barnens stör inte leken eller försöker 

inkräkta i den. Temat är Star wars, en populärkulturell franchise, vilket är ett återkommande 

tema i barnens rollek. Temat stämmer väl överens med det Corsaro (2015) kallar för 

fantasifigurer. I detta fall verkar kunskaper om Star wars vara viktiga i den lokala 

kamratkulturen då dessa kunskaper är nödvändiga för att ta sig in i och delta i just denna typ 

av lek.  

  



39 

 

7.2.4 Närmande/undvikandelek på bussen 

Jennie, Pontus och Joakim sitter tillsammans på ett fyrsäte med ett bord mellan 

sig. Jennie och Pontus sitter på samma sida medan Joakim sitter på motsatta 

sidan. Vi håller på att äta frukt och Jennie håller i sitt päron och äter på det. 

Joakim verkar ha ätit upp sin frukt medans Pontus päron ligger halvätet på 

bordet. 

 

Joakim ger sin keps till Pontus som håller upp den och uppmuntrar Jennie att 

försöka ta den. Hon lyckas få tag på den men Pontus sliter åt sig kepsen och drar 

bort Jennies hand. Joakim sitter på andra sidan bordet och viftar med sina armar. 

Han skrattar och ser väldigt glad ut. Pontus kastar kepsen till Joakim. Jennie tar 

en tugga på sin frukt.  

 

Joakim viftar med kepsen framför sig och säger: -Jennie, ta den! Sedan sträcker 

han den över bordet till Pontus och säger: -Här Pontus! 

 

Pontus tar kepsen och Jennie sträcker ut handen och försöker ta den. Pontus 

kastar snabbt tillbaka den till Joakim. Båda killarna skrattar. Joakim håller 

återigen upp kepsen framför Jennie och säger: -Ta den! 

 

Jennie lutar sig fram över bordet och sträcker ut handen mot kepsen. Joakim 

kastar då den till Pontus. Jennie tar en tugga av sitt päron och vänder sig mot 

Pontus och sträcker sig efter kepsen igen. Pontus kastar den tillbaka till Joakim 

och pojkarna skrattar högt. Joakim i sin tur viftar med kepsen framför Jennie 

och hon sträcker sig återigen efter den. Jennie ser inte lika road ut av leken som 

pojkarna gör. Joakim kastar kepsen mot Pontus men den flyger ner på golvet. 

Pontus hoppar ner och hämtar kepsen och kastar tillbaka den till Joakim. Pontus 

och Joakim kastar kepsen fram och tillbaka några gånger sedan gömmer Joakim 

kepsen under sin rumpa och säger: -Nej jag ska ha den här så kan hon aldrig ta 

den!  

 

Leken avslutas när en pedagog kommer och frågar vad de gör. Ingen av barnen 

säger något och pedagogen säger då att de måste äta upp sina frukter för vi ska 

strax gå av bussen. 

 

Här ser vi åter igen en lek som utspelar sig på bussen när barnen sitter på sina platser. Denna 

gång är de inte fastspända vilket gör att de blir något mer rörliga men fortfarande begränsade 

av miljöns utformning (Mårtensson 2012). Även i denna situation skapar barnen utrymme för 

lek (Grunditz (2013). I leken görs Joakims keps om till en leksak, alla föremål som ett barn 

leker med blir en leksak (Änggård 2014). Joakim väljer att dela med sig av leksaken till 

Pontus. Han i sin tur lockar in Jennie i leken genom att uppmuntra henne att försöka ta 

kepsen. Han kastar sedan tillbaka kepsen till Joakim. Alla tre barnen är med i leken men de 

deltar på olika villkor. Joakim och Pontus har tillgång till leksaken, i detta fall kepsen, medan 
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Jennies roll i leken innebär att hon ska försöka ta den. Jag anser att denna lek liknar de 

närmande/undvikande lekar som Corsaro (2003) beskriver. Han menar att denna typ av lek 

innehåller tre distinkta faser som jag tycker att man kan se i Joakims, Pontus och Jennies lek. 

Den första fasen är identifikation, vilket sker när Pontus håller upp kepsen framför Jennie. 

Närmandefasen är när Pontus uppmuntrar Jennie att ta kepsen och undvikandefasen är när 

kepsen kastas fram och tillbaka mellan Pontus och Joakim. Corsaro (2003) menar att denna 

typ av lekar oftast innehåller mycket rörelser, framförallt i undvikandefasen när man ska ta sig 

iväg från den hotfulla agenten. Just denna sekvens innehåller egentligen inte så mycket rörelse 

men det beror på att barnens rörelsefrihet är begränsad av bussen som de sitter i. En annan 

anledning till att jag identifierar denna lek som närmande/undvikandelek är att Corsar (2003) 

menar att denna typ av lekar ofta väcker starka känslor. Detta stämmer väl in på denna 

sekvens då pojkarna försvarar kepsen och låtsas att de är rädda att Jennie ska ta den. När 

kepsen har kastats och de fångar den skrattar de högt av lättnad.  

 

Hur barnen behandlar interaktionsutrymmet i denna situation skiljer sig lite från andra lekar. 

För att en närmande/undvikandelek ska fungera så krävs det en hotfull agent. Denna roll ges 

ofta till någon utomstående och kan därför ses som en inbjudan till leken (Corsaro 2003). Den 

som blir utvald att bli den hotfulla agenten bjuds ofta in i leken genom att de andra barnen 

genomför fas två, närmandet. Det sker för att se om den inbjudne både accepterar rollen och 

förstår vad leken går ut på. Om den som blir inbjuden inte accepterar rollen som hotfull agent 

startar inte leken. Då måste någon annan ta på sig denna roll. Den hotfulla agenten har oftast 

en begränsad tillgång till interaktionsutrymmet i leken (Corsaro 2003). Jennie har i detta fall 

fått rollen som den hotfulla agenten i leken. Det betyder inte att hon måste visa upp ett hotfullt 

beteende. I en del lekar har den hotfulla agenten ett uttalat hotfullt beteende medans den i 

andra lekar fungerar som ett bollplank för de andra deltagarnas känsloyttringar. I det här fallet 

ser vi att Joakim och Pontus använder Jennie som ett bollplank. Deras känslor i leken 

förstärks av att Jennie finns där som en deltagare. 

 

Joakim och Pontus styr leken genom att de kontrollerar kepsen. I slutet av leken visar 

dessutom Joakim prov på att han har ett stort inflytande över leken genom att gömma kepsen 

under sin egen rumpa. Ingen av de andra deltagarna i leken protesterar eller anmärker på att 

han förändrar leken. 

