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I barnens vardag i fritidshemmet och i skolan befinner sig barnen i flera olika gemenskaper 

där de får olika mycket inflytande hos varandra. Syftet med denna studie var att undersöka 

vilken betydelse olika gemenskaper får för barns vardag i fritidshemmet. För att undersöka 

detta ställdes följande forskningsfrågor: Vad får barns kultur för betydelse för barns 

gemenskaper? Hur upprätthålls och förändras olika roller i barns gemenskaper? Studien har 

utgått från Goffmans (1959) teori om hur det sociala livet skapas i gemenskaper som sedan 

satts i relation till Johansson (2003), Qvarsell (2003) och Sparrmans (2006) beskrivning av 

barns perspektiv och kultur.  Studien har tagit sin utgångspunkt i den kvalitativa 

forskningsstrategin där semistrukturerade intervjuer använts som metod för 

samtalspromenaderna och fokusgruppsamtalen. Studien visar att begreppet popularitet 

innefattar olika egenskaper som att vara duktig och kunnig på flera olika saker. Barnen 

beskriver att det är skillnad på att vara kompisar och bästa kompisar, en bästa kompis är 

någon som barnen beskriver att de känt under en längre tid. Barnen beskriver att 

avundsjuka är något som kan uppstå mellan varandra om de väljer att leka med andra 

kompisar eller vi de tillfällen där barnen visar för mycket av sin kunskap inför varandra.  

Barnen beskriver att de använder sig av olika strategier för att stärka sina 

kompisgemenskaper vilket kan leda till att barn utesluts från gemenskapen. 

Sökord: Goffman, Barns perspektiv, Barns Kultur, Kvalitativ metod, Samtalspromenad, 

Fokusgruppsamtal, Avundsjuka, Popularitet, Kompisar 
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1 Inledning 

I en intervju i Pedagogiska Magasinet (2017) ställer sig Strandberg frågande till hur det 

kommer sig att ”kungarna får bestämma vad som ska göras på rasterna medan 

drottningarna bestämmer vem som ska få leka eller vara vän med vem” (Arevik, 2017, s. 

36).  

Under verksamhetsförlagd utbildning i fritidshemmet har vi uppmärksammat att barns 

relationskapande är en ständigt pågående process där en del barn tycks få mer inflytande 

än andra. Vi blev därför nyfikna på att undersöka om detta är något som existerar i barns 

perspektiv, och därmed också hur barnen ger uttryck för detta. Vid uppstart av detta 

examensarbete var studiens syfte att undersöka barns upprättande av maktlekar. Genom 

efterforskningar inom området förstod vi att vi inte skulle nå svaret på vårt syfte om vi 

inte började undersöka där det hela börjar, i barnens gemenskaper. Vi valde därför att 

byta syfte och vår studie bygger därför på frågor som söker svar på vad barns olika 

gemenskaper får för betydelse för barnen i fritidshemmets vardag.  

Bliding (2004) menar att forskning om barns livsvillkor i skolan har bedrivits men att det 

i skolan saknas kunskap om hur relationsarbetet ser ut mellan barnen. På flertalet ställen i 

skolans styrdokument går det att läsa att fritidshemmet och skolan ska främja elevers 

sociala gemenskap. Skolverket (2016) skriver i läroplanen att verksamheten ska erbjuda 

elever möjlighet att träna på och utveckla sina kamratrelationer i de många olika 

situationer som uppstår i fritidshemmets vardag. I barnens kamratrelationer menar 

Sparrman (2006) att barns kultur kommer till uttryck, denna kultur kan förstås genom det 

som barnen själva väljer att göra tillsammans med varandra. Almquist (2017) menar att 

det inte finns några tydliga riktlinjer för hur relationsarbete ska bedrivas i skolan. Hon 

menar vidare att detta kanske inte är nödvändigt men att frågor kring elevers 

relationsarbete bör ställas. I relation till detta har Almquist (2011) i sin avhandling 

kommit fram till att elevers statusposition i klassen har betydelse för hälsan i vuxenlivet. 

Hattie (2012) belyser också betydelsen av elevers sociala relationer som en viktig faktor 

för barns skolresultat. 

Denna studie riktar sig till blivande och verksamma grundlärare med inriktning mot 

arbete i fritidshem och verksamma fritidspedagoger. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse olika gemenskaper får för 

barns vardag i fritidshemmet. 

Forskningsfrågor 

• Vad får barns kultur för betydelse i barns gemenskaper? 

• Hur upprätthålls och förändras olika roller i barns gemenskaper? 
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3 Bakgrund 

Fritidshemmet beskrivs av Skolverket (2014) som en verksamhet som ska bidra till en 

meningsfull fritid där elevers behov och intressen är i centrum för att skapa en vardag där 

eleverna utmanas i sitt lärande. Statistik från Skolverket (2017) visar att antalet inskrivna 

elever på fritidshemmet ökar. År 2016 var 16 000 fler elever inskrivna än det föregåendet 

året. Statistiken visar att 84 % av eleverna i åldersgruppen 6-9 är inskrivna på 

fritidshemmet men att antalet sjunker vid tio års ålder till knappt 40 %. I en diskussion 

kring varför barn väljer att lämna sin plats på fritidshemmet visar Dahl och Ackesjö 

(2011) att barns relationer är en viktig del i vardagen. Att behålla sina kamratrelationer är 

viktigare än fritidshemmets arena. När en kamrat avslutar sin plats på fritidshemmet 

väljer de andra kompisarna också att avsluta sin plats för att vårda sin kamratrelation 

utanför fritidshemmet.  

I förhållande till barns konstruktion av gemenskaper är det i Skollagen (SFS 2010:800) 

beskrivet att fritidshemmet ska främja elevers allsidiga kontakter och sociala 

gemenskaper. Skolverket (2011) skriver vidare att fritidshemmets undervisning ska 

utveckla elevers förmåga att skapa goda relationer och samarbeta utifrån demokratiska 

värderingarna. Skolverket (2016) förtydligar detta med att fritidshemmet ska ge elever 

möjlighet att utveckla sin egen identitet genom samspel i möten med andra elever. 

Eleverna ska även få möjlighet att träna på och utveckla sina kamratrelationer i de många 

olika situationer som uppstår i fritidshemmets vardag.  

Utifrån de styrdokument som omfattar fritidshemmet och Dahl och Ackesjös (2011) 

diskussion blir det tydligt att goda relationer mellan elever är en central del av 

fritidshemmet praktik. Wrethander (2015) förklarar att barns relationsarbete är en 

pågående process som sker både under skoldagen och på fritidshemmet. Det innebär att 

barnen i den pågående relationsprocessen ”försöker etablera nya relationer och samtidigt 

upprätthålla relationer som redan är etablerade” (Wrethander, 2015, s.199). Wrethander 

och Karlsson (2015) menar att barns relationer är komplexa och att se skillnaden på vad 

som är en kränkande behandling eller ett verktyg för barns sociala relationsarbete blir 

därmed en viktig kunskap hos verksamma pedagoger på fritidshemmet. 
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4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras studiens tidigare forskning i kronologisk ordning. Den tidigare 

forskningen innehåller flera olika teoretiska utgångspunkter och metoder, men anses 

relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor.  

Adler, Kless och Adler (1992) har skrivit en artikel där de främst fokuserat på begreppet 

popularitet. De har valt att definiera begreppet utefter den personen som blir mest gillad 

av majoriteten och får mest inflytande i att bestämma om gruppens regler och åsikter. De 

baserar sin artikel på tidigare data som de samlat in genom deltagande observationer från 

två grundskolor. Resultatet visar att intresse för sport och atletisk förmåga hade inverkan 

på killars popularitet. Genom bråk och knuffar skapades en social hierarki, vilken 

upprättades genom att de mest populära gav sig på de mindre populära. Att vara cool 

hade också inverkan på killars popularitet bland kompisarna. Att vara cool menar 

forskarna är en del av den sociala konstruktionen som sker mellan killarna, där det finns 

en gemensam syn på vad coolhet är. Att vara cool kopplades samman med att bära 

specifika kläder, hårfrisyrer och musikanläggningar. I de äldre åldrarna visar även 

forskarnas resultat att killars tuffhet hade inverkan på killars popularitet, att vara tuff var 

ofta associerat med att vara klassens clown eller att vara en problemskapare. För tjejer 

visar resultatet att socioekonomiska förhållanden hade en bidragande faktor för 

populariteten. Att bära dyra kläder som ansågs trendiga, äga dyra materiella saker, delta i 

fritidsaktiviteter och resa med familjen ansågs som prestigefyllt och bidrog därmed till 

högre popularitet. I ett excerpt visar forskarna hur två tjejer i årkurs fyra förklarar hur 

popularitet hänger samman med huruvida vårdnadshavaren har ett bra jobb eller inte. 

Resultatet visar också att de tjejer som hade stor inverkan på sin egen fritid utanför 

skolan gjorde att de kunde träffa sina kompisar oftare i aktiviteter. Sammanfattningsvis 

visar forskarnas resultat att de populära tjejgrupperna delade hemligheter och ofta 

skickade lappar till varandra under lektioner för att lura tjejerna i de mindre populära 

grupperna. Detta användes som en metod för att upprätthålla sin egen grupps höga status 

bland tjejgrupperna.  

Bliding (2004) har i sin avhandling undersökt elevernas sociala tillvaro med fokus på 

kamratrelationer. Studien tar sin utgångspunkt i barns perspektiv där forskaren ser barn 

som sociala aktörer. De teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen innefattar Corsaro, 

Goffman (refererad i Bliding, 2004) och det sociokulturella perspektivet. Metoden för 
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undersökningen har en etnografisk ansats och bedrevs under ett år i en årskurs fyra. 

Forskaren kommer i sin undersökning fram till att det finns två sidor av uteslutning i 

relationer bland barn. Forskaren menar att relationerna byggde på att gruppen hade en 

gemensam syn på de normer och regler som gruppen upprättat. Om en elev inte följde 

dessa normer inom den kulturella gruppen kunde hen riskera att bli utesluten. Den andra 

formen av uteslutning innefattar att de redan utomstående eleverna skapar sin egen 

uteslutning. Genom att inte söka kontakt med de elever som ingick i de kulturella 

grupperna sågs det som mindre riskabelt för att inte störa de andras relationsarbete. 

Forskaren visar betydelsen av kläder, frisyrer och utseende som kulturella markörer. 

Dessa markörer blev verktyg för att visa sin samhörighet mellan de som är lika och de 

som är olika, vilket också kunde leda till att de som var lika tog sig rätten att avgöra och 

uttrycka vad som var rätt respektive fel. Forskaren kommer också fram till att barnen 

använder sig av olika redskap för att benämna varandra i sitt relationsarbete. Ett exempel 

på detta menar forskaren är när barnen benämner varandra som kompisar respektive 

bästa kompisar. Dessa benämningar innefattar olika regler för samspelet i relationen 

mellan barnen. Centralt för dessa relationer var att barnen upplevde att de var lika 

varandra. Dessa likheter kunde representeras i form av gemensamma intressen och 

aktiviteter och blev en central del att för etablera och förankra relationer. 

Corsaro (2011) har skrivit en kunskapsöversikt där ett sociologiskt perspektiv intagits på 

barns barndom. Forskaren utgår från egna erfarenheter och andra författares empiriska 

data för att bland annat studera barns kompisrelationer, vänskap och kulturer. Forskaren 

menar att barn i åldrarna 6-13 år utvecklar mer hållbara koncept för sina kamratrelationer 

där det utvecklas uppfattningar och förväntningar om hur bästa kompisar ska vara mot 

varandra. Forskaren förklarar att barnen börjar utveckla olika allianser där kamraterna 

genom dessa säkrar sin vänskap hos kamraterna, vilket även bidrar till att barnen 

separerar sig från andra, vilket blir tydligast mellan könen. Forskaren menar också att det 

inom kamratrelationerna blir ett identitetsarbete där barnen utvecklar normer och 

förväntningar på sig själva genom att testa sig själva gentemot kamraterna utan att riskera 

att bli generad.  

Dahl (2011) har i sin licentiatuppsats undersökt barns sociala liv på fritidshemmet. Fokus 

har riktats mot alliansskapande och praktikgemenskaper på fritidshem. Undersökningen 

har sina utgångspunkter i det socialkonstruktionistiska perspektivet och teorier om 
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alliansbildning i praktikgemenskaper. Undersökningen har en etnografisk ansats där 

författaren undersöker genom att inta forskarrollen som deltagande observatör med 

spontana samtal och gruppsamtal. Undersökningen har haft en strävan att lyfta barns 

perspektiv och detta har i undersökningen skett genom att forskaren visat ett genuint 

intresse för barnens aktiviteter. Undersökningen omfattar ett fritidshem med barn i 

årskurs tre. Resultatet av undersökningen visar att det finns fyra olika varianter av 

praktikgemenskaper som hon beskriver som olika kulturer. Författaren beskriver de olika 

kulturerna genom att benämna dem som: 

• A – Relationskultur där lekar och aktiviteter ofta är relaterade till vuxenvärlden.  