 

Det kan vara intressant att titta närmare på Jennies placering vid fyrsätet. Hon sitter längt in 

vid fönstret och har Pontus bredvid sig. Det betyder att hon är mer inträngd än vad de både 

Pontus och Joakim är som skulle kunna resa på sig om de skulle vilja. Pontus demonstrerar 

det här när han kliver ner på golvet och hämtar kepsen. Genom att Jennie inte kan förflytta sig 

från sin plats kanske hon känner sig tvungen att delta i leken. Det kan förklara varför hon inte 

skrattar och deltar lika helhjärtat i leken som Pontus och Joakim gör. Även rollfördelningen i 

leken skulle kunna förklaras med Jennies begränsade möjlighet att röra på sig. Om så är fallet 

skulle man kunna säga att det interaktionsutrymme som Pontus och Joakim använder sig av i 

leken effektivt begränsar Jennies möjlighet att välja att avstå från leken. Det skulle kunna vara 

så att Jennies fruktätande är ett försök till att göra sig otillgänglig och på det viset undvika att 

delta i leken (Skånfors 2013).  
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7.2.5 Interaktionsutrymme, du får, du får inte 

Superhjältefamiljen var en lek som ägde rum under en promenad i skogen. Promenaden var 

cirka 30 minuter lång och var en aktivitet initierad av pedagogerna. Vi fick i uppdrag att räkna 

fågelholkar på vägen och då och då stannade vi till och tittade på saker i skogen. Under 

promenaden fick barnen röra sig ganska fritt så länge ingen gick för långt i förväg eller 

halkade för långt efter. Jag gick med på promenaden och hade kameran i handen. Leken är 

filmad i många korta sekvensen då jag inte alltid kunde hålla samma tempo som deltagarna 

och då barn som inte deltog i undersökningen kom in i bild. De som leker är Wera och 

Denice. Ibland bjuds andra barn in i leken eller försöker komma in i leken.  

 

Wera: -Vad leker du? 

Denice: -Eeh jag vet inte. 

Wera: -Ska vi leka superhjältefamilj? 

Denice: -Aa 

 

Vi ser redan här att Wera och Denice lek är en rollek. Vi kan dra denna slutsats då leken har 

familjetema, vilket är typiskt för rollekar (Corsaro 2003). Den innehåller även fantasifigurer 

vilket Corsaro (2015) menar är en utveckling av rolleken. Leken inleds dessutom på reginivån 

vilket är vanligt för rollekar (Änggård 2014). I denna sekvens kan man se Weras inledande 

fråga om vad Denice leker som en strategi för att dels kolla av om Denice verkligen leker 

något och dels som en tillträdesstrategi om hon nu lekte något (Corsaro 2015). Om Denice 

redan leker något kan frågan dessutom ses som en form av respekt för det 

interaktionsutrymme som Denice då besitter (Corsaro 2015). Wera kanske inte vill inkräkta på 

detta genom att föreslå en ny lek utan att kontrollera om Denice redan är i en lek. Nu visar det 

sig att Denice faktiskt inte är upptagen med någon lek och Wera föreslår då en lek de båda 

kan leka.  

 

Nästa gång vi kommer tillbaka till leken står Wera och Denice bredvid ett träd 

med en varsin barkbit i handen. De ser ut att knappa på dem. Emil står bredvid 

dem och tittar på vad de gör.  

 

Efter en liten stund säger Wera: -Kunde du inte ta bort en liten bit och ge till 

Emil? 

Denice: -Okej 

 

Denice bryter av en liten bit bark från sin barkbit och ger till Emil. 

 

Denice: -Räcker det där? 

 

Emil säger inget men Denice tar tillbaka den lilla barkbiten och slänger den i 

gräset. Hon bryter av en större bit och ger den till Emil. 
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Denice: -Så 

 

Sedan går de iväg från trädet och Emil följer efter Denice. Wera springer före och 

Denice försöker hinna med. 

 

Denice: -Vänta Wera! 

 

Emil försöker hänga med Denice och Wera men hamnar på efterkälken och ingen 

av tjejerna verkar bry sig om det. 

 

I denna sekvens finns det ett antal intressanta delar, både utifrån begreppet tolkande 

reproduktion och ett interaktionsperspektiv. Den ena delen är när Denice och Wera står och 

knappar på sina barkbitar. Min tolkning är att barkbitarna är någon form av telefoner eller 

kommunikationsutrustning. Barkbitarna är naturmaterial som barnen själva gör till leksaker 

genom att använda sig av dem i leken (Änggård 2014). Barkbitarna i exemplet kan förstås i 

termer av tolkande reproduktion och att Wera och Denice utforskar och försöker förstå 

användandet av mobiltelefoner (Corsaro 2003, 2015).  

 

Den andra delen som är intressant i denna sekvens är när Emil blir inbjuden i leken. Han står 

bredvid och lyssnar men gör inga försök till att gå in i leken. Han blir istället inbjuden i leken 

när Wera säger till Denice att ge honom en barkbit. Att en till deltagare blir inbjuden i leken 

kan tyda på att interaktionsutrymmet i leken inte behöver skyddas (Corsaro 2015). Det skulle 

kan vara ett tecken på att den lokala kamratkulturen har ett väletablerat system för hur man 

leker och på vilka villkor man får vara med i en lek. Förklaringen kan vara att Emil bjuds in i 

leken just på grund av att han stod tyst bredvid. Han uppfattas då som en passiv deltagare och 

ges därför inte samma tillgång till interaktionsutrymmet i leken. Att denna tolkning verkar 

trolig stärks av hur sekvensen slutar. Wera springer iväg och Denice hänger efter, Emil hinner 

däremot inte med och utesluts ur leken lika fort som han blev inbjuden. 

 

Den sista delen i denna sekvens som är intressant att titta närmare på är barkbitarna. När Emil 

bjuds in i leken får han en barkbit som en del av inbjudan. Det kan tolkas som att själva 

barkbiten är meningsbärande i leken. Änggård (2014) skriver att naturmaterial ger barn 

möjlighet att förflytta sina lekar genom att ta med sig materialet. Naturmaterialets roll är då 

att upprätthålla leken under förflyttningen. I denna situation fungerar barkbitarna som stöd för 

att upprätthålla leken som ständigt är i förflyttning. Senare i leken plockar både Wera och 

Denice upp granris som sedan används som en krona och spegel. Föremålen verkar även 

fungera på det sätt som Änggård (2014) beskriver då de följer med i leken under en lång tid.  

 

Leken går vidare och utvecklas till att Wera och Denice ska försöka hindra ett 

bankrån. De sätter på sig sina superhjältekläder och letar efter banken. Under 

färden till banken kommer Joakim. 

 

Joakim: -Vill du flyga med mig? 

Wera: -Vi har vårt egna skepp. 
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Joakim: -Ja, men ni kan flyga med mig så ni kommer snabbare till banken.  

 

Medan Joakim pratar skuttar Wera fram två steg och går framför honom.  

 

Joakim: -Jag kan flyga jättesnabbt.  

 

Nu springer Denice iväg längs vägen, Wera följer efter. De springer om nästan 

alla barnen. Joakim springer efter med armarna utsträckta åt sidorna som ett 

flygplan eller ett rymdskepp. 

 

Här ser vi hur Joakim använder sig av tillträdesstrategier för att få delta i leken. Han visar 

genom sitt närmade att han har bra kunskaper om hur han ska använda strategierna. Genom 

att inte fråga vad Wera och Denice leker visar han att han redan har en förståelse för vad 

leken innehåller. Det antagandet förstärks när Joakim säger att han kan flyga dem till banken. 