• B – Samarbetskultur som bygger på tillit och pålitlig vänskap.  

• C – Vågakulturen, innefattar fysiska aktiviteter och tävling.  

• D – Bemästrarkultur, innefattar kompetensens i utövandet av tv-spel och datorer.  

Gemensamt för alla dessa kulturer menar forskaren är barnens förmåga att vara kreativa, 

uppfinningsrika, vara fysiskt aktiva och äga en kompetens. Barnen tilldelar varandra 

olika positioner utifrån de beskrivna förmågorna. Barnen använder olika strategier för att 

bestämma gruppens strukturer för delaktighet, vilka skiftar beroende på situation. Det 

tycks finnas en acceptans hos barnen att utesluta andra från gemenskapen. Forskaren 

menar att detta ofta uttrycks i argumentet att man inte kan vara hur många som helst i 

leken, en annan tolkning som författaren gör är att barngruppen värnar om de positioner 

som barnen intagit. 

Forsberg och Thornberg (2016) har i sin artikel undersökt barns perspektiv på mobbning. 

Syftet är att utöka kunskaperna för vad barnen beskriver som viktigt i den sociala 

processen mellan varandra. Undersökningens teoretiska utgångspunkter grundar sig i 

symbolisk interaktionism och omfattar 48 semistrukturerade intervjuer med barn från 

årskurs fyra till sju. I artikels analys belyser de den sociala hierarkiska ordningen som 

fanns mellan barnen. Denna ordning tycktes framförallt vara upprätthållen av de barn 

som ansågs vara coola eller populära och de barn som intagit en position att bestämma 

vad som är coolt och populärt. Dessa barn fick därmed makten att bestämma över den 

sociala hierarkiska ordningen som fanns i gruppen. Denna makt gav barnen möjlighet att 

skapa sig en social status genom att nedvärdera någon annan som ocool eller opopulär. 
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Att vara populär beskriver barnen i studien är relaterat till att bära märkeskläder. Studien 

visar att det finns en önskan från barnen att umgås med de barn som beskrivs som 

populära. Forskarna menar att konstruktionen av den sociala hierarkiska ordningen 

ständigt är under förhandling och ett barns position i denna ordning kan uppgraderas eller 

nedgraderas. Undersökningen visar i en intervju hur ett barn efter att trillat omkull med 

en cykel fick opereras och därefter blev retad för sitt utseende. Undersökningen visar 

också hur inkludering och exkludering äger rum i förhållande till aktiviteter, där 

inkludering skedde utifrån hur väl en passade in efter gruppens normer. Forskarna menar 

avslutningsvis att denna sociala process i barnens vardagsliv inte alltid leder till att ett 

barn bli utsatt för mobbning men att det är svårt att upptäcka hur och när en situation 

skiftar från att vara en del av barnens sociala liv till att bli något annat. 

Wrethander (2017) har undersökt barns interaktion och kommunikation i arbetet med 

relationer. Empirin är tagen från Bliding (2004) avhandlingsstudie. Den teoretiska 

utgångspunkten har i studien varit att se skolan som en arena för det sociala samspelet. 

Undersökningen har en etnografisk ansats med fokus på barns perspektiv. Blidings studie 

bedrevs i en årskurs fyra under ett läsår. Wrethanders undersökning visar att likhet och 

närhet blir ett utmärkande drag i relationsarbetet mellan barnen. Denna närhet och likhet 

var starkt förknippat med att barnen delade varandras gemensamma intressen, som 

värderingar och klädstil. Relationer förstärks i olika situationer i vardagen, både i skolan 

och utanför. Relationerna blir därmed förstärkta och markeras tydligare då barnen vet 

mycket om varandra samt att de känner varandra väl. Forskaren förklarar att ”kompis” 

och ”bästis begreppen” kan ses som två olika beteckningar där olika egenskaper, regler 

och förpliktelser används och ställs i relation till varandra. I relationsarbetet kunde 

relationerna med kompisarna förändras genom att de upprättades, förändrades eller 

avslutades. En bästisrelation beskriver Wrethander som en mer kravfylld kompisrelation 

där kompisarna med hjälp av olika redskap, markerar inför andra och varandra vart de 

står. Dessa redskap kan innefatta olika strategier i form av regler där tävling och 

konkurrens ingår. Barnen befinner sig i en process med olika situationer där de avväger 

vem som utesluts och vem som innesluts i det sociala samspelet. Under idrottslektionerna 

var uppgörelser ett återkommande moment hos tjejerna då de i förväg ordnade sin sociala 

tillvaro genom att trygga sin samhörighet. Eleverna strukturerade upp olika grupp- och 

parkonstellationer för att markera sin position. Där fanns en tydlig tendens att barnen vid 

lag och gruppindelning placerade sig strategiskt för att hamna med sin kompis och då 
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stärka sin samhörighet. Uteslutande handlingar och inneslutande handlingar är en del i 

barnens relationsarbete där ett uteslutande även kunde vara ett sätt för gruppen att skapa 

gemenskap. Utifrån barnperspektivet var handlingarna nödvändiga i deras 

relationsarbete. Undersökningen visar också att ålder och årskurs har en påverkan på den 

hierarkiska ordningen, där yngst är lägst och äldst är högst. 

5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
Nedan presenteras en sammanfattning av studiens tidigare forskning. Sammanställningen 

har skett genom att fyra teman skapats som belyser de delar som blir framträdande i 

studiens tidigare forskning: Barns konstruktion av social hierarki, Barns konstruktion av 

inkludering och exkludering, Barns konstruktion av kompisar och bästa kompisar och 

Barns konstruktion av popularitet. 

5.1.1 Barns konstruktion av social hierarki 

Tidigare forskningen visar att barn upprättar en social hierarkisk ordning där en del barn 

får större inflytande. Adler, Kess och Adler (1992) visar i sitt resultat hur den sociala 

hierarkin upprättade på olika sätt för pojkar och flickor. Forsberg och Thornberg (2016) 

visar i sin undersökning att barn som intagit en position som populär får mer inflytande 

att avgöra vad som är coolt och populärt. De populära barnen fick därmed makt att skapa 

sig en social status genom att nedvärdera någon annan som ocool och opopulär.   

5.1.2 Barn konstruktion av inkludering och exkludering  

Tidigare forskning visar att inkludering och exkludering i barns sociala gemenskaper är 

en del av barnens verktyg för att stärka sina sociala gemenskaper. Corsaro (2011) menar 

att barn utvecklar allianser där barnen säkrar sina vänskaper gentemot varandra. Forsberg 

och Thornberg (2016) visar att barns inkludering skedde efter hur väl en passade in efter 

gruppens normer. Wrethander (2017) menar att detta är en process där sammanhanget får 

betydelse för vem som inkluderas eller exkluderas. Forskaren menar också att detta är en 

del av den process som barn använder sig av för att skapa en gemenskap. Avslutningsvis 

visar Dahl (2011) hur det tycks finnas en acceptans hos barn att utesluta varandra, där 

argumentet att det inte går att vara hur många som helst lyfts fram, vilket forskaren 

tolkar kan vara ett verktyg för att värna om den egna positionen som upprättats i 

gemenskapen. 
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5.1.3 Barns konstruktion av kompisar och bästa kompisar 

Tidigare forskning visar att barnen använder sig av två olika begrepp för att beskriva sina 

kamratkulturer. Bliding (2004) och Wrethander (2017) menar att barnen använder sig av 

begreppen kompisar och bästa kompisar i sina kamratrelationer. Dessa beteckningar 

användes för att markera likheter och regler mellan varandra.  Wrethander (2017) menar 

också att barns relationer förstärks både i skolan och utanför då barnen vet mycket om 

varandra. 

5.1.4 Barns konstruktion av popularitet 

Tidigare forskningen visar att det finns fler faktorer som spelar in huruvida ett barn blir 

populärt bland de andra barnen. Adler, Kless och Adler (1992) visade på hur popularitet 

kunde skilja sig åt mellan könen. För killar blev det mer betydelsefullt att vara intresserad 

av sport, vara atletisk, visa sig cool och tuff. För tjejer var socioekonomiska förhållanden 

mer betydelsefulla då det ansågs prestigefyllt att bära dyra kläder, delta i 

fritidsaktiviteter, resa tillsammans med familjen, vilket i sin tur resulterade i att barnen 

blev populära. Forsberg och Thornberg (2016) visade också på hur barns kulturer kring 

märkeskläder fick betydelse i barns konstruktion av popularitet och hur andra barn hade 

en önskan om att umgås med de barn som beskrevs som populära. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Genom att använda Goffmans (1959) teorier om hur det sociala livet skapas i 

gemenskaper i relation till Johansson (2003), Qvarsell (2003) och Sparrmans (2006) 

beskrivningar av barns perspektiv och kultur, vill vi förstå barns röster om hur deras 

gemenskaper skapas och rekonstrueras. Genom att undersöka olika roller som finns i 

barns gemenskaper vill vi förstå vad som får betydelse i barns kulturer på fritidshemmet. 

5.1 Dramaturgisk infallsvinkel 
För att söka förståelse för de olika beståndsdelarna som finns närvarande i gemenskaper 

har studien utgått från Goffmans (1959) teori om hur det sociala livet konstrueras. 

Goffman har i sin rapport utgått från ett sociologiskt perspektiv med fokus på 

teaterföreställning och den dramaturgiska infallsvinkeln. Han baserar sin rapport på 

flertalet vetenskapliga arbeten, memoarer och egenbedriven studie på Shetlandsöarna för 

att skapa en sammanhängande ram för hur det sociala livet konstrueras. Goffman menar 

att människan som individ eller som en del av ett team kommer att förhålla sig olika 

beroende på vilket sammanhang hen befinner sig i. Hur en individ väljer att framhålla sig 

kommer ske utifrån individens egna intressen och kommer att påverka hur andra 

människor uppfattar hen. Beroende på hur väl individen framför sig själv inför andra 

kommer det vara de andra som avgör om de vill bekräfta individens projiceringar. En 

grupp av individer som medvetet väljer att hemlighålla gruppens samarbetsregler väljer 

han att kalla för ett team. Inom teamet skapas det ett band som utesluter alla de som inte 

är medlemmar inom teamet, vilket gör att framträdandet blir hemligt och dolt. Inom 

teamet menar han att det krävs:  

• En dramaturgisk lojalitet, vilket innebär att normer och hemligheter upprätthålls 

av samtliga roller inom teamet. Det är alltså inte acceptabelt att gå emot teamets 

förpliktelser.  

• En dramaturgisk disciplin, vilket innebär att samtliga teammedlemmar ska kunna 

behärska sina känslor under scenframträdandet. Detta innebär också att man som 

teammedlem räddar upp i situationer där en teammedlem går utanför teamets 

framträdande. 

• En dramaturgisk försiktighet, vilket innebär att teammedlemmar planerar vilka 

som är närvarande vid framträdande för att undvika besvär. 
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Detta innebär att teamet behöver skapa gemensamma moraliska bestämmelser och att 

varje medlem agerar i sin roll utifrån teamets förutsättningar och förväntningar. Inom 

teamet blir det därmed viktigt att lita på varandra och samarbeta för att teamet ska 

överleva. Goffman förklarar att det även kan behövas en regissör som skapar ordning 

och lugn samt delar ut roller med dess innebörd till teammedlemmarna. Goffman menar 

att denna uppdelning av roller sker i en bakre region, där normer och regler upprättas 

mellan teammedlemmarna. I den främre regionen, sker framträdandet av det som teamet 

upprättat, inför de som Goffman väljer att kalla för publik. Goffman förklarar att andra 

främlingar kan ges tillfälliga tillträden till ett team vilket kan ses som ett tillfälligt 

erbjudande. Genom att erbjuda dessa tillträden framställs teamet som välkomnande vilket 

i slutändan kan resultera i, ”Du säger ingenting om oss så säger vi ingenting om dig” 

(Goffman, 1959, s.145).  

5.2 Barns perspektiv och kultur 
För att ytterligare förstå de roller som finns närvarande i barns gemenskaper har studien 

också tagit sin utgångspunkt i barns perspektiv snarare än barnperspektiv. Qvarsell 

(2003) menar att barns perspektiv kan förstås i kontexten där vuxna söker kunskap om 

hur barn uppfattar sin omvärld. Att söka kunskap om barns perspektiv innebär ett försök 

att närma sig ”det som visar sig för barnet, barns intentioner och uttryck för mening” 

(Johansson, 2003, s. 44). Johansson (2003) menar att kommunikation i form av ord, 

gester och tonfall kan bidra med en viss förståelse men att det inte fullt ut går att förstå 

någon annans omvärld. Även om vi försöker förstå barnens omvärld är det högst 

komplext ”eftersom vi inte kan kliva ur vår egen kropp och in i den andres” (Johansson, 

2003, s. 44). I motsatts till detta finner vi barnperspektiv, vilket kan förstås genom att 

undersöka barns omvärld för att utifrån vuxna värderingar avgöra vad som är bäst för 

barnen (Sparrman, 2006).  