Han förstår här att Wera och Denice måste komma till banken och att det måste gå fort. 

Genom att säga dessa saker försöker Joakim på ett smidigt sätt tilldela sig själv en roll i leken 

(Corsaro 2015). Wera verkar inte vilja acceptera Joakim in i leken och visar det med att säga 

att de redan har ett eget skepp. Utbytet sker på reginivån i leken (Änggård 2014) och även det 

tyder på att Joakim har väl utvecklade strategier för att komma in i leken. Att Joakim inte 

välkomnas in i leken kan tyda på att tjejerna vill skydda interaktionsutrymmet i leken 

(Corsaro 2015). Att det är ett avslag blir extra tydligt om man använder sig av Skånfors 

(2013) argumentation om att distansera sig från andra barn. Wera och Denice använder sig av 

strategin att skapa och beskydda ett gemensamt dolt utrymme. Det dolda utrymmet i det här 

fallet är leken. Skånfors (2013) menar att ett sätt att göra det är att ständigt vara i rörelse. 

Leken har hela tiden befunnit sig i rörelse, men i det fallet anser jag att det är tydligt att Wera 

och Denice aktivt förflyttar sig för att skapa en privat sfär som Joakim inte har tillträde till.  

 

Sebastian vill vara med i leken och frågar Denice om han får vara med och leka. 

När hon svarar jakande ger han sig själv rollen som Denices drake. Denice går 

sedan och frågar Wera om Sebastian får vara hennes drake. Wera går med på 

detta om Sebastian är hennes drake också. Denice går till Sebastian och pratar 

med honom om att vara Weras drake också.  

 

Denice vänder sig sedan om och ropar till Wera: -Han vill bara vara min. Wera 

hon vill, han vill bara vara min, är det okej? 

Wera: -Okej då men då blir det lite orättvist 

Denice: -Men när jag behövde gå till skolan då, då kan du få ta hand om Sebastian 

Wera: -Aaah och när, och när du va hemma får du ta hand om den. 

 

Leken fortsätter och Denice och Sebastian ägnar varandra mer och mer 

uppmärksamhet. Wera ger flera förslag på hur leken ska fortsätta men Denice 

och Sebastian lyssnar inte på henne så noga. Weras sista förslag är att hon 

springer bort en bit så Denice och Sebastian inte ser henne. Tanken verkar vara 

att de sedan ska leta efter henne. Wera springer upp en bit i en backe och Denice 
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fortsätter mata Sebastian. Efter detta faller den ursprungliga leken samman och 

Denice och Sebastian fortsätter med drakleken. Wera börjar istället leta stenar 

och söker sig sedan till andra barn.  

 

Under lekens gång har det verkat som att Wera har haft det största inflytandet över lekens 

utformning och innehåll. Hon bestämde vad de skulle leka för lek, hon bestämde att Emil 

skulle få vara med i leken, hon visade tydligt att hon inte ville att Joakim skulle vara med i 

leken (Corsaro 2015). Denice verkar inte ha upplevt detta som något problem utan har 

accepterat det. Att Denice är medveten om att hennes inflytande över leken inte är speciellt 

stort illustreras i exemplet när hon först låter Sebastian komma in i leken men senare måste 

får det bekräftat av Wera. Att Denice inte har, eller behöver, möjlighet att styra över leken kan 

även ses i sättet som Sebastian tar sig in i leken på. Han frågar helt enkelt om han får vara 

med och Denice släpper in honom i leken. Sebastian väljer sedan själv roll utan att Denice på 

något sätt försöker styra honom. När Wera får reda på att Sebastian blivit inbjuden i leken 

villkorar hon det med att säga att Sebastian ska vara hennes drake också. I det här läget hade 

Denice, som är en ursprunglig deltagare i leken, helt enkelt kunna bestämt att Sebastians roll 

skulle vara både Weras och Denices drake. Men hon låta istället Sebastian själv bestämma. 

Som vi ser ovan vill inte Sebastian vara Weras drake och det tycker Wera inte är rättvist. 

Denice löser det genom att dela med sig av Sebastian genom att skapa situationer där Wera 

får ta hand om honom även fast han inte är hennes drake.  

 

När leken fortsätter blir det uppenbart att Weras grepp om lekens utformning och innehåll inte 

längre är så stark som det tidigare var. Denice och Sebastian lyssnar inte på hennes förslag i 

leken utan styr sin egen del av leken genom att agera tillsammans. Wera försöker vinna 

tillbaka kontrollen genom att skapa element i leken som ska vara spännande, hennes 

försvinnande, men detta lyckas inte. När det blir uppenbart för Wera att hon inte längre har 

kontroll på leken avslutar hon sitt deltagande i den. 

 

Weras agerande kan förstås genom att använda sig av begreppet interaktionsutrymme 

(Corsaro 2015). Weras kontroll över leken för den framåt och ger den innehåll. Hon skapar 

tillsammans med Denice ett interaktionsutrymme i vilket leken existerar. Emil som bjuds in i 

leken visar med sin passivitet att han inte kommer att förändra eller påverka lekens innehåll 

och därför inte kommer hota det interaktionsutrymme som byggts upp. Joakim däremot visar 

att han har en stor förståelse för lekens innehåll och en vilja att vara med att påverka. Weras 

val att utesluta Joakim ur leken kan motiveras med att hon försökte skydda 

interaktionsutrymmet som byggts upp. Corsaro (2003) skriver att uteslutandet av andra barn i 

lek kan uppfattas som en ovilja att dela med sig när det egentligen handlar om en vilja att 

fortsätta dela med sig med de som ingår i leken. Weras agerande kan förstås utifrån detta. Hon 

vill fortsätta dela leken och det interaktionsutrymme som hon och Denice har skapat. 

Sebastians inkluderande i leken gör att Weras kontroll över leken blir mindre vilket hon 

upplever som ett problem. Rollerna i leken förändras och hon lämnar till sist leken.  

 

I dessa exempel som jag visat upp från leken befinner vi oss nästan uteslutande på reginivå 

(Änggård 2014). I andra sekvenser sker leken på rollnivå. Att en stor del av leken sker på 
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reginivå stämmer väl överens med de observationer Änggård (2014) själv gjorde. Barn som 

leker med naturmaterial befinner sig ofta på reginivån i sina lekar. Det förklaras med att 

föremålen inte är färdiga utan man måste hela tiden kommunicera dess betydelse i och för 

leken.  

 

7.2.6 Utforskande av känslor i rollek 

Wera, Denice och Martin leker runt en lägereld som de har konstruerat med 

hjälp av pinnar och stenar. De leker att de är en drakfamilj. Alla tre barnen gör 

drakljud, rytande och skränande. I leken förekommer en häxa som fiende. Wera 

försvarar de andra genom att spruta eld på häxan. Wera berättar för de andra att 

de är rädda. Flera gånger i leken berättar Wera att hon faller ner och inte går att 

väcka. Denice försöker väcka henne ändå och menar att bara hon kan väcka 

Wera. I leken hittar Denice blåbär men Wera säger att de är giftiga och farliga. 

Barnens lek attackeras igen, denna gång av människor. Wera flyger runt och 

sprutar eld på människorna så de försvinner. I attacken av människorna blev 

både Martin och Denice skjutna. Wera flyger och hämtar medicin för att de 

andra ska bli bra igen. Wera matar Denice med medicinen och Denice ger i sin 

tur medicin till Martin. När de fått medicin säger Wera att de vaknade igen. 

Martin säger att han blev skjuten åtta gången och att han behöver mycket 

medicin för att bli bra.  

 

Då säger Denice: -Jag vill inte leka att det händer något hemskt. 

 

Martin justerar då sina skador så han bara blev skjuten två gånger och: -blev 

pytte, pytte lite sjuk. 

 

Leken fortsätter med att Wera grillar mat på elden och ger till de andra. Hon har 

en pinne som maten sitter på och hon matar Denice och Martin. Alla får ta en 

tugga i var och sedan är det nästas tur. Hon håller fram pinnen till den som ska 

äta. När de ätit säger Wera att de är törstiga. Hon flyger iväg med en av barnens 

vantar och hämtar vatten i den. Medans Wera är borta beskriver Martin frågande 

att han och Denice sover i samma rum. Denice bekräftar hans beskrivning 

genom att hålla med honom. Wera kommer tillbaka och leken går vidare.  

 

Wera: -Ni, ni såg att jag bara ramlade ner 

Denice: -Men jag, men jag fångade dig.  

Wera: -Fast jag sov ju bara, fast ni trodde att jag dog fast jag somnade bara.  

Denice: -Nej vi trodde inte det 

Wera: -Jo, snälla 

Denice: -Okej 

 

Denice verkar inte vara glad att leken tog denna vändning och hon ser lite 

trumpen ut. Wera berättar hur de upptäckte att hon verkade död.  
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Denice muttrar med förtvivlan i rösten: -mamma, mamma. Martin gör drakskrik 

och till sist vaknar Wera.  

 

I denna sekvens ser vi åter igen vad som verkar vara en rollek. Vi kan dra slutsatsen att det är 

en rollek för temat i denna situation är djur. Djur är ett vanligt förekommande tema inom 

rollek hävdar både Corsaro (2003) och Änggård (2014). Denna lek skiljer sig något från de 

tidigare presenterade exemplen på rollek. I de tidigare exemplen kan vi se att rollerna är 

viktiga och att narrativet i leken är det centrala medan det i denna lek verkar känslor istället 

vara ett centralt tema. Om denna lek skulle beskrivas utifrån de antaganden som Löfdahl 

(2004) gör skulle hon kalla det för en dramatisk lek då det finns ett tydligt utrymme för 

spänning och intriger i denna lek. Det finns även inslag som fara/räddning och död/återfödelse 

som Corsaro (2003) menar är tydliga indikationer på att det är en fantasilek. Trots att det finns 

mycket som tyder på att denna kanske inte är en rollek anser jag att man ändå kan kalla den 

för det. Strukturen på leken och de roller som barnen har stämmer väl överens med en rollek.  

 

I denna lek kan vi se exempel på tolkande reproduktion när Wera hämtar och använder 

medicin för att hjälpa sina skadade kamrater (Corsaro 2015). Wera verkar ha tydliga 

erfarenheter av vad medicin är och hur den fungerar. Barnen visar även att de har viss 

förståelse vad som händer när man blir skjuten och i exemplet så utforskar de vad som händer 

när de blir träffade. Vad vi även kan se i exemplet att Wera verkar ha stor tillgång till och 

inflytande över interaktionsutrymmet (Corsaro 2015).  

 

Trots att alla tre barnen under stora delar av leken befinner sig på reginivån är det nästan bara 

Wera som berättar vad det är som sker i leken (Änggård 2014). Det kan vara så att de andra 

barnen är nöjda med att Wera styr leken då hon även verkar ha auktoritär roll på rollnivån i 

leken (Corsaro 2003). Wera är den som skyddar de andra och hon är den som ger sig ut på 

jakt efter medicinen.  

 

Den enda gången Weras inflytande över interaktionsutrymmet utmanas är när hon vill spela 

död. Denice tycker inte om detta och har redan tidigare i leken uttryckt missnöje över när 

hemska saker händer i leken. Martin ville vara jätteskadad men Denice sa att hon inte ville 

leka att obehagliga saker händer i leken. Martin ändrade sig då och sa att han var jättejättelite 

skadad. Att Martin ändrade sig kan förklaras på två sätt. Antingen har Denice och Martin ett 

lika stort inflytande över leken eller så ville Martin helt enkelt fortsätta att leka och dela 

interaktionsutrymmet med Denice och var rädd att hon skulle lämna leken om han inte gjorde 

denna anpassning (Corsaro 2015). När Wera föreslår att hon ska verka död i leken bestrider 

Denice det. Istället för att Wera då anpassar sig förhandlar hon ber om att leken visst ska 

utvecklas på det här sättet. Denice går då motvilligt med på det. Denice handlande i den här 

situationen kan vara ett tecken på att Wera har större inflytande över leken (Corsaro 2015). 

 

Denna sekvens innehåller delar som återfinns i andar exempel, så som tolkande reproduktion 

och inflytande och kontroll över leken men det som skiljer denna lek från de övriga är det 

tydliga inslaget av spänning och utforskandet av känslor. Wera och Martin verkar båda vara 
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intresserade av att utforska dessa känslor medan Denice däremot inte är speciellt intresserad 

av detta. Utforskandet av känslor i leksammanhang är något som både Corsaro (2003, 2015), 

Änggård (2014, 2012, 2008) och Löfdahl (2004) beskriver. 

 

7.2.7 Leka i ledet 

Alla barnen går på led för de ska ta sig från den parkerade bussen till ett ställe 

där de ska genomföra en pedagogisk aktivitet. Emil går före Wera och de går 

mitt i ledet. Emil hoppar fram med armarna utsträckta och vänder sedan sitt 

huvud och tittar på Wera över axeln.  

 

Emil: -hiha jag hoppar runt så 

 

Han fortsätter sedan att hoppa fram på samma sätt. Sedan gör han en ny rörelse. 

Han viftar över sitt huvud med knutna nävar och hoppar. 

 

Emil: -urghurghargh, titta hur jag gör 

 

Medan Emil säger detta till Wera vänder han sig helt om och går baklänges. Han 

gör samma rörelse och ljud som när han gick framlänges. Han vänder sig framåt 

och Wera härmar hans rörelser. Emil tittar över axeln så han ser vad Wera gör. 

Emil vänder sig bakåt igen och gör sina rörelser medans han går baklänges. 

Wera har vänt sig framåt igen. 

 

Wera: -Du går som en jätte bakåt jag går som en prinsessa bakåt 

 

Wera vänder sig om och går baklänges. Emil har gått baklänges medans Wera 

pratade med honom. Wera slutar att gå baklänges men Emil fortsätter. 

 

Pedagog:-EMIL! 

 

Emil vänder sig om och springer ifatt barnet som går framför honom i ledet. 

Wera springer även hon så hon håller sig nära Emil.  