Eftersom studien söker kunskap om vilka roller det finns i barns gemenskaper blir 

begreppet barns kulturer också viktigt att belysa. Precis som i de två olika perspektiven 

för hur vi ser på barn finns det även i kulturbegreppet i relation till barn två olika synsätt. 

Sparrman (2006) menar att barns kulturer är den kultur som skapas i och av barns 

gemenskaper till skillnad från barnkulturer, där begreppet förstås i relation till att 

kulturen är skapad av vuxna för barn. Barns kultur kan uttryckas mellan barnen på flera 

olika vis och blir också en del av barns identitetsarbete, ”Barnen använder och 
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kombinerar bilder, symboler, ord och materiella ting för att skapa mening i sina egna liv” 

(Sparrman, 2006, s 74).  

5.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 
Sammanfattningsvis innebär dessa två teoretiska perspektiv att vår studie försöker skapa 

kunskap om barns gemenskaper genom att förstå dem utifrån vilka roller som finns 

närvarande i dem.  Utifrån barns perspektiv och barns kulturer innebär detta att vi ser 

barnens gemenskaper som något som de själva skapar utifrån sina egna kulturella 

erfarenheter. Detta innebär att vår studie vill skapa värderingsfri kunskap utifrån 

beskrivningar och våra analyser av det som sker i barns konstruktion av gemenskaper på 

fritidshemmet (Johansson, 2003). 
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6 Metod 

Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse olika gemenskaper får för barns 

vardag i fritidshemmet. För att få syn på detta ställer vi följande forskningsfrågor: 

• Vad får barns kultur för betydelse i barns gemenskaper? 

• Hur upprätthålls och förändras olika roller i barns gemenskaper? 

Studien tar sin utgångspunkt i kvalitativ forskningsstrategi. Bryman (2011) menar att den 

kvalitativa strategin utgår från en induktiv metod, där empiri tolkas utifrån teorier. 

Kunskapsinriktningen lägger fokus på konstruktionismen, vilket innebär att empirin 

försöker förstå hur den sociala verkligheten konstrueras hos och mellan individer. Fokus i 

kvalitativa studier lägger därmed större vikt på ordets betydelse snarare än kvantifiering 

av empiri. Ahrne och Svenson (2015) förklarar att forskare i kvalitativa studier får mer 

vetskap och insikt om föremålen för forskningen genom att studien befinner sig i nära 

förhållanden med individerna som ingår. I kvalitativa undersökningar menar de vidare att 

forskningsprocessen medför en flexibilitet genom möjligheten att anpassa det som äger 

rum under fältarbetet till forskningsdesignen. I den kvalitativa forskningsstrategin tar 

studien en micro-etnografisk ansats, vilket enligt Bryman (2011) innebär att studien 

bedrivs under en kortare period med fokus på en specifik del i ett tema. Etnografin 

kännetecknas i att forskaren befinner sig i deltagarnas miljö, lyssnar och samtalar, samlar 

in skriftlig data för att i slutändan skapa kunskap om deltagarnas kultur och miljö. 

6.1 Forskningsetiska principer 
Studien vilade på de fyra etiska grundprinciperna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I studien innebär 

detta att undersökningen förhåller sig utifrån följande:  

Bryman (2011) förklarar att Informationskravet innebär att forskaren delger deltagarna i 

studien information gällande studiens syfte. Vetenskapsrådet (2002) menar att deltagaren 

ska informeras om studiens syfte och hur genomförandet ska gå till. Information om 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet ska också tydligt vara framskrivet. Vid 

undersökningar där barn är deltagare menar Johansson (2003) att det blir angeläget att 

delge information om vad forskning betyder och innebär för att barnen ska kunna hävda 

sin integritet.  
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Bryman (2011) förklarar att Samtyckeskravet innebär att deltagaren gett sitt samtycke till 

att delta i undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) betonar att vårdnadshavarnas 

tillåtelse krävs för deltagare under 15 år ska få möjlighet att delta i studien. De menar 

också att en deltagare har rätten att avbryta sitt deltagande utan anledning eller negativ 

påföljd.  

Bryman (2011) förklarar att Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare garanteras 

anonymitet i studien. Vetenskapsrådet (2002) menar att möjliga identifikationer för en 

deltagare eller grupp ska avidentifieras för att ingen utomstående ska kunna identifiera 

deltagaren/deltagarna.  

Bryman (2011) förklarar att Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in 

under undersökningen endast används för det syfte som nämnts i informationskravet. 

I studien delgavs alla deltagare information om dessa forskningsetiska principer, både 

genom en skriftlig tillståndblankett och muntligt vid undersökningstillfällena. Det 

skickades även ut en tillståndsblankett till vårdnadshavarna på svenska och arabiska, då 

vårdnadshavares tillstånd krävdes för att barnen skulle få delta i studien. Samtliga 

tillståndblanketter innehöll dessa fyra etiska principer för att både barn och 

vårdnadshavare skulle vara informerade om sina rättigheter inom studiens omfång, (se 

Bilaga 1 och Bilaga 2). 

6.2 Metodval 
Vid insamling av empiri har tre metoder använts för att ge en mer nyanserad bild av 

studiens syfte. Qvarsell (2003) menar att intervjuer kan bidra till att synliggöra det som 

barn tycker är viktigt att vuxna vet medan gruppsamtal kan bidra till att den vuxna får 

syn på hur barnen i sitt sammanhang samtalar om sina gemensamma intressen. Genom 

att använda både semistrukturerade intervjusamtal i samtalspromenader och 

fokusgruppsamtal vill studien komma närmre den sociala verkligheten som finns bland 

barnen på fritidshem.  

6.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att skapa frihet i samtalen med barnen valdes semistrukturerade intervjuer som 

metod. Bryman (2011) menar att denna metod ger en viss flexibilitet där fokus hamnar på 

hur deltagaren uppfattar den ställda frågan.  I metoden konstrueras en intervjuguide där 
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teman skrivs ner för intervjusamtalet. I metoden skapas frihet då frågorna i 

intervjuguiden vid intervjusamtalet inte behöver komma i den specifika ordning som de 

är nedskriva i och det lämnas stor frihet att ställa eventuella följdfrågor på det som 

deltagaren svarar. För att skapa framgångsrika samtal utgick vi från de tio punkter som 

Kvale (refererad i Bryman, 2011) rekommenderar:  

• Att intervjuaren är insatt i studies syfte. 

• Informerar deltagare om studiens syfte och möjliggör för vidare frågor från 

deltagaren. 

• Ställer enkla och tydliga frågor. 

• Möjliggöra tid för deltagaren att tänka och reflektera kring frågor. 

• Visar lyhördhet mot och uppmärksammar deltagaren. 

• Håller sig medvetet till studiens syfte under samtalets gång. 

• Uppmärksammar eventuella motsägelser från deltagaren. 

• Återkopplar till deltagarens resonemang under hela samtalets gång. 

• Upprepar deltagarens svar för att säkerställa rätt uppfattning av det som sagts.  

Bryman (2011) väljer att utöka dessa kriterier genom att komplettera med ett 

förhållningssätt där intervjuaren skapar en balans mellan att lyssna på och prata med 

deltagaren. Han betonar även vikten av att informationen kring de etiska aspekterna 

samtalas om före en intervju genomförs. 

6.2.3 Samtalspromenader 

Studien har i sitt första skede i insamlingen av empiri utgått från samtalspromenader. 

Klerfelt (2016) menar att samtalspromenader kan fungera som en metod för att närma sig 

barns perspektiv där barns röster om sin vardag hamnar i fokus. Klerfelt har influerats av 

flera teorier i sitt utvecklande av samtalspromenader (Christensen, 2004; Bahktin, 1986; 

Linell, 1998, refererade i Klerfelt, 2016). Genom att använda sig av promenader 

tillsammans med en kamera får barnen möjlighet att styra samtalet utifrån den ställda 

frågan och visuellt visa vad som är viktigt. Klerfelt menar att metoden kan utgöra en 

grund för ett stort empiriskt material innefattandes ljudupptagningar, bilder och loggar 

med beskrivningar av gester. Detta menar hon även är en av metodens styrkor då barnen 
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erbjuds flera sätt att uttrycka sig vilket också bidrar till att studien kommer närmre 

barnens vardag. Hon menar också att promenader bidrar till att samtalet upplevs mer 

naturligt och att barn gärna visar platser i utomhusmiljön. Nackdelarna med metoden 

menar hon är att den kräver att barnet kan uttrycka sig språkligt, vilket blir problematiskt 

för de barn som inte behärskar språket. Samtalspromenader vill i vår studie bidra till en 

ökad förståelse för hur barns relationer konstrueras, rekonstrueras och upprätthålls. 

Genom promenaderna menar Klerfelt (2016) att barnen ges möjlighet att visa de platser 

där de i vardagen befinner sig på fritidshemmet. Utifrån de platser som visas och 

fotograferas skapas större möjligheter för att vi och barnen ska prata om samma sak. 

6.2.3 Fokusgruppsamtal 

Fokusgruppsamtal innebär enligt Bryman (2011) att man genomför en diskussion kring 

ett tema eller en frågeställning där flera individer intervjuas samtidigt. Intervjuerna 

genomförs oftast med fyra deltagare där fokus läggs på interaktionen som sker i gruppen. 

Huvudparten av de som använder denna metod arbetar i området för kvalitativ forskning 

där målsättningen är att förstå hur individer diskuterar kring ett tema. Krueger och Casey 

(refererad i Dahlin-Ivanoff, 2015) menar att interaktionen har stor betydelse för 

fokusgruppmetoden då målsättningen är att skapa en inblick i deltagarnas verklighet, 

samspel och vardagsliv. Fokusgrupper består av deltagare som valts ut i förhållande till 

det intresse som ska undersökas. Bryman (2011) menar att det därmed blir angeläget att 

frågorna är relevanta eftersom de utgör grunden för huruvida en god diskussion får 

möjlighet att uppstå mellan deltagarna. Krueger och Casey (refererad i Dahlin-Ivanoff, 

2015) menar att diskussionerna som framkommer ger deltagarna möjlighet att ta till sig ta 

nya kunskaper och lärdomar. De fördelar Bryman (2011) nämner är att fokusgruppsamtal 

är ett bra redskap för att höra flera individers olika åsikter angående en bestämd fråga. 

Eftersom fokussamtal inte är styrande skapas också möjligheter för forskaren att finna 

det som deltagarna upplever angeläget. De nackdelar som finns med metoden är att det 

kan uppstå oanade situationer som gör att samtalsledaren förlorar kontrollen i situationen. 

Qvarsell (2012) betonar vikten av att barn blir lyssnande till och menar att barnens 

perspektiv kan användas för att formulera de frågor som berör studien. Utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna om hur gemenskaper skapas och viljan att belysa barns 

perspektiv har därmed barnens röster från samtalspromenaderna använts som teman för 

fokusgruppsamtalen. Vi vill med detta uppnå ett samtal där barnen styr samtalet och ges 
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möjlighet att uttrycka sin egen kultur så långt som möjligt utan att vi får en styrande 

maktposition.  

6.3 Urval 
Urvalet har skett efter det som Bryman (2011) beskriver som bekvämlighetsurvalet, 

vilket innebär att studiens deltagare finns enkelt tillgängliga. En annan aspekt i detta som 

fått betydelse i urvalet är Johanssons (2003) argument för hur tillgång till barns 

perspektiv nås. Hon menar att det krävs en relation mellan forskaren och barnen för att nå 

barns perspektiv i en studie. Detta ledde till att studien utfördes på ett fritidshem där vi 

båda genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning under olika perioder. Fritidshemmet 

består utav två avdelningar, en avdelning med barn från F-klass– årskurs två och en 

avdelning med barn från årkurs 3- 6. Vi valde den sistnämnda avdelningen med de äldre 

barnen då Dahl och Ackesjö (2011) visar att barns relationer är en viktig del av barnens 

vardag och till viss del en avgörande faktor för hur länge ett barn stannar i verksamheten.  

Skolan är belägen på en mindre ort med ca 200 barn från förskoleklass till årskurs 6. På 

fritidshemsavdelningen där vi valt att göra vår studie är det cirka trettio inskrivna barn. 

Inom skolans område finns det en skolbyggnad, en idrottshall och två olika hus för 

fritidsverksamhet. Skolgården är stor och har flertalet aktivitetsutbud där det finns 

tillgång till bandyplan, pingisbord, fotbollsplan basketplan, kompisgunga och sandlåda. 

Som en del av skolgården finns det även en skolskog där barnen bygger kojor och leker 

häst. Fritidshemmets inomhusmiljö består av en hall, ett kök och ett större rum. I det 

större rummet finns en soffhörna där barnen kan spela tv-spel och titta på film. Det finns 

material för barnen att skapa med och olika material för att bygga olika konstruktioner 

med. Köket används främst för när barnen ska baka eller spela spel. 

6.4 Pilotstudie 
För att undersöka hur intervjuguidens samtalsfrågor stämde överens med studiens syfte 

och forskningsfrågor genomfördes en pilotstudie med två barn. Bryman (2011) betonar 

att pilotstudien är en bra grund som bidrar till att eventuella brister upptäcks. 

Vårdnadshavare och barn fick skriva under tillståndsblanketter för att säkerhetsställa 

studiens etiska grundprinciper. Intervjuerna varade under tio respektive elva minuter. Då 

tiden var begränsad skedde dessa pilotintervjuer i barnens hemmiljö och inte i en 

fritidshemsmiljö som resterande del av undersökningen bedrevs inom. Som konsekvens 

av detta fick vi inte en helhetsbild av innehållet i relation till de platser som nämndes i 
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intervjuerna och inte heller en rättvis bedömning av tidsåtgången. Efter transkriberingen 

av samtalen uppmärksammades två frågor i intervjuguiden som svåra att besvara. Dessa 

två frågor innefattade begreppet popularitet, dels uppfattningen av sig själv som populär 

men också begreppets innebörd. Efter reflektion över dessa två frågor bestämde vi oss för 

att behålla frågorna då vi ville att barnens perspektiv skulle vara framträdande i 

definitionen av begreppen men förberedde oss på eventuella ostrukturerade följdfrågor. I 

den ursprungliga intervjuguiden ställdes flera frågor kring en plats där barnen tycker om 

att vara, vi valde att även utöka guiden med frågor kring en plats där barnen inte väljer att 

vara för att ytterligare närma oss vårt syfte och forskningsfrågor. Studien har inte kunnat 

genomföra en pilotstudie på fokusgruppsamtalen, detta var en konsekvens av studiens 

tidsbrist. 

6.5 Genomförande 
Vi lämnade ut totalt 18 tillståndsblanketter på svenska och arabiska till barnens 

vårdnadshavare. Anledningen till att 18 tillståndsblanketter lämnades ut var för att skapa 

en marginal utifall några av barnen inte skulle vilja delta. Målsättningen med studien var 

att samla 705 minuters empiri under sex eftermiddagar på fritidshemmet.  

Tabell 1: Planeringen för insamling av empiri 
Metod Antal deltagare/tillfällen Uppskattad tidsåtgång 

Samtalspromenad 13 deltagare/promenader 45 minuter 

Fokusgruppsamtal 8 deltagare uppdelade i två 

fokusgruppsamtal 

60 minuter 

    Totalt: 705 minuter 

 

6.5.1 Samtalspromenad 

Sammanlagt valde fem barn av åtta tillfrågade att delta i samtalspromenaderna. Vi 

anlände till fritidshemmet vid tiden för att barnen skulle gå till mellanmålet, vid de 

tillfällen studien bedrevs. Vi gick igenom tillståndblanketten och de etiska principerna 

tillsammans med barnen enskilt och därefter fick de ta ställning till sitt deltagande genom 

att fylla i tillståndsblanketten. Promenaderna genomfördes genom att vi båda var 

delaktiga tillsammans med ett enskilt barn. Vi intog olika roller under 

samtalspromenaden då en av oss ställde frågor från intervjuguiden (se bilaga 3) och den 

andra tog anteckningar om barnets kroppsspråk eller om något inträffade som 
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ljudupptagningen inte kunde registrera, denna person kunde även inflika med följdfrågor 

om något som sades var oklart. Vi upptäckte också tidigt att barnen kände mer tillit till en 

av oss som nyligen haft sin verksamhetsförlagda utbildning på fritidshemmet och därmed 

hade en godare kontakt med barnen. Då vi utgår från barns perspektiv ville vi låta 

barnens röster bli hörda och det blev därmed naturligt att en av oss fick ta rollen som 

intervjuare vid majoriteten av intervjuerna. Samtalspromenaderna började med att barnen 

fick visa oss en plats där de brukar befinna sig när de är på fritids, därefter fick de ta ett 

kort på platsen som valts ut. Kring platsen samtalades det om vad barnet gör där, vilka 

barn som befinner sig där och hur regler konstruerats på platsen. Därefter följde frågor 

om kompisar, bästa kompisar och popularitet. Sist fick barnen visa oss en plats där de 

inte brukade befinna sig och samma procedur som vid första platsen upprepades. 

6.5.2 Fokusgruppsamtal 

Inför fokusgruppsamtalet skapades ämnen i form av påståenden som ursprungligen kom 

från transkriptioner från barnens samtalspromenader. Dessa påståenden skrevs ner på 

kort som veks ihop, sammanlagt blev det tolv påståenden. De barn som tidigare valt att 

inte delta vid samtalspromenaderna fick nu möjlighet att välja att delta i 

fokusgruppsamtal. Sammanlagt var det fyra barn som valde att delta i denna del av 

studien, varav ett av barnen som inte deltog vid samtalspromenaderna och nu fick skriva 

under tillståndsblanketten. Vid tillfället för fokusgruppssamtalet gick vi åter igenom de 

etiska principerna tillsamman med barnen. Då det är många röster som ska höras belyser 

Bryman (2011) att det är viktigt att ljudupptagningen är av hög kvalité för att underlätta 

arbetet med transkriberingen. Vi valde därför att spela in ljudet från två telefoner belägna 

på olika platser för att fånga upp alla barnens röster. Vi tog även fältanteckningar under 

samtalets gång för att beskriva barnens kroppsspråk under samtalet. Korten med 

påståendena (se bilaga 4) delades ut till barnen vartefter vi gick igenom dem en i taget. 

För att samtalet skulle inbjuda till en lättsam stämning valde vi att skapa hopvikbara kort 

i form av vattenmeloner och jordgubbar. Dessa kort gjorde att barnen inte på förhand 

kunde se vilket påstående som fanns inuti. För barnen skapade ovetskapen om vad som 

stod på korten ett överraskningsmoment vilket bidrog till att barnen kunde behålla sin 

koncentration under hela samtalet. Agnes utbrast i början av samtalet när hon skulle 

öppna ett av korten att ”det är som att få paket typ” (Agnes). 
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6.5.3 Sammanfattning av genomförande 

Av de utskickade 18 tillståndsblanketterna fick vi tillbaka nio tillståndsblanketter varav 

en av vårdnadshavarna avböjde sitt barns medverkan i studien. Sammanlagt har sex 

eftermiddagar använts för insamling av material. Samtliga barn i studien har tilldelats 

fingerande namn för att säkerhetsställa studiens konfidentitalitet. Tabellen nedan 

redovisar antal deltagare och tidsåtgång av den insamlade empirin. Den redovisade tiden 

är avrundad till närmsta minut. 

Tabell 2: Resultat av den insamlande empirin i minuter. 
Undersökningsmetod/Deltagare Tidsåtgång 

Pilotstudie: Samtalspromenad Beräknad tidsåtgång: 45 Minuter 

Klara 10 Minuter 

Adam 11 Minuter 

Samtalspromenad  

Stefanie 20 Minuter 

Olle 14 Minuter  

Agnes 22 Minuter 

Elliot 35 Minuter 

Natalie 16 Minuter/Avbruten (barnet skulle tillbaka 

till lektion) 

Fokusgruppsamtal Beräknad tidsåtgång: 60 Minuter 

Fokusgruppsamtal 1  

Natalie och Amanda 

25 Minuter/Avbruten (barnen skulle lämna 

fritidshemmet för dagen) 

Fokusgruppsamtal 2 

Agnes och Elliot 

45 Minuter 

 Total: 198 Minuter 

 

6.6 Bearbetning av material 
Det insamlade materialet transkriberades efter hand i nära relation till att samtalet hade 

genomförts. Bryman (2011) menar att det finns goda skäl att låta analysarbetet ske 

kontinuerligt i förhållande till bearbetningen av materialet, då det under denna del av 

processen kommer fram teman från samtalen som kan tas tillvara i de resterande 
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samtalen som återstår. Då samtalen tog plats vid olika tillfällen blev bearbetningen av 

materialet både en del av genomförande och analys. Slutligen skapades ett dokument 

med samtliga transkriptioner från samtalspromenaderna och fokusgruppsamtalen med 

tillhörande loggar och ett dokument med bilder på platser som deltagarna valt att 

fotografera.  

6.7 Tillvägagångssätt vid analys 
För att analysera den kvalitativa empirin som transkriberades antogs en etnografisk 

ansats i relation till studiens teoretiska utgångspunkter. Den insamlade empirin 

resulterade i transkriptioner av samtalspromenader och samtalen i fokusgrupperna, loggar 

med beskrivningar av gester från samtliga samtal och bilder. Då vi inte uppnådde den 

kvantitet av insamlad empiri som planerades för valde vi att inkludera studiens 

pilotintervjuer som en del av studiens empiri. I bearbetningen av empirin har en tematisk 

analys tillämpats. Bryman (2011)  menar att det inte finns någon specifik beskrivning för 

vilka tekniker som kan tillämpas vid analysarbete av denna metod men att den generellt 

syftar till att finna teman eller koder.  

I analysarbetet har inspiration tagits från Klerfelt (2016), forskaren benämner analysen 

som en kreativ och lustfylld process där tid och engagemang fordras. Första steget i 

analysarbetet är att noggrant gå igenom transkriberingen för samtliga deltagare och 

därefter söka efter mönster. Forskaren ger förslag på hur olika färgpennor kan användas 

som verktyg för att underlätta processen. Då våra transkriptioner bestod av samtal med 

flera deltagare valde vi att koda våra transkriptioner genom att skriva ut samtliga 

transkriptioner på olikfärgade papper. Alla transkriptioner lades ut på golvet vilket 

skapade en ordning där vi enkelt kunde få en överblick över vem som sagt vad. Bilder 

som tagits i relation till de olika samtalspromenaderna placerades också ut i relation till 

deltagarens transkriptioner. Genom att överblicka materialet kunde nyckelord bli funna. 

Samtliga nyckelord skrevs sedan ner på ett separat papper med barnets namn och uttryck. 

Klerfelt (2016) menar att andra steget i analysen är att ställa de olika mönstren i 

förhållanden till varandra, för att sedan reflektera över de olika mönstren som framträtt. 

Forskaren rekommenderar att lyssna flera gånger på inspelningen och främst efter 

tonfallet i rösten för att fånga upp eventuella uttryck som kan bli viktiga för analysen. 

Utifrån dessa nyckelord skapades sedan teman som möjliggjorde för en vidare analys. Då 

vi hittade fyra olika mönster i materialet valde vi att använda två långa kartonger som 
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placerades på golvet. På respektive kartong skrevs de två olika metoderna 

(samtalspromenader och fokusgruppsamtal) ut och lappar med de fyra olika teman som 

identifierats. Under respektive teman placerades sedan utklippta delar av de färgkodade 

transkriptionerna som möjliggjorde att vi kunde ställa de olika svaren mot varandra. 

Dessa teman med tillhörande excerpt ställdes sedan i relation till studiens teoretiska 

utgångpunkter och tidigare forskning. 

6.8 Trovärdighet 
Vid studier som baserar sitt material på intervjuer menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) att säkerheten i studien ökar om antalet intervjuade uppnår sex-åtta personer, men 

att det krävs minst tio till femton intervjuer för att studien ska få en god representativitet. 

De menar vidare att det bör finnas en viss mättnad i materialet innan insamlingen av data 

kan upphöra. Denna mättnad uppstår när intervjuerna inte längre bidrar med ny 

information utan representerar det som redan har blivit sagt. Patel och Davidson (2011) 

menar att det vid intervjuer kan vara en god idé att använda en person som intervjuar och 

en annan som observerar. Detta bidrar till att öka överensstämmelsen mellan den 

inspelade intervjun och observationen, vilket möjliggör en mätning som visar på studiens 

reliabilitet. Reliabilitet i kvalitativa studier förstås genom att flera barn uppger liknande 

svar på de frågor som ställs. De påvisar också att olika svar från samma deltagare kan ses 

som att deltagaren lärt sig något nytt från den tidigare intervjun och att svaren därför kan 

skilja sig åt. För att uppnå en validitet i studien menar de att underlaget är viktigt för att 

få en så nära sanningsenlig bild av det som studerats.  