 

Detta exempel på hur barnen leker i ledet är intressant att titta närmare på då det visar på en 

av de två centrala delarna av en lokal kamratkultur, att ta kontroll (Corsaro 2003, 2015). Att 

gå på led är en pedagogledd aktivitet som oftast har till syfte att transportera barnen från ett 

ställe till ett annat på ett kontrollerat sätt. Genom att göra gåendet i ledet till en lek skaffar sig 

barnen kontroll över sitt eget agerande inom ramen för aktiviteten. Detta liknar det Grunditz 

(2013) beskriver att barnen på vilan gör. Även Gustafson och van der Burgt (2015) 

uppmärksammade att barn lekte när de gick på led.  

 

Vi ser att Emil experimenterar med olika sätt att gå och röra sig i ledet. Han går baklänges, 

han viftar på armarna och han låter på olika sätt. Emil visar att han tagit viss kontroll över 
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situationen. I nästa steg ser vi den andra centrala delen i kamratkulturer, att dela med sig 

(Corsaro 2003, 2015). Emil vänder sig om till Wera och visar vad han gör. Wera verkar bli 

inspirerad och börjar även hon att ta sig fram på olika sätt. Wera beskriver även vad det är 

både hon och Emil gör för att ytterligare förtydliga det. Man skulle även kunna hävda att Emil 

och Weras experimenterande med hur man går i led är tolkande reproduktion (Corsaro 2015). 

Emil och Wera har erfarenhet av att gå i led sedan tidigare men de väljer nu att anpassa och 

experimentera med olika sätt man kan ta sig fram. Leken avbryts av en pedagog som 

uppmärksammar att Emil inte går som man ska i ledet och säger till honom. Pedagogen 

behöver inte säga mer än Emils namn för han vet redan på vilket sätt han bryter mot 

pedagogernas regler.  

 

7.3 Sammanfattning 

Som vi ser i dessa exempel leker barnen på Sommarstället mest hela tiden. Det spelar ingen 

roll om vi sitter fastspända i bussen, går på led, har lite tid över, går på promenad eller har 

lektid. Fastspända i bussen är lekutrymmet begränsat och här leks främst rams- eller rimlekar 

som vi ser i sten, sax, påse-exemplet. Denna lek förekom under flera av dagarna som jag var 

där. En dag var det så många barn som lekte att ramsan skreks ut och pedagogerna var 

tvungna att säga till barnen att vara tysta. Ett annat exempel som inte var lika vanligt var kasta 

kepsen-exemplet. Variationer på denna lek förekom ibland när vi hade fått servetter för att 

tvätta händerna eller när vi fick frukt. Ett barn tog då ett annat barns frukt eller servett och 

kastade den till sina bordsgrannar. Denna lek fortgick aldrig länge då pedagogerna alltid 

stoppade den. Bussen som miljö genererar den här typen av lekar. Det kan vara ett sätt för 

barnen att skapa kontakt medan man är fastspänd. Mårtenson (2012) menar att olika typer av 

miljöer uppmuntrar till olika typer av lekar. Vi kan se att bussen som miljö stimulerar den här 

typen av lekar. 

 

När vi gick i led, vilket vi gjorde varje dag, förekom det ofta att barnen utvecklade gåendet, 

precis som Wera och Emil gör i exemplet ovan. Det kunde handla om att gå baklänges, snurra 

runt eller hoppa över små diken som vi gick bredvid. Även denna lek stoppades av 

pedagogerna men bara när något irrade för långt från ledet eller vi kom fram till en gata som 

skulle korsas. Denice och Weras lek under promenaden har lite samma förutsättningar som 

leken i ledet men då promenaden var mycket längre och vi tilläts gå väldigt fritt i skogen 

kunde den utvecklas mer. Då detta var den enda längre promenaden som jag var med på kan 

jag inte uttala mig om lekandet på promenaden var något som var vanligt eller som bara 

hände just den här gången.  

 

Rolleken som Martin och Pontus leker i första exemplet var vanligt förekommande bland 

barnen. Rollekar med olika djur som tema förekom ofta och ekorrar och drakar var de djur 

som var vanligast. Wera, Denice och Martin hade en lång rollek runt en egenkonstruerad 

eldstad där de var en drakfamilj. Den leken avbryts av en pedagogisk aktivitet. När vi är klara 

med aktiviteten hittar vi istället Pontus och Joakim vid elden. De leker superhjältar som eldar. 

De samlar kottar som kol och lägger på eldstaden. Genom denna lek kommer vi in på nästa 

tema som är vanligt förekommande i rollekarna på Sommarstället, superhjältar. Detta tema 
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återfinner vi i Denice och Weras lek under promenaden, de leker superhjältefamilj. Vid ett 

flertal andra tillfällen användes superhjältar som roller i lekarna.  

 

En av dagarna när vi satt på bussen och åkte blev jag inbjuden att delta i just en sådan lek. Jag 

fick redan på bussen välja vilken superhjälte jag ville vara så allt var klart och bestämt innan 

vi kommit fram. En variant på superhjälteleken är Star wars-leken. I denna lek använder sig 

barnen av de roller som finns i Star Wars-universumet. Rollerna i denna lek är till viss del 

fördefinierade och det märktes tydligast när tjejer deltog i leken. Som vi kan se i exemplet 

ovan verkar Wera inte delta speciellt aktivt i leken men har ändå rollen som Leia, en av de två 

tydligaste kvinnliga rollerna i Star Wars. Jag såg vid flera tillfällen att de tjejer som var med i 

Star Wars-leken ofta blev tilldelade rollen som antingen Leia eller Amidala. Star Wars-leken 

förekom på alla de platser vi besökte i en eller annan form. Då rollerna i denna lek är tydligt 

indelade i goda och onda förekom ofta strider i leken vilket pedagogerna tyckte var mindre 

bra. Pedagogerna berättade för mig att de hade infört regler i denna lek för att begränsa 

våldsamheter. Den viktigaste och tydligaste regeln var att man inte fick använda pinnar som 

ljussablar.  

 

8 Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att studera barns lek på en mobil förskoleavdelning. 

Utifrån de exempel som presenterats i resultatet kommer nu en diskussion att föras där 

utgångspunkten är den litteratur och de begrepp som undersökningen baserar sig på. 

 

Barnen har lekt ett antal lekar under den tid som jag har observerat dem. Några av lekarna har 

jag beskrivit i exemplen i resultatdelen. Exemplen är valda för de ger en representativ bild av 

de lekar som ägde rum. De olika lektyperna som har observerats har framförallt varit rollekar 

(Corsaro 2003, Änggård 2014) när vi har varit ute i naturen och rim- och ramslekar när vi 

suttit fastspända på bussen. På bussen förekom även varianter av närmande/undvikandelek 

(Corsaro 2003). Detta är illustrerat med exemplet där Joakim och Pontus kastar kepsen och 

Jennie försöker ta den. Varianter på denna lek förekom när vi skulle tvätta händerna med 

våtservetter och ibland när vi åt fukt. Denna lek uppskattades inte av pedagogerna och avbröts 

så fort de upptäckte den. Anledningen till detta kan vara att situationerna inte är avsedda för 

lek.  