  



 

     
23 

 
 

7 Resultat och analys 

Studiens syfte är att undersöka vilken betydelse olika gemenskaper får för barns vardag i 

fritidshemmet. För att förstå detta ställdes två forskningsfrågor: 

• Vad får barns kultur för betydelse i barns gemenskaper? 

• Hur upprätthålls och förändras olika roller i barns gemenskaper? 

I resultat och analys presenteras fyra teman: Precis, det är liksom majoritetens beslut 

liksom, En bästa vän är dom man är med lite mer, … men, ja, tillslut kan dom bli 

avundsjuka, Liksom bara vi två, för annars blir det inte bra. Dessa fyra teman kommer att 

presentera studiens empiri genom beskrivningar och excerpt. Efter varje presentation av 

dessa teman följer en analys där resultatet förstås i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkter, det vill säga Goffmans (1959) teorier om hur det sociala livet skapas i 

gemenskaper i relation till Sparrmans (2006) beskrivning av barns kultur. I detta avsnitt 

kommer även personal i fritidshemmet att introduceras. Då studien undersöker barns 

gemenskaper i fritidshemmet och inom skolans arena, måste vi även möjliggöra analys 

för betydelsen och konsekvensen av en fritidslärares närvaro i förhållande till det som 

barnen berättar. Vi har valt att i texten benämna fritidspedagoger och grundlärare med 

inriktning mot arbete i fritidshem för fritidslärare.  

7.1 Precis, det är liksom majoritetens beslut liksom 
I detta tema presenteras barnens beskrivningar av hur det går till när någon på skolan blir 

populär. Det tycks finnas olika roller i grupper där en del barn blir tilldelade mer 

inflytande än andra. Elliot beskriver hur det går till på fotbollsplanen när barnen ska dela 

upp de olika lagen som barnen ska spela i under rasten. Han menar att det är lite dumt 

och mindre bra men att det finns de barn som är bättre på fotboll och därmed blir mer 

populära att ha i sitt lag. 

Elliot: Ja det ä lite dumt egentligen att det finns dom som alla tycker är till exempel bättre 
 på fotboll så då blir den till exempel populärast att vilja ha i lag… det kan ju va lite 
 mindre bra... jaa det är ju kul för den som känner att... dom andra som känner att 
 liksom att dom vad heter det nu... puschar den personen istället för att säga negativa 
 saker... till den å ja… 
 (…) 
Elliott:  (…) å sen om man är populär i ett fotbollslag om alla skriker du är med här och du 
 är med här då... vem är jag med liksom… då blir dom sura på varann för att ett utav 
 dom fick den personen. 
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Elliott beskriver att det på fotbollsplanen finns de barn som anses vara mer duktiga på 

fotboll än andra och att dessa spelare oftast får höra positiva kommentarer och är de 

spelare som alla vill ha med i sitt lag. När det ena laget får en av de spelare som anses 

vara duktiga kan det andra laget bli sura. För att bli populär bland sina kompisar menar 

barnen att det finns flera aspekter som spelar roll. Barnen beskriver popularitet i 

egenskaper av att bära fina kläder, ha många kompisar, vara duktig och kunnig på många 

saker. I Elliots beskrivning av fotbollsplanen förknippas ett barns popularitet med hur 

duktig hen är på sporten. När barnen beskriver hur en person blir populär menar de att det 

måste vara många som tycker att barnet har de egenskaper som popularitet innefattar. 

Barnen menar att populära barn ofta har varit populära under en längre tid, ”det har väl 

bara blivit så” (Olle). Olle menar att popularitet hänger samman med att det är 

majoriteten som beslutar huruvida någon blir populär eller inte. 

 Olle: Det e ju någon annan som bestämmer vem som är populär det e ju inte den själv 
 som bestämmer det. 

A:  Är det någon annan? 
   Olle:  Jaa! Precis det är liksom majoritetens beslut liksom.  
      A:  Aha. 
  Olle:  Och sen vad som händer sen de e upp till då. 
      L:  Men hur kan majoriteten bestämma det? 
  Olle:  För att det e en som tycker det och om de inte andra tycker det så e det inte så men 
 om dom andra tycker så, så e det så. 
 (…) 
      A: Kan vem som helst bli populär då? 
Olle: Asså jag trodde inte det först. Men sen när (Namn) kom och så liksom blev han 

 boom. Gick jättesnabbt. Och jag vet inte ens vad som hände, jag var i skogen då.  
 

I motsats till majoriteten av beskrivningarna om hur detta går till beskriver Olle hur ett 

nytt barn börjat på skolan och hur han plötsligt blivit populär snabbt. Det tycks därmed 

finnas olika faktorer som påverkar hur någon blir populär bland kompisarna på skolan, 

men gemensamt för detta är att majoriteten av barnen på skolan fattat ett osynligt 

gemensamt beslut. Samtalet med Agnes visar hur hennes popularitet hänger samman med 

att hon visar sig cool för andra. 

  L: Ne, när man är populär måste man, kan man inte va sig själv då? 
Agnes:  Jo det kan man lite… 

  L: Men? Eller vadå lite? 
Agnes:  Ibland kan man ju försöka va lite för cool och så.  

  L: Ah… Hur är det när man försöker va lite för cool? 
Agnes:  Tror typ att man försöker typ skojretas och de andra kanske inte tycker att det är så 
 kul. 
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Agnes menar att hon som populär bara kan vara sig själv lite. Det tycks finnas en fin 

gräns för när någon är cool och för cool. Att bli för cool innebär en risk, då det inte tycks 

stämma överens med vad de andra barnen uppskattar.  

7.1.1 Analys 

Olle och Elliot beskriver båda två hur vissa barn tycks bli mer populära än andra. Alla 

barnen i studien är överens om att det är majoritetens beslut huruvida någon blir populär 

eller inte. I relation till Sparrman (2006) betyder detta att popularitet blir en del av barns 

kulturer, då det är dessa kulturer som bestämmer vad som är önskvärda egenskaper hos 

en populär person. I relation till majoritetens beslut och barns kultur kan detta förstås 

som en norm som speglar skolans samtliga barn. I relation till Goffmans (1959) teori 

innebär det att de populärare barnen blir utsedda till regissörer av skolans samtliga 

teammedlemmar. När Agnes beskriver sig själv populär, innebär detta att hon är en av 

skolans regissörer. Hon menar att när hon är för cool tappar de andra teammedlemmarna 

intresset genom att de inte tycker att det är så kul, vilket då innebär att Agnes gått emot 

de normer och regler som teamet upprättat. Detta innebär i sin tur att Agnes roll som 

regissör inte ger henne inflytande att bestämma eftersom hon menar att hon kan få 

gruppen mot sig. Att vara regissör, innebär då att det är majoriteten av barnen som 

beslutat hur en regissör bör vara, och inte regissören själv. Det skulle också kunna 

betyda att Agnes uppfattning av sig själv som populär inte stämmer överens med 

majoritetens uppfattning, då Agnes menar att hon kan bli för cool vilket inte stämmer 

överens med en regissörs roll.  

7.2 En bästa vän är dom man är med lite mer 
I detta tema kommer vi att presentera barnens beskrivningar av kompisar kontra bästa 

kompisar och vad som sker i gemenskaperna kring dessa. Amanda beskriver att hon i nya 

kompisrelationer vill visa sig från sin bästa sida för att ha en större möjlighet att bli 

omtyckt. Hon beskriver hur hon visar intresse för det som hon upplevt att kompisen är 

duktig på. 

Amanda:  Ibland kan det ju va så att man inte vågar å så… med kompisar för man är rädd att 
 få klanta till det eller så. 

        L: Vad händer om man klantar till det då? 
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Amanda:  Egentligen ingenting men man vill ju gärna att dom man är kompis med ska gilla 
en… första gången man kanske träffar på nån ny kompis kanske man inte vill visa 
precis vem man är utan visa sig från sin bästa sida. 

       A:  Varför tror ni att man måste visa sin bästa sida? Räcker det inte att bara va som man 
 är? 

Amanda:  Men att varför man kanske inte kan visa sin rätta sida eller vad man ska säga då 
 man vill kanske att man tycker om nån mer kanske… sin bästa sida… 

  L:  Vad skulle det kunna va att visa sin bästa sida? Hur är man då? 
Amanda:  Asså jag kan det här… inte så elakt då... att jag kan typ det här kan du det sen bara j

 ag kan inte det här så kanske vi kan lära känna varann… fjäska kanske man kan 
 säga. 
 (…) 

Amanda:  Ja gillar väldigt mycket olika musik jag gillar inte bara en musikstil klassisk musik 
 jag gillar jazz och gillar mycket olika musik. Träffa nya kompisar man kanske inte 
 vågar visa lite man tycker för man vill ändå visa sin bästa sida. 

 

För att få nya kompisar menar Amanda att hon gärna vill visa en bra sida av sig själv. 

Enligt Amanda innebär det att visa det som hon tror kompisarna gillar, vilket hon 

beskriver att hon gör genom att fjäska för dem. Hon menar också att hon inte vågar visa 

sina intressen genom att inte berätta om sin musiksmak. Barnen beskriver en kompis som 

lojal, snäll, någon som ger stöd, någon som de kan prata med och leker med. För att 

ytterligare förstå vad barnen menar när de beskriver sina kompisar menar Amanda att en 

kompis är någon som hon inte känt under en längre tid.  

Amanda: Alltså om en kompis kanske om vi vart kompisar med en tjej väldigt länge och sen 
 så... ja så är det en annan kompis som jag fortfarande är kompis med men som 
 kanske vart lite dum nån gång men då är vi fortfarande kompisar… men det är hur 
 kompisarna är o så. 
 

Amanda menar att det i en kompisrelation är mer acceptabelt att bli sviken genom att 

kompisen varit dum. Det tycks inte heller finnas den närhet som barnen beskriver i 

relationen med bästa kompisen. För att ytterligare förstå skillnader mellan kompisar och 

bästa kompisar tycks det uppstå en form av starkare band i bästisrelationer mellan 

bästisar. Agnes beskriver hur det i bästa kompisar är några som hon är med lite mer och 

hur denna gemenskap tycks uppstå över tid. 

Agnes:  Bästis tror jag blir först att man typ blir vän med den, sen så kanske hänger med 
 dem lite mer och så. Och sen tillslut så kanske man köper bästishalsband och då 
 blir man bara bästisar. Då är man ju bästisar.  
 

För att bli bästisar krävs det enligt Agnes att de båda är kompisar. Genom att hänga med 

varandra ofta och köpa bästishalsband skapas en bästisrelation. Adam beskriver precis 
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som Agnes att en bästa kompis är någon som han känt under en längre tid och som han 

kan vara sig själv med.  

 A: Okej, du det här med bästa vänner, kan inte du berätta för mig hur du ser på vad 
 bästa vänner är för dig? 

Adam:  Den är lojal man ska kunna ha väldigt roligt med den personen, man ska kunna va 
 sig själv med den personen, ungefär så. 

 A: Om du tänker på en kompis, vad är en kompis för dig? Om man tänker på skillnader 
 på bästa vän och kompis?  
Adam: Jag tycker kompis och bästa vän är samma sak. Bästa vän är dom som man är med 
 lite mer med och som jag har varit med länge vi har träffats när jag var liten. Jag har 
 ju kompisar men jag har mest bästa vänner. 
 

Adam beskriver först att det inte finns någon skillnad på att vara kompis och bästa vän, 

men menar därefter att bästa vän är de som han känt sedan han varit liten och är med 

oftare. Barnens beskrivningar kan härmed förstås genom att barnen i upprättandet av 

gemenskaper försöker passa in efter det som upplevs som uppskattat av de andra barnen. 

När barnen väl är i en gemenskap ökar möjligheten för barnen att kunna vara sig själva. 

Detta kan ses som den närhet som inte tycks uppstå i lika hög grad mellan kompisar som 

mellan bästa kompisar. 

7.2.1 Analys 

Inom barnens kompisrelationer tycks det finnas olika nivåer för hur nära barnen står 

varandra. Amanda menar att hon väljer att visa sig från sin bästa sida när hon träffar nya 

kompisar då hon är rädd för att klanta till det. Detta kan i Goffmans (1959) teori förstås 

genom att Amanda vill träda in i ett team där det redan existerar normer och regler. 

Genom att fjäska för teammedlemmarna förhåller hon sig till deras normer och regler för 

att få tillträde till gemenskapen. Beroende på hur väl Amanda förhåller sig till teamets 

förpliktelser kommer det bli avgörande för hur teammedlemmarna bekräftar hennes 

projiceringar. För Amanda blir detta en konsekvens av att hon inte riktigt vågar vara sig 

själv. En annan aspekt skulle kunna vara att Amanda agerar som regissör när hon fjäskar 

för de andra barnen vilket skulle kunna ses som att hon värvar nya teammedlemmar. 

Genom att förhålla sig till det hon tror att de andra barnen vill höra upprättas ett team där 

Amanda blir den som tar initiativet till att teamet bildas.  

I kompisrelationer beskrivs banden som mindre starka än banden mellan bästa kompisar, 

banden mellan teammedlemmarna tycks i dessa gemenskaper bli mindre sårbara. Detta 

kan förstås genom Goffmans (1959) beskrivning av den dramaturgiska lojaliteten, som i 
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barnens beskrivningar inte blir lika krävande och misstag i form av konflikter tycks bli 

mer accepterade. Det kommer dock fortfarande att finnas gemensamma moraliska 

bestämmelser mellan teammedlemmarna som innebär att det finns förväntningar för hur 

teammedlemmarna bör framträda inför publiken men också gentemot varandra. I de 

relationer där barnen beskriver varandra som bästa kompisar tycks teamet inneha alla de 

delar som Goffman (1959) beskriver, dramaturgisk lojalitet, disciplin och försiktighet. 

Det tycks finnas ett starkare band mellan teammedlemmarna med hög tillit och 

förtroende. Inom denna gemenskap har det skapats normer och regler som stämmer 

överens med det som teammedlemmarna känner sig trygga med, då de beskriver att de 

kan vara sig själva. Detta kan förstås genom att en dramaturgisk- lojalitet, disciplin och 

försiktighet upprättats inom teamet. Teammedlemmarna förhåller sig därmed inom de 

bestämmelser som skapats, stöttar upp varandra och undviker att utsätta teamet för 

problematiska situationer där teamet ställs på prov. Tillit och lojalitet kan också bekräftas 

genom barns kulturer då symboler kan användas för att bekräfta och påvisa gemenskapen 

teamet har till varandra. Agnes beskrivning om hur bästisrelationer skapas och bekräftas 

genom bästishalsband kan förstås som barnkultur och barns kultur, beroende på vilken 

typ av halsband barnen väljer att använda. Då vi inte vet vilken typ av halsband Agnes 

pratar om betyder det att vi måste förstå beskrivningen från båda perspektiven. För att 

halsbandet ska förstås som barnkultur innebär det att halsbandet är en produkt skapad av 

vuxna för barn. Dessa halsband brukar vanligtvis se ut som ett hjärta som är delad mitt 

itu, där bästisarna bär ett halvt hjärta var. För att halsbandet ska förstås i relation till 

Sparrmans (2006) beskrivning av barns kultur innebär detta att barnen själva skapat 

halsbandet, vilket innebär att vi vuxna inte kommer förstå halsbandets innebörd. Det 

kommer därmed finnas ett symboliskt värde i halsbandet som barnen själva upprättat 

mellan varandra. Adam menar att han tillsammans med sina bästa kompisar kan vara sig 

själv mer. Men i detta resonemang går det därmed också att ställa sig frågan om 

teammedlemmarna verkligen kan vara sig själva, då de i relation till Goffmans (1959) 

teori inte utsätter teamet för problematiska situationer. En sådan situation skulle då kunna 

vara att teammedlemmarna inte är överens, vilket skulle kunna leda till en konflikt inom 

teamet.  

7.3 … men, ja, tillslut kan dom bli avundsjuka. 
I barnens beskrivningar kommer det fram flera faktorer som har inverkan för hur barnen 

förhåller sig mot varandra. Barnen använder sig av olika förhållningssätt för att markera 
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sina olika roller och gemenskaper. Barnen menar att det samtidigt skapas en avundsjuka 

när kompisrelationer förstärks. Agnes menar att hon blev avundsjuk när två kompisar 

skickade en bild på sig själva genom appen Snapchat där de förstärkte sin relation för 

andra genom att påvisa att de två hade varit bästa kompisar under en längre tid.  

Agnes:  Alltså det är väldigt många som skickar typ såhär rätt mycket på Snapchat och så 
 har det hänt att många skickar bilder på sina kompisar och skriver så här nu har vi 
 vart bästisar i nio år fast det inte är sant skickar man precis till den personen man 
 vill reta upp. ibland typ skickar man dumma kommentarer man ska ju egentligen 
 bara strunta i det för att dom vill att man ska bli arg och skicka massa saker… när 
 man vet ju själv att det inte är sant då behöver man ju inte skriva… skriva… 
 tillbaka det låter man bara va då tröttnar dom tillslut. 
 

Barnen beskriver hur denna avundsjuka kan uppstå i olika situationer både i 

klassrummet, skolgården, på fritidshemmet och på fritiden. När Elliot och Agnes 

beskriver avundsjukan som uppstår hänvisar de ofta till egenskaper som att bära fina 

kläder, vara duktig och kunnig på många saker. De båda menar att det finns en gräns för 

hur duktig och kunnig en får vara tillsammans med andra. I en konversation mellan Elliot 

och Agnes kommer de båda fram till att visa sig för duktig inför andra kan leda till att de 

andra barnen blir avundsjuka. 

 Elliot: Jag skulle nog säga att det är… att det känns lite dumt men det är nog så att om man 
tyvärr är rätt duktig på många saker o många tycker att man har fina kläder om man 
är jätteduktig… 

 (Pratar i munnen på varandra) 
Agnes: Blir typ avundsjuk 
Elliot: Då blir ju den personen att alla hellre vill va med den… men ja tillslut kan dom bli 
 avundsjuka på den… dumt… 

  A: Känner ni igen det här från klassen eller på fritids? 
Agnes: Ja 
 Elliot: Ja. Jo om den personen till exempel kan så mycket den personen man kanske sitter 
 och räcker upp handen hela tiden kanske kan typ svara på alla frågor då blir dom 
 andra liksom trötta och orkar inte räcka upp handen typ.  
Agnes: Ibland har jag märkt i klassrummet när den personen kanske är väldigt duktig på att 
 svara och får väldigt mycket frågor då får den personen väldigt mycket 
 kommentarer… ah typ han kan ju svaren på allting… 
 Elliot: Mycket kommentarer som inte känns så bra för den personen. 

 

Elliot och Agnes menar att de som är duktiga och räcker upp handen för att besvara 

frågor i klassrummet för ofta kan få negativa kommentarer. Det finns alltså gränser för 

hur populära och coola barn får vara inför varandra innan det riskerar att slå tillbaka 

negativt. Avundsjukan som Agnes och Elliot beskriver tycks även finnas närvarande i 

andra situationer. Stefanie beskriver hur hon tycker att det är viktigt att kunna leka med 
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de hon vill. När Stefanie väljer att leka med andra kompisar än de som hon är med hela 

tiden menar hon att de blir avundsjuka eller arga. 

Stefanie: Ja, jag har haft några som har vart väldigt mycket så att jag inte får leka med dom 
 jag vill, det är det som är ganska viktigt för mig att få det liksom, för det har vart 
 väldigt mycket så… men varför är du aldrig med oss… men liksom jag är ju med 
 dom hela tiden och det var det liksom jag menade, att alla, att jag får va med den 
 jag vill, ingen ska bestämma det liksom eller liksom utifall du går iväg och jag vill 
 va med den personen åh det är typ de som är så eller vad man ska säga. 

  L:  Varför tror du att de andra vill bestämma vad du ska göra? 
Stefanie: Ett tag var det väl att de tyckte inte om att jag hade andra vänner. Jag vet inte om de 

 var avundsjuka på att jag hade nya vänner å dom var liksom… ett tag var det så att 
 dom ville bara va med mig, åh liksom va med andra, åh liksom vi ska aldrig sluta 
 vara vänner liksom men jag kan ju vara med vem jag vill, men då var det också så 
 att dom tyckte inte om att jag fick nya vänner. Jag vet inte om dom var avundsjuka 
 eller arga, ni är aldrig med mig… 

 

Stefanies delaktighet i flera kompisgemenskaper skapar en avundsjuka hos de kompisar 

hon för dagen inte väljer att vara med. Stefanie beskriver att hon har många kompisar 

som tillhör flera kompisgemenskaper vilket blir ett dilemma där kompisarna har åsikter 

om vem hon ska vara med. Hon menar att kompisarna reagerade genom att bli arga eller 

avundsjuka. Det är svårt att avgöra om kompisarnas avundsjuka grundar sig i att Stefanie 

får nya kompisar eller på Stefanies nya kompisar som får vara med henne mer.  

7.3.1 Analys 

Agnes beskriver hur kompisar via Snapchat förstärker sin gemenskap genom att påvisa 

sin bästa-kompisrelation, vilket då retar upp henne. Det beskrivna framträdandet från 

kompisarna kan förstås från två olika perspektiv i relation till Goffmans (1959) teori. Det 

skulle kunna ses som ett framträdande där teamet förstärker sina moraliska bestämmelser 

och hemligheter inför andra för att påvisa det band som förenar dem men också utesluter 

andra från teamet. Det skulle å andra sidan kunna ses som att teamet inte intagit sin 

dramaturgiska försiktighet då framträdandet väcker upprördhet och ifrågasättande hos 

Agnes, vilket skapar problem för teamets trovärdighet. Barnens framträdanden tycks 

därmed inte enbart ske genom det talande språket mellan teamet och publiken (Agnes) 

utan även genom barns kulturer som Snapchat. Snapchat är ett socialt nätverk i form av 

en app där medlemmar kan skicka bilder, filmer och text till de vänner som de valt att 

lägga till i sin kontaktlista. Snapchat som produkt kan ses som barnkultur, då appen är 

skapad av vuxna, för såväl barn som vuxna. I det beskrivna fallet blir appen förstådd 

genom Sparrmans (2006) beskrivning av barns kultur, då användandet av appen sker 
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utifrån syftet att reta upp sina kompisar. Användandet ses därför som något barnen själva 

skapat med appen som redskap för kommunikation. 

I de båda beskrivningarna av Agnes och Elliots klass och Stefanies gamla kompisar kan i 

Goffmans (1959) teori förstås som ett team, där en eller flera teammedlemmar inte 

förhåller sig till de bestämda moraliska förpliktelserna som upprättats. Dessa 

teammedlemmar blir därmed bestraffade genom kommentarer eller tillsägelser. I Agnes 

och Elliots team (skolklass) finns en norm där det tycks finnas gränser för hur ofta en 

teammedlem får svara på de frågor som läraren ställer. I klassrumssituationer blir det 

också viktigt att uppmärksamma att läraren tillsammans med barnen också utgör ett team 

där normer och regler bestäms. I detta team blir läraren regissör och ansvarar för att 

skapa lugn mellan teammedlemmarna. När en teammedlem bryter överenskommelsen i 

det team som upprättas av klasskamraterna sker konsekvenser i form av kommentarer 

från teammedlemmarna. Beroende på om läraren är publik eller inte kommer detta 

framträdande ske i främre- eller i bakre region. Om framträdandet sker i främre region 

kommer läraren vara publik och kommentarerna kan förstås i relation till den 

dramaturgiska disciplinen. Detta innebär att teammedlemmarna försöker rädda 

situationen som uppstår i klassrummet för att upprätthålla teamets förpliktelser och återgå 

till det önskvärda lugnet. Detta kan även bli riskfyllt för teamet då deras normer och 

regler (hemligheter) riskeras att bli upptäckta av publiken (läraren) och går därmed mot 

teamets dramaturgiska försiktighet. Sker kommentarerna i bakre region kan dessa 

kommentarer förstås som bestraffningar. I Stefanies fall blir utfallet liknande, hon 

befinner sig i två team vilket skapar problematik för hennes kompisar. Stefanies 

delaktighet kan här förstås utifrån två olika roller, som teammedlem eller regissör. 

Oavsett om Stefanie är teammedlem eller regissör bryter hon mot den överenskommelse 

och förpliktelse som skapats inom teamet när hon gör framträdandet att vara med sina 

nya vänner, inom vilket inte inkluderar hennes teammedlemmar. När teamet uppger att 

hon aldrig är med dem försöker teamet genom den dramaturgiska disciplinen rädda upp 

oron som situationen skapat för att inte förlora sin teammedlem eller regissör. Stefanie 

och de barn som ingår i Agnes och Elliots klass tycks därmed stå inför ett val där de 

måste välja vilket team de vill ingå i, då det i dessa fall inte tycks vara accepterat att gå in 

och ur team som de själva önskar.  
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7.4 Liksom bara vi två, för annars blir det inte bra 
I detta tema kommer barnens olika beskrivningar om vad som sker inom grupperna 

presenteras. Det tycks finnas flera olika kompisgrupper och inom varje kompisgrupp 

finns det olika roller där en del barn tycks bli mer populära. Det tycks även ske någon 

form av uteslutning och inneslutning för att påvisa sin kompisgemenskaps starka band. 