 

Rollekar var den dominerande typen av lek när vi inte var på bussen. Andra lekar förekom, 

som till exempel konstruktionslek2 och närmande/undvikandelek, men aldrig under någon 

längre period eller i någon större utsträckning. Konstruktionslekarna som förekom var ofta 

knutna till rolleken då det ofta handlade om att konstruera ett hus med pinnar som man sedan 

kunde leka i eller som i exemplet med Wera, Denice och Martins draklek där de först 

                                                      
2 Konstruktionslek är lek där barn använder sig av konstruktionsmaterial eller naturmaterial för att skapa men 

även för att konstruera miljöer som sedan kan användas till annan lek (Corsaro 2003). Konstruktionslek tas inte 

upp och presenteras i litteraturöversikten då det spelade en liten roll hos barnen på Sommarstället. 
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konstruerade eldstaden med pinnar och stenar för att ha något att leka runt. När vi gick på led 

och var på väg till olika ställen förekom lek och rörelse ofta.  

 

Corsaro (2015) hävdar att rollek är vanligt förekommande bland barn och att den används för 

att utforska sociala roller och konventioner i samhället. Det handlar framförallt om den 

traditionella rolleken som hämtar rollerna i leken från familje- och samhällssituationer. 

Corsaro (2015) fortsätter resonemanget och hävdar att när barnen blir äldre och kommer upp i 

förskoleålder läggs andra teman in i rolleken, så som fantasifigurer och djur. Resonemanget 

bekräftas av Änggård (2008) som upptäckte att rolleken, eller fantasileken som hon väljer att 

kalla den, har tre centrala teman, familj, djur och fantasifigurer. Barnen som går på den 

mobila avdelning som jag har observerat, avdelningen Sommarstället, är mellan tre och fem 

år, några av dem har till och med fyllt sex och ligger därför i det åldersspann som Corsaro 

(2015) pratar om. Jag kan utifrån mina observationer och de exempel som jag har presenterat i 

resultatet dra samma slutsatser som Corsaro (2015) och Änggård (2014) gör. Rolleken hos 

barnen på bussen innehåller just dessa tre teman och under tiden som jag observerade barnen 

dominerade rollekar om fantasifigurer och djur. Ytterligare stöd för denna slutsats kan jag 

finna hos Mårtensson (2013) som menar att en varierad miljö stimulerar barns fantasi och lek.  

 

Det kan finnas flera orsaker till varför barnen väljer att leka just de här lekarna i de olika 

miljöerna. Änggård (2012) menar att barn som har tillgång till naturmiljöer och naturmaterial 

i sin lek tenderar att leka lekar som involverar fantasi mer än barn som har tillgång till 

färdigdefinierade lekmaterial och leksaker. Barnen på Sommarstället har liten tillgång till 

färdiga leksaker och lekmiljöer. De konstruerar istället sina egna. Det kan ske genom att 

använda en sten som hem, som vi ser i Pontus och Martins lek, eller så kan det handla om att 

använda barkbitar som mobiltelefoner som i Wera och Denices lek. Att vistas i en naturmiljö 

ger även barnen en möjlighet till ostörd lek vilket kan betyda att leken kan utvecklas mer och 

att barnen inte behöver skydda det interaktionsutrymme de har byggt upp på samma sätt 

(Corsaro 2015, Mårtensson 2012). Naturmiljön och naturmaterial ger dessutom barnen 

möjlighet att förflytta sin lek (Änggård 2014). Detta ser vi ett tydligt exempel på i Wera och 

Denices lek som pågår under den långa promenaden.  

 

När barnen sitter på bussen är deras möjlighet till rörelse starkt begränsad och det påverkar 

deras val av lekar (Grunditz 2013). De väljer här att leka lekar som inte kräver speciellt 

mycket rörelse eller tillgång till leksaker. Rimlekar som sten, sax, påse är vanligt 

förekommande. Barnen har anpassat leken som jag beskrivit i exemplet med Johan och Linus. 

Den förändrade ramsan och de påhittade rörelserna vid vinst och oavgjort förekom när alla 

barn lekte sten, sax, påse. Detta kan ses som ett tecken på att just denna lek har utvecklats och 

anpassas inom den lokala kamratkulturen just därför att den passar att leka när man sitter 

fastspänd på bussen. Att valet faller på just en sådan lek när barnen sitter fastspända kan 

motiveras både genom att deras möjlighet till rörelser är begränsad men även genom att leken 

är tydligt repetitiv. Att leka repetitiva lekar är något som Corsaro (2003) menar är vanligt 

inom lokala kamratkulturer då de har som funktion att stärka samvaron och 

grupptillhörigheten. Barnen väljer lekar av denna typ för att stärka den lokala kamratkulturen 

när deras mobilitet förhindrar dem från att leka andra lekar. I bussen lektes även en variant på 
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närmande/undvikandelek vid några tillfällen. Denna lek tillåter barnen att uppleva starka 

känslor av rädsla och glädje (Corsaro 2003) och kan ses som ett sätt att utöka och göra det 

möjligt att uppleva mer när man sitter fastspänd i bussen.  

 

Hur barnen agerade i lekarna skiljer sig något beroende på vilken lek som barnen leker. På 

bussen i rimlekarna och i närmande/undvikandeleken var reglerna oftast tydliga och ingen 

förhandling mellan deltagarna ägde rum. Den förhandling som fanns kan man se i exemplet 

med Linus och Johan när de diskuterar hur många segrar som behövs för att vinna. Dessa 

lekar verkade vara väletablerade inom den lokala kamratkulturen just för att alla deltagare 

redan förstod reglerna och lekarnas struktur (Corsaro 2003). Då lekarna på bussen främst 

verkade användas för att stärka sammanhållningen inom den lokala kamratkulturen (Corsaro 

2003) förekom sällan några konflikter. I rollekarna skedde interaktionen mellan barnen 

framförallt på reginivå (Änggård 2014) där både lekens utformning, narrativ och 

rollerdiskuterades. I de här lekarna uppstod det ofta diskussioner om vad det var som hände i 

lekarna. Exempel på detta kan ses i Pontus och Martins lek när de försöker förvandla Linus 

till en boll men Linus på en gång bestrider det. Andra exempel kan ses i Wera, Denice och 

Martins lek när Martin säger att han är jätte, jätteskadad men Denice inte tycker att det ska 

vara så. I många av rollekarna hade alla deltagare ett lika stort inflytande över 

interaktionsutrymmet men så var inte alltid fallet (Corsaro 2015).  

 

I Star wars-leken har Pontus inte lika stor kunskap som Ludvig om vilka roller som existerar i 

leken vilket gör att Pontus tillgång på interaktionsutrymme inte är lika stort som Ludvigs. Ett 

annat exempel där tillgången till interaktionsutrymmet inte delas lika är Weras och Denice lek 

superhjältefamiljen. Vi kan i exemplen från leken se att det är framförallt Wera som har 

kontroll över vad som händer i leken. När vi befinner oss på reginivån är det framförallt Wera 

som både kontrollerar vad de ska göra och vad som händer i leken. Vi kan även se att Wera 

har större kontroll över leken när hon inte ger Joakim tillträde till leken. I denna situation 

uttalar sig inte ens Denice. I denna lek kan det vara så att Denice frivilligt lämnar över 

kontrollen av interaktionsutrymmet till Wera. Vi kan se Denice villighet att dela med sig av 

interaktionsutrymme när Sebastian vill delta i leken. Hon ger honom både tillträde till leken 

och möjlighet att själv välja och kontrollera sin roll. Genom att Denice accepterar Sebastians 

inträde i leken och delar med sig av interaktionsutrymmet krymper Weras tillgång till det. Det 

här är början på slutet av leken för Weras del. 