Stefanie beskriver hur hon och hennes kompis har en lek där de skapat en regel som 

hindrar andra att vara med.  

Stefanie: Det enda vi har lagt till det är typ att vi inte ska vara liksom mer än en person eller 
 liksom bara vi två för annars blir det inte bra och vi är rädda att någon ska ändra på 
 reglerna och sånt och det är vi lite rädda för så därför. 

 

Regeln som Stefanie och henne kompis skapat menar de har sitt syfte att hindra andra 

från tillträde till leken, vilket de argumenterar för genom rädslan för att leken ska 

förändras. I Amandas beskrivning visar sig detta hindrande av tillträde genom att hon 

känner sig utanför när beslut om vad kompisgemenskapen ska leka sker utan att alla 

inom gruppen får säga vad de vill göra. 

Amanda: Om det är nån i en grupp, om alla fått säga vad den tycker och så är det en som inte 
 får säga någonting då kanske dom börjar leka nån lek som kompisen inte är med på 
 för att den inte sagt någonting och då blir den kompisen utanför.  

  L:  Kan man känna sig utanför även om man är med sina kompisar? 
Amanda: Det tycker jag det har jag varit så ganska många gånger ibland för i vår klass är det 

 tjejer som går och viskar... 
 (…) 

Amanda: Men bara för att typ om jag skulle komma till en kompis och fråga om jag får vara 
 med och viska vet inte vad den viskar om och så låter den mig inte va med… då 
 pratar hon säkert om mig för att jag inte får vara med. 
 

Amanda beskriver två olika situationer då det skapas ett utanförskap, där barn inte blir 

lika delaktig som de andra. Olle beskriver också situationer på skolgården där de 

populära barnen får ett följe av andra barn efter sig. Han menar att de populära tycks 

finnas överallt på skolgården. 

     L:  Men va, vad är det då? Vad är populär? Vad är det för något? 
   Olle:  Asså, jag vet inte man bara e det typ. 
       A:  Men vad e det då? 
       L:  Hur är man då? 
 Olle gestikulerar och pekar åt alla håll och kanter. 
   Olle:  Då är du typ en som är där, där och där, där och där och överallt. 

A och L: Är man överallt då? 
    Olle:  Ah liksom man får en massa stalkers efter sig typ.  
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A och L:  Aha... (skrattar till) 
 A:  Mm. 

Olle:  Ungefär i alla fall.  
 A:  Ungefär? 
 L:  Vad e stalkers? 

  Olle:  Dom bara följer efter en vad som helst och kollar på en överallt till och med på toa 
 typ. Ah det finns tjejer som går in på toaletten samtidigt och sitter där. Jag vet inte 
 vad dom gör därinne.  

 
I Olles beskrivningar framkommer det hur de populära barnen får stalkers efter sig 
och hur dessa går på toaletten tillsammans utan att någon vet vad de egentligen gör. 

7.4.1 Analys 

I samtliga beskrivningar tycks det uppstå olika uteslutningar och inneslutningar som 

stärker banden mellan teammedlemmarna. När Stefanie och hennes kompis upprättar 

regler som utesluter andra kan detta förstås genom Goffmans (1959) beskrivning av den 

dramaturgiska- försiktigheten och lojaliteten. Vilket betyder att andra nekas tillträde till 

teamet i rädslan för att deras påhittade lek ska blir förstörd, vilket innebär att hemligheter 

och normer för leken endast delas mellan dem båda teammedlemmarna.  

I de beskrivningar som Amanda och Olle gör tycks det finnas en hemlighet som teamen 

håller för sig själva då varken Amanda eller Olle säger sig veta vad som händer när 

barnen viskar eller går in på toaletten tillsammans. Detta kan förstås genom Goffmans 

(1959) teori, där teammedlemmarna upprättar och stärker sina band i form av normer och 

regler. Detta innebär att teammedlemmarna förstärker sin dramaturgiska lojalitet genom 

att hemlighålla det som viskas eller händer på toaletten, vilket gör att publiken känner 

utanförskap i förhållande till teamet. 

Situationen som Amanda beskriver när kompisarna viskar blir komplex och kan ses i 

flera olika vinklar av Goffmans (1959) teori. Amanda menar att hon nekas tillträde till 

teamet (kompisarna) när de viskar och tror därmed att viskandet handlar om henne. 

Precis som i klassrummet, finns det även på skolan uppsatta normer för hur relationer 

mellan barnen ska vara, exempelvis kan dessa normer synliggöras i form av skolans 

likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan innefattar samtliga barn och personal på en 

skola vilket innebär att denna norm blir en del av ett team där alla barn blir 

teammedlemmar och all personal regissörer. Då teamet som viskar nekar Amandas 

tillträde kan vi utgå från att de är medvetna om att Amanda är publik och framträdandet 

ses därför i främre region där syftet blir att utesluta henne från teamets hemligheter. 
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Detta innebär att teamet varit vaksamma i sin dramaturgiska försiktighet, då det inte 

framgår i Amandas beskrivning att det finns någon fritidslärare närvarande i situationen. 

Hade en fritidslärare varit närvarande vid framträdandet hade det skapat besvär för 

medlemmarna då framträdandet inte stämmer överens med normer för hur relationer 

mellan barn ska vara. Fritidsläraren hade i detta fall blivit förstådd som regissör och två 

team hade funnits närvarande. Teamet som viskar hade vid situationen härmed kunnat ge 

Amanda ett tillfälligt tillträde till teamet för att undvika problem för teamet, eftersom 

regissören (fritidsläraren) finns närvarande vid teamets framträdande. Detta skulle kunna 

innebära att Amanda stundvis kommer erbjudas tillträde till teamet men att publiken och 

teamet blir avgörande för hur och när detta sker. 
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8 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse barns gemenskaper får för barns 

vardag i fritidshemmet. För att besvara denna fråga ställde vi forskningsfrågor angående 

vilken betydelse barns kultur får i barns gemenskaper och hur upprätthålls och förändras 

olika roller i barns gemenskaper. I detta avsnitt kommer vi reflektera över resultatet i 

förhållande till tidigare forskning, styrdokument och fritidshemmet praktik. 

Avslutningsvis följer en reflektion kring positiva och negativa aspekter av studiens 

metodval och genomförande.   

8.1 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att barnen befinner sig i flertalet olika gemenskaper under en dag på 

fritidshemmet, i skolan och på fritiden. Resultatet visar att barns popularitet är nära 

relaterat till barns kulturer. Sparrman (2006) menar att barns kulturer innefattar den 

kultur som barnen själva skapar i sina gemenskaper. Barnens kultur kan i denna studie 

förstås i förhållande till de egenskaper som barnen benämner som populära. I linje med 

Adler, Kless och Adler (1992) beskriver barnen i studien att en atletisk förmåga, bära 

fina kläder och att vara kunnig på mycket.  

Barnen gör även skillnad på innebörden av att vara kompisar och bästa kompisar. I 

relation till Blidings (2004) resultat skapar barnen i studien likaså olika regler för 

samspelet mellan de olika kompisrelationerna. Inom dessa gemenskaper skapas det enligt 

Goffman (1959) team där gemensamma moraliska bestämmelser med en hög 

dramaturgisk- lojalitet, disciplin och försiktighet är närvarande. Detta stämmer väl 

överens med Corsaros (2011) studie där relationer mellan bästa kompisar utvecklar starka 

band, inom vilka det skapas uppfattningar och förväntningar för hur barnen ska vara mot 

varandra. Detta innebär att barnen i teamen känner en trygghet och tillit till varandra. De 

olika teamen som beskrivs av barnen skulle kunna förstås som olika praktikgemenskaper. 

Teamet som befinner sig på fotbollsplanen skulle kunna förstås utifrån Dahls (2011) 

beskrivning av praktikgemenskap C, där tävling och fysisk aktivitet blir fokus för teamets 

kultur. Inom denna kultur sätts sedan normer upp för vad som anses vara populärt. I 

studien beskrivs denna popularitet i förhållande till hur duktig någon är på fotboll. I 

Elliots beskrivning av tillvägagångsättet vid laguppdelning på fotbollsplanen uppstår 

ibland en osämja då en populär spelare hamnar i det motsatta laget. Detta sammanfaller 
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med Forsberg och Thornbergs (2016) studie då det i deras undersökning framkom att 

populära barn ofta blir de som andra barn vill vara med.  

Barnen i studien beskriver hur de på olika sätt innesluter och utesluter andra barn från 

gemenskaper i olika situationer. Barnen använder sig inte endast av det talade språket för 

att kommunicera sin närhet till varandra. Barns kulturer så som Snapchat används också 

för att stärka vänskapsbandet mellan barnen. Genom att skicka en bild förstärker barnen 

sin gemenskap men utesluter också de barn som endast får bilden skickad till sig. 

Wrethander (2017) menar att barns relationer förstärks genom att utesluta andra från 

gemenskapen, vilket visar sig i beskrivningen där Agnes blir uppretad och vill svara med 

att skicka en dum kommentar.  Detta uteslutande beskrivs även i Amandas berättelse där 

hon menar att hon utesluts när de andra barnen viskar. Corsaro (2011) menar att barn 

skapar allianser för att säkra sina vänskaper vilket kan leda till att barn drar sig undan 

från andra. Handlingarna som barnen gör genom viskningar kan förstås som ett 

upprättande och bekräftande av sina olika roller mot varandra. Analysen kring Amandas 

beskrivning belyser hur denna handling från de viskande kompisarna kan se olika ut, 

beroende på om en fritidslärare är närvarande eller inte. Detta kan förstås i relation till 

det som Dahl (2011) belyser i sin avhandling, där resultatet visade att barn använder sig 

av olika strategier för att bestämma vilka som ska få vara delaktiga vid varje specifik 

situation. I Amandas beskrivning blir de viskande kompisarnas strategi olika beroende på 

vilken publik som finns närvarande, vilket därmed påverkar Amandas inneslutning eller 

uteslutning till gemenskapen.  

Skollagen (SFS 2010:800) belyser vikten av att främja barns allsidiga kontakter och 

gemenskaper. I fritidshemmets kapitel har Skolverket (2016) valt att förtydliga detta 

genom att påvisa fritidshemmets uppdrag gällande barns möjligheter att träna på och 

utveckla kamratrelationer i fritidshemmets vardag. Barnen i studien befinner sig i 

flertalet olika gemenskaper i sin vardag. Beroende på vilket sammanhang barnen 

befinner sig inom träder barnen in i olika gemenskaper (team) med outtalade normer och 

regler för hur de ska förhålla sig till varandra. Det går inte att endast se dessa 

gemenskaper upprättande i förhållande till fritidshemmet och skolan. Dessa gemenskaper 

är även närvarande på barnens fritid genom barns kulturer.  
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8.1.1 I ett fritidspedagogiskt perspektiv 

Från ett fritidspedagogiskt perspektiv kan detta resultat förstås genom att barnen under 

hela sin vardag i fritidshemmet och skolan träder in och ur roller och gemenskaper där 

barnen ställs inför olika förpliktelser och förväntningar. Inträdandet i de olika 

gemenskaperna skiftar från att vara mellan barnen och mellan barnen och skolpersonal. 

Barnens gemenskaper kan i majoriteten av de beskrivna händelserna ses som goda men i 

några av beskrivningarna menar barnen att de inte får vara delaktiga i gemenskaper vilket 

skapar en oro.  

Barnen tycks även ingå i osynliga gemenskaper där skolklasser, samtliga barn på skolan 

och fritidshemmet upprättar normer för vad som är ett populärt eller godtagbart beteende. 

Eftersom barnen enligt Goffman (1959) väljer sin publik när de framträder blir det 

viktigt att skolpersonal är medvetna om olika gemenskapers betydelse och vilka roller 

som finns närvarande inom dessa. Det blir angeläget att vara uppmärksam då barnen 

antagligen inte kommer att utföra sitt framträdande när publiken i form av skolpersonal 

finns närvarande.  

Vid genomförandet av insamlandet av studiens empiri kan samtliga samtalspromenader 

och fokusgruppsamtal ses som att vi ingick i ett team med barnen. Vår roll vid 

genomförandet måste förstås som en regissör då vi trots allt bestämde samtalsämnet och 

dess frågor. Genom att succesivt låta barnen styra samtalet försökte vi så långt som 

möjligt inta rollen som teammedlem och för att detta skulle kunna bli möjligt anpassade 

vi oss efter varje barns språkkultur. Detta resulterade i att vi fick inblick och förståelse 

för barnens kultur i deras gemenskaper. Att som fritidslärare inta rollen som forskare i sin 

egen praktik ökar därmed möjligheten att förstå betydelsen av barns gemenskaper i 

vardagen på fritidshemmet. Detta leder i sin tur till att fritidslärare kan skapa en vardag i 

fritidshemmet där barn får träna på och utveckla sina kamratrelationer (Skolverket, 

2016).  