 

För att bli en deltagare i leken krävs det att man lyckas ta sig in i den. Det kan ske antingen 

genom att man blir inbjuden i leken eller att man använder sig av olika typer av 

tillträdesstrategier (Corsaro 2003). Exempel på inbjudningar kan vi se i flera lekar, bland 

annat Pontus och Martins lek på stenen och Weras och Denice lek på promenaden. Pontus och 

Martin bjuder in Linus i leken genom att göra honom till en fiende i leken. Linus accepterar 

snabbt rollen och agerar i enlighet med den. Genom att han accepterar de premisser som han 

blev inbjuden i leken på får han tillgång till interaktionsutrymmet och kan vara med och styra 

i leken. Vi ser detta när han bestrider att han förvandlades till en boll. Linus avslutar sedan sitt 

deltagande i leken och rör sig vidare. Det här accepteras av de andra deltagarna och leken 

fortsätter. I fallet med Wera och Denice lek bjuder de in Emil i leken genom att han får en 
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leksak som är meningsbärande i leken. Emil har inte gjort några försök att gå med i leken utan 

mest stått vid sidan och varit passiv. Jag anser att Emil bjuds in i leken för att han inte tolkas 

som ett hot mot interaktionsutrymmet. Hans passiva hållning visar att han inte kommer 

försöka konkurrera om interaktionsutrymmet. Direkt efter han blivit inbjuden visar det sig 

även att hans deltagande i leken inte är viktigt för Denice eller Wera då de springer iväg och 

Emil inte hänger med. De väntar inte på honom och leken fortsätter utan avbrott för Denice 

och Weras del. 

 

Ett illustrativt exempel på ett barn som använder tillträdesstrategier för att komma med i leken 

är när Joakim försöker komma med i Weras och Denices lek om superhjältefamiljen. Joakim 

har uppenbarligen lyssnat in vad leken handlar om och kliver direkt in på reginivån för att 

förklara sin roll och hur den kan hjälpa till i leken (Änggård 2015). Att visa upp en 

medvetenhet om vad leken handlar om och hur den är utformar kan ofta fungera som en 

garanti på att man inte kommer att förstöra leken (Corsaro 2003). I det här fallet nekas Joakim 

tillträde till leken av Wera. För att förtydliga att Joakim inte har en plats i leken springer både 

Wera och Denice iväg från honom. Det kan ses som ett tecken på att Wera och Denice skapar 

ett rörligt rum som bara de har tillträde till (Skånfors 2013) Jag anser att Joakim nekas 

tillträde till leken av en anledning. Han visar genom att gå direkt in på reginivån att han vill ha 

tillträde till lekens interaktionsutrymme. Det här är något som Wera inte vill tillåta då hon just 

nu i leken har störst kontroll över interaktionsutrymmet. Jag motiverar mitt antagande med att 

Wera tidigare i leken bjöd in Emil i leken just därför att han inte hotade interaktionsutrymmet. 

Senare ser vi exemplet där Sebastian går med i leken via Denice. Sebastian får då viss kontroll 

över interaktionsutrymmet och Weras agerande efter denna händelse handlar om att vinna 

tillbaka kontroll över interaktionsutrymmet. När Wera inte lyckas lämnar hon till sist leken.  

 

Utifrån mina observationer verkar det som att i de flesta fall där rollekar förekom var barnen 

inte speciellt aktiva i att beskydda interaktionsutrymmet. Exemplet där Martin och Pontus 

bjuder in Linus bekräftar detta men även i andra situationer som i Star wars-leken där Wera 

verkar ha en plats utan att för den skull delta speciellt aktivt i leken. Det finns även andra 

exempel i mitt material som inte har redovisats här som stödjer antagandet. Corsaro (2015) 

menar att barn ofta väljer att utesluta andra barn i lekar just för att skydda det 

interaktionsutrymme man har i leken. Det här stämmer inte överens med majoriteten av mina 

observationer. Att så är fallet kan motiveras på olika sätt. Man kan utgå ifrån Änggård (2008) 

som menar att barn som leker i naturmiljö inte har samma behov av att skydda sina lekar då 

de lättare kan hitta ostörda platser att leka på. Ett annat sätt att förklara det här på skulle kunna 

vara att den lokala kamratkulturen är inkluderade och att det finns en vilja att dela med sig av 

interaktionsutrymmet. Corsaro (2003) menar att det kan hända om barngruppen har varit 

tillsammans under en lång tid och därför har lärt känna varandra väl.  

 

8.1 Vidare forskning 

Då denna undersökning inte är speciellt omfattande och dessutom är begränsad utifrån ett 

tidsperspektiv har jag valt att fokusera min undersökning på utvalda delar av barns lekar på 

mobila förskolan. Jag har medvetet valt bort en del intressanta aspekter för att begränsa mig. 
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Ett område som jag inte har tittat närmare på är genus. Detta är något som barn i rollekar 

aktivt undersöker och reproducerar på ett sätt som passar in i den lokala kamratkulturen 

(Corsaro 2015). Det finns delar av mitt material som hade kunnat ligga till grund för en 

undersökning utifrån ett genusperspektiv. Jag tänker framförallt på att de kvinnliga rollerna i 

Star wars-leken verkade vara reserverade för tjejerna som deltog i leken. Här skulle man 

kunna undersöka om tjejernas deltagande i Star wars-leken begränsas av de förutbestämda 

rollerna i leken. Ett annat område som inte har undersökts närmare är barnens statusposition 

både i gruppen och i lekar. Löfdahl (2004) har tittat närmare på det här och materialet jag har 

samlat ihop skulle kunna ligga till grund för en undersökning utifrån hennes perspektiv. Att 

det finns förutsättningar för en sådan undersökning går att se på framförallt Weras agerande i 

superhjältefamiljen, där hon väldigt tydligt styr leken, men även i drakar runt elden där hon 

återigen styr det mesta som händer i leken. 

 

9 Slutsats 

Genom mina observationer och analysen av det insamlade materialet har jag kommit fram till 

ett antal antaganden som med grund i litteraturen besvarar de frågeställningar jag hade; hur 

och vad leker barnen i och utanför bussen, och vilket interaktionsutrymme finns det i barnens 

lekar beroende på om de befinner sig inne i eller utanför bussen. 

 

Jag anser att det framförallt går att se att den lokala kamratkulturen på den mobila 

avdelningen har vissa gemensamma regler rörande en del av lekarna. Det främsta exemplet på 

det här hämtar jag från sten, sax, påse och Star wars-leken. I båda dessa lekar finnsregler för 

hur lekarna utformas. Sten, sax, påse har en bestämd ramsa och bestämda rörelser som alla 

barnen i gruppen verkar vara medvetna om. I Star wars-leken finns det tydliga riktlinjer som 

barnen i den lokala kamratkulturen verkar vara överens om. I leken kan barnen bara använda 

sig av roller som existerar i Star wars. Denna slutsats drar jag utifrån att Pontus vill vara 

eldyoda, en karaktär som inte existerar i Star wars, men Ludvig bestrider det. Pontus 

accepterar det Ludvig säger och byter karaktär till en som faktiskt finns. Ytterligare tecken 

som stöder denna slutsats är att de kvinnliga rollerna i Star wars verkar vara reserverade för 

tjejer som deltar. Det kan vi se i Wera deltagande i leken, hon blir automatiskt tilldelad rollen 

som Leia. 

 

En annan slutsats jag drar är att barnens val av lekar påverkas av deras möjlighet till rörelse. 

När barnen vistas utanför bussen har de tillgång till miljöer som är både varierade och ger 

dem möjlighet till rörelse. I dessa miljöer väljer oftast barnen att leka olika typer av rollekar. 

Detta stämmer väl överens med det Änggård (2014) fann i sin undersökning av barn på en ur 

och skurförskola. Valet av just rollekar verkar ske dels för att miljöerna vi vistats i inbjuder 

till det, och dels för att barnen inte har tillgång till färdiga leksaker eller lekmiljöer. 

Rollekarna äger rum i alla miljöer och på olika platser, exempelvis när vi precis klivit av 

bussen som i Star wars-leken, kring en egenskapad lägereld som i drakar runt elden eller på en 

sten nära en stig som i jag svärdade dig. De kan till och med äga rum under promenader som 

superhjältefamiljen. Att barnen väljer att leka rollekar anser jag kan motiveras av att de är 
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relativt lätta att starta, att de kan anpassas till miljön man befinner sig i och att de tillåter ett 

stort mått av fantasi (Corsaro 2003, Änggård 2014). När barnen däremot sitter i bussen är 

deras möjligheter till rörelser starkt begränsade. De väljer då lekar som inte kräver utrymme 

eller rörelse. Exempel på detta är sten, sax, påse och varianter på närmande/undvikandelekar.  

 

Interaktionsutrymmet i lekarna verkar inte behöva skyddas i någon större utsträckning och det 

kan förklaras med att barnen i denna grupp har utvecklat avancerade tillträdesstrategier för att 

kunna gå in och ur varandras lekar utan att hota interaktionsutrymmet (Corsaro 2015). Det 

kan i förlängningen betyda att den lokala kamratkulturen som har utvecklas på avdelningen 

har ett väldigt tillåtande klimat när det kommer till att dela med sig av interaktionsutrymme 

och att dela leken med andra. Det finns exempel som stödjer resonemanget, framförallt i jag 

svärdade dig, där Pontus bjuder in Linus och direkt ger honom tillträde till 

interaktionsutrymmet. Denice visar upp ett liknande beteende när Sebastian vill vara med i 

superhjältefamiljen. Sebastian använder ingen speciell tillträdesstrategi för att visa att han är 

medveten om vad leken handlar om men får ändå vara med och får dessutom tillträde till 

interaktionsutrymmet (Corsaro 2015). Det finns exempel som talar emot detta antagande, 

framförallt Weras vägran att släppa in Joakim i superhjältefamiljen. Andra exempel som 

skulle kunna tala mot det är att vi ser två exempel på tillträdesstrategier från både Linus i jag 

svärdade dig och Joakim när han försöker komma in i superhjältefamiljen. Linus blir 

visserligen inbjuden i leken men visar på en gång att han förstår vilken roll han har i leken 

och på vilket sätt han ska agera i den. Joakim visar upp en tydlig förståelse för vad Wera och 

Denice leker och han utformar en roll som han kan spela och som hjälper de både Wera och 

Denice framåt i leken. Att de flesta barnen är frikostiga med tillträde och tillgång till 

interaktionsutrymme kan även förklaras med att tillgången på utrymme och varierade miljöer 

gör att lekarna kan fortgår relativt ostört och därför inte behöver skyddas i lika stor 

utsträckning (Corsaro 2003). Att dessa barn har en större möjlighet att förflytta leken kan 

även det göra att de är mer villiga att riskera att släppa in andra barn i leken(Änggård 2014). 

Om det inte går bra kan de i de flesta fall bara flytta på leken.  

 

Barnen på Sommarstället leker på olika sätt beroende på om de är i eller utanför bussen. När 

de är i bussen väljer de lekar som passar den rörlighet de har men de anpassar även lekar för 

att göra det möjligt att leka i bussen. Utanför bussen väljer barnen oftast rollekar med inslag 

av fantasifigurer eller djur. Undersökningen bekräftar de upptäckter Änggård (2008, 2013) 

och Mårtensson (2012, 2013) har gjort. Interaktionsutrymmet i lekarna skyddas inte i någon 

större utsträckning och det kan förklaras med att det i den lokala kamratkulturen finns väl 

utvecklade strategier för att ta sig in i lek utan att förstöra den. Att barnen på Sommarstället 

har tillgång till stora utrymmen och varierande miljö gör även att lekarna inte behöver 

beskyddas då de kan fortgå relativt ostört. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Erik Andersson och jobbar som förskollärare på XXX förskola. Just nu är jag tjänstledig och 

ska under våren skriva en magisteruppsats om barns samspel på en mobil avdelning. Det syfte som jag 

arbetar utifrån är följande:  

 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av observation studera barns interaktion och lek på 

en mobil avdelning i Uppsala kommun. 

 

Observationen kommer att ske genom videoinspelningar av leksituationer och vardagssituationer som 

tillexempel under bussfärden och vid måltider. Materialet som samlas in kommer endast att ses av mig 

och min handledare Katarina Gustafson. Alla deltagare i studien kommer att anonymiseras när 

materialet ska presenteras. De som vill får gärna ta del av min uppsats när den är färdigskriven. 

 

Observationen kommer att vara uppdelad i två delar om tre dagar vardera där jag åker med på bussen 

och deltar i alla de dagens aktiviteter. Observationerna kommer äga rum i början på april, exakta 

datum kommer ni att få ta del av senare.  

 

Det jag ber om nu är er tillåtelse att observera ert barn under denna undersökning. Det är viktigt att ni 

även samtalar med ert barn om detta då de själva har rätt att säga nej till en sådan undersökning. Om ni 

ger er tillåtelse nu kan ni när som helst välja att inte delta i undersökningen. Det gäller även när 

undersökningen har inletts. Jag respekterar ert beslut och svarar gärna på frågor om undersökningen.  

 

 

Erik Andersson  XXX  Katarina Gustafson 

Förskollärare XXX förskola  Biträdande förskolechef Lektor i Barn- och  

     ungdomsvetenskap 

 

 

Lämnas in senast 4 mars! 

Barnets namn: ______________________________________ Vill delta i undersökningen 

     JA NEJ  

 

 

Vårdnadshavare: ________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: ______________________________________________________________ 