Vi vill mena att det blir betydelsefullt att barnen får delaktighet och inflytande i alla de 

frågor som berör barns gemenskaper och sociala relationer på fritidshemmet och i skolan. 

Då barnen ges möjlighet till detta skulle det möjligtvis kunna leda till att skolan blir ett 

enda stort team där samtliga barn och personal blir teammedlemmar utifrån de normer 

och regler som gemensamt upprättas. Genom att låta barnen bli regissörer vill vi tro att 
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barnen tillsamman med fritidslärare får möjlighet att upptäcka och erfara en sanning om 

vad de tycker är norm för sina gemenskaper. Detta innebär att fritidslärarens roll blir att 

ingå i de olika teamen som teammedlem för att guida dem när de tränar på och utvecklar 

sina kamratrelationer. Om vi inte låter barnen få inflytande och delaktighet i de frågor 

som berör barnens gemenskaper finns risken att fritidslärare inte får ta del av den kultur 

som barnen befinner sig i. Vi kommer inte heller att få syn på de team som medvetet 

väljer att hemlighålla sina roller och som endast framträder när vi som fritidslärare inte 

är i publiken.  

8.2 Metoddiskussion  
Gällande tillståndblanketterna borde de skickats ut tidigare då antalet inte nådde upp till 

det antal vi planerat för studiens genomförande. Anledningen till att blanketterna 

skickades ut alltför sent berodde på att vi inte kunde säkerställa informationskravet i 

blanketterna då studiens syfte skiftade från barns upprättande av maktlekar till vilken 

betydelse olika gemenskaper får för barns vardag i fritidshemmet. Vi upptäckte också att 

vi kunde varit tydligare med att det krävdes en underteckning från båda vårdnadshavarna 

för att barnet ska få möjlighet att ta ställning till sitt deltagande i studien. En av de 

inlämnade tillståndsblanketterna var endast påskriven av den ena vårdnadshavaren vilket 

resulterade i att blanketten fick skickas tillbaka hem med barnet ytterligare en gång.  

Gällande studiens tillförlitlighet består deltagarantalet i studiens empiri av sammanlagt 

åtta deltagande barn (pilotstudien medräknad) vilket gör att studien inte når upp till den 

representativitet som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar. Å andra 

sidan tycks svaren uppnått en viss mättnad, då barnen uppger liknande svar i sina 

beskrivningar. Som en konsekvens av detta kan studiens resultat inte ses som en 

generalisering för alla fritidshem och bör därför förstås som en möjlig beskrivning av hur 

barns beskriver sina gemenskaper i fritidshemmet och i skolan.  

Gällande studiens metodval fungerade semistrukturerade intervjusamtal bra i förhållande 

till både samtalspromenaderna och fokusgruppsamtalen. De tre metodvalen genomfördes 

med oss båda närvarande, vilket bidrog till att vi kunde fokusera på olika delar (intervjua 

och föra anteckningar) under samtalspromenaderna och fokusgruppsamtalen. Patel och 

Davidson (2011) menar att detta bidrar till en ökad överensstämmelse med det som 

deltagaren sagt och kommunicerat via sitt kroppsspråk. Att använda både 

samtalspromenader och fokusgruppsamtal för insamlande av empiri fungerade i studien 
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mycket väl. I empirins helhet bidrog dessa tre metoder till att synliggöra det som barnen 

tycker är viktigt att vuxna vet om, samtidigt som vi fick en inblick i hur barn samtalar 

med varandra om sina olika gemenskaper (Qvarsell, 2003). Qvarsell (2012) 

rekommenderar att barns perspektiv kan användas för att utforma frågor i studier. Att 

använda samtalspromenadernas empiri i utformandet av teman för samtalet under 

fokusgruppsamtalen bidrog till att studien fick en mer ingående förståelse för det som 

barnen beskrev. Genom att transkribera det inspelade materialet allt eftersom studien 

fortskred möjliggjordes även att vi kunde ställa fler följdfrågor till de barn som ännu inte 

medverkat. Detta gjorde att vi fick syn på teman och oklarheter som vi kunde ställa 

ytterligare frågor om. Sammanfattningsvis tycker vi att vi lyckades väl med att låta 

barnen så långt som möjligt få en styrande roll i våra val av metoder där barnens 

perspektiv fick vara i centrum. 
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10 Sammanfattning  

Denna studie har i den mån det går, belyst barns perspektiv på vad gemenskaper får för 

betydelse i vardagen på fritidshemmet. Den tidigare forskningen visade på barns 

konstruktion av en social hierarki, hur inne-och uteslutning äger rum, hur barn tilldelar 

varandra olika betäckningar i relation till varandra och hur popularitet skapas mellan 

barnen. Studiens empiri visade hur barnen går in och ur olika gemenskaper under hela 

skoldagen och på fritidshemmet. I barnens skapande av popularitet visade empirin att 

majoritetens beslut var avgörande för vem som blev populär. Popularitet var nära 

sammankopplat med kläder, ha många kompisar och att vara kunnig på saker. Barnen 

menade att det fanns en skillnad på kompisar och bästa kompisar, att vara bästa kompis 

innefattade en nära relation med någon som barnen känt under en längre tid. Det tycks 

även finnas normer för hur kunniga eller populära barnen får vara, att gå utanför denna 

norm kunde leda till avundsjuka. Avundsjuka kunde även uppstå när ett barn kände sig 

utanför en kompisgemenskap. Barnen använde sig av olika redskap för att förstärka sina 

gemenskaper, dessa visade sig i empirin genom olika inne-och uteslutningar. För att 

återkoppla till frågan som ställdes i inledningen: Kungarna och drottningarna på 

fritidshemmet blir fritidshemmets regissörer, som skapar lugn och ordning i sina 

gemenskaper. 

En möjlig framtida forskningsfråga skulle kunna vara att söka svar i hur verksamma 

grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem och fritidspedagoger arbetar med att 

skapa möjligheter för barnen att träna och utveckla sina kamratrelationer på fritidshem.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Tillståndblankett vårdnadshavare (svenska och arabiska) 
 

Datum 18/4 2017 
Anhållan om tillstånd för att ert barn ska få delta i en undersökning 
inom ramen för det självständiga examensarbetet inom 
Lärarprogrammet, grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 
 
Vi heter Anna Lundell och Louise Widell och vi utbildar oss till lärare vid Jönköping 
University. Vi skall nu under våren 2017 göra en undersökning som vi ska presentera i vårt 
examensarbete. 
Studiens syfte är att utforska statusens/popularitetens roll i leken/gemenskapen. För att göra 
denna undersökning vill vi samla in material genom samtal med barn/elever i skolan.  
 
I ert barns klass kommer undersökningen att genomföras under perioden v. 18-19 
 
Vi vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den 
samtalspromenad och gruppsamtal som ingår i undersökningen. Alla barn/elever kommer 
att avidentifieras. De fritidshem som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas 
vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med 
de forskningsetiska regler som gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att 
intill den dag arbetet är publicerat, när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Materialet 
behandlas konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller 
bearbetning. 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser: 
 
Med vänliga hälsningar 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Anna Lundell  
Louise Widell 
 
Handledare för undersökningen är Eva Kane 
 
Kursansvarig: Anna Klerfelt, Jönköping University 
 
_______ ___________________________________________  
Talongen lämnas senast den xxx  
 

  □  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen.   
  □  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen.  
 
Datum:_______________________  
 
Barnets namn:______________________________  
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Vårdnadshavares underskrift: __________________________________   
 

Vårdnadshavares underskrift: __________________________________   
 

 
 

 
 
 

بعداالتحيیة:  
حث  ااء االى ب ّرر ذيي سوفف يیشارركك في إإعطاء ااال اال لكم  االى ططف ة  فق لمواا لب اا طط

االعمل في دداارر االتخرجج االذيي يیكونن ضمن إإططارر االتعليیم٬، االمعلمة االمختصة في 
ررعايیة أأططفالل االمدااررسس.  

٬، هھھھم يیدررسونن في  Louise Widell وو Anna Lundellأأسماءهھھھم هھھھي 
لكي يیصبحونن معلماتت. اانهھم سوفف يیعملونن ددررااسة خاللل   Jönköpingجامعة 

االتي سوفف يیقدموهھھھا في بحث االتخرجج. ددفف االدررااسة  ٢۲٠۰١۱٧۷فصل االربيیع سنة
مشارركة.نحن بحاجة االى جمع االعب االشعبيیة٬، اال أأددووااررهھھھو يیبحثونن ااألووضاعع ٬، 

مواادد االمعرفة عن ططريیق االتحدثث مع ططفلكم لكي نعمل هھھھذهه االدررااسة.  
سوفف تطبق هھھھذهه االدررااسة في االصف االذيي يیوجد فيیهھ ططفلكم خاللل االقترةة من 

١۱٨۸ ااألسبوعع -١۱٩۹.  
اانن تسمحواا االى ااططفلكم االمشارركة في االمحاددثة  ااألموررنحن نطلب منكم كأووليیاء 
حدثث كمجموعة االذيي يیدخل في االدررااسة.سوفف يیكونن عندما نتمشى وو عندما نت

/االطالبب مجهھوليین. سوفف يیكونن هھھھؤالء االعامليین في دداارر ررعايیة ااألططفاللكل 
. االمشارركك يیكونن لهھ االحريیة أأخرىىمجهھوليین باألسماء  ااوو بايي  ططريیقة  ااألططفالل

في قواانيین االبحث.ططفلكم لهھ االحق اانن يیتوقف متى ما يیريید. سوفف تكونن هھھھذهه 
تكونن موجوددةة االى بحث ااخر ااوو معالجة.االمواادد سريیة ووال   

لمكتوبب في ااألسفل . لميیل اا َا عن ططريیق اا ِن تصلو ب ندكم إإسسءلة اا توجد ع اا    ااذذ
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Bilaga 2 Tillståndsblankett elev 
Datum 18/4 2017 

 

Hej! 
Vi heter Anna Lundell och Louise Widell. Vi går på Lärarhögskolan för att 

bli fritidslärare. Vi undrar om du skulle vilja vara med i vårt skolarbete. Vi 

är nyfikna på vad du gör eller leker när du är på fritids och vad du tänker 

och tycker om popularitet i skolan. Vi kommer prata med dig och 

klasskompisarna när vi går på promenader på skolgården och i mindre 

grupper i skolan.  

 

Du kan välja att inte vara med att prata om vad du gör/leker och om 

popularitet. Vill du vara med och prata om detta kan du när som helst 

avbryta ditt deltagande. Vi kommer att ta bort ditt namn när vi skriver och 

det du säger kommer bara att användas för vårt skolarbete. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Lundell och Louise Widell 

 

□  Ja, jag vill vara med och prata om vad jag gör eller leker och 
om popularitet på fritids. 

 

□  Nej, jag vill inte vara med och prata om vad jag gör/leker och 
om popularitet på fritids. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
Ditt namn:     Datum: 
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Bilaga 3 Intervjuguide för samtalspromenad 

• Kan du visa oss ett ställe där du brukar vara? 
• Vad brukar du göra här? 
• Hur går det till när ni leker här? 
• Hur många brukar ni vara här? 
• Varför tror du det är just ni som leker här? 
• Finns det regler här? 
• Hur bestäms regler? 
• Vem får bestämma? 
• Hur får den som är ny i leken reda på vilka regler som finns här? 

 
• Vad/hur är en kompis för dig? 
• Finns det bästa kompisar också? Hur är de? 

 
• Kan du beskriva hur en populär person är? 
• Finns det de som är mer populära än andra? 
• Kan vem som helst bli populär? 
• Är det viktigt att vara populär? 
• Tycker du att du är populär? 
• Vad finns det för fördelar/nackdelar med att vara populär? 

 
• Kan du visa oss ett ställe där du inte brukar vara? 
• Vad händer på den här platsen? 
• Hur många brukar det vara här? 
• Varför tror du att det är just de som är här? 
• Finns det några regler här? 
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Bilaga 4 Teman för fokusgruppsamtal 

• Det är inte viktigt att vara populär. 
• Att vara populär är när man är omtyckt av flera. 
• Det är lättare att bli populär om man har fina kläder och är duktig på många saker. 
• Kompisar har samma intressen och tycker lika. 
• Om man är populär får man bestämma mer vad man ska göra med sina kompisar. 
• Det går att vara hur många som helst när man hänger/leker. 
• Det finns olika roller i kompisgrupper. 
• Det finns regler i kompisgruppen. 
• Det är skillnad på kompisar och bästa kompisar. 
• Det finns olika kompisgrupper i skolan och på fritids. 
• Olika kompisgrupper är på olika platser på skolan. 
• Kompisar kan känna sig svikna om man leker/hänger med någon annan. 


