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Abstrakt 
 

”Anyone can join” 

A qualitive study about pree-school teachers reflective thoughts about the concept of 

“anyone can join”  

 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare från två olika förskolor ser på 

begreppet ”alla får vara med”. För att få inblick i hur och om de två olika 

verksamheterna använder begreppet och vad förskollärarna har för förhållningssätt till 

begreppet har tre stycken frågeställningar formulerats som berör vad förskollärare har 

för relation till begreppet “alla får vara med”, vad de har för föreställningar om barns 

agerande gällande begreppet “alla får vara med” samt hur de hanterar barns uteslutande 

av varandra i fri lek. Vidare formulerades intervjufrågor för att samla in empiri genom 

semistrukturerad intervju. I studiens resultat framkommer att majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna tycker att det är ett svårt begrepp att förhålla sig till men att 

begreppet inte används i någon större utsträckning i de undersökta verksamheterna. 

Förskollärarna talar om respekt gentemot barnen och rätten att själva välja. I studien 

diskuteras strategier som används av barn för uteslutning av varandra och hur viktigt det 

är som förskollärare att vara närvarande för att upptäcka utanförskap och vidare kunna 

undersöka om det är något självvalt eller om det direkt handlar om uteslutning.   

 

Nyckelord 
Kamratkultur, uteslutning, förskolans demokratiuppdrag 
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1 Inledning 
Vi vill med kommande studie belysa och ifrågasätta den välkända och ofta använda 

lekregeln “alla får vara med”. Vi vill vinna kunskap om hur begreppet används i 

förskolan, med fokus på förskollärares tankar och förhållningssätt kring huruvida det är 

en självklarhet att alla barn utan förbehåll har rätt att “vara med”. Genom att intervjua 

sex olika förskollärare med utgångspunkt i de tre frågeställningar som nedan presenteras 

har vi ämnat ta reda på detta. I studien presenteras forskning som till viss del motsäger 

sig användandet av begreppet “alla får vara med”, men också forskning som berör 

vikten av att delta i lek och behovet av att dela lekvärldar med jämnåriga kamrater i 

förskolan. Forskning om hur barn skyddar sin lek kommer också att presenteras. 

Liksom oss vuxna kommer barn inte överens med alla och vill inte leka med alla, har 

man då som barn inte samma rätt som oss vuxna att välja sina kamrater eller att få leka 

själv? Samtidigt innebär förskolans uppdrag att se till att ingen blir utanför, vilket kan 

skapa problematik i bemötandet av barns konflikter när någon blir utanför. 

 

I talet om förskolans verksamhet och förskollärarens uppdrag kan ordet barnsyn 

knappast undvikas. Vi får under utbildningens gång höra orden ”det kompetenta barnet” 

så många gånger att vi till slut hör det i sömnen. Att arbeta utefter läroplanen 

(Skolverket, 2016) förutsätter att man har tilltro till barnets kompetens och förmåga, 

både i sociala sammanhang och vad gäller barnets lärande. Vuxna ska finnas till hands 

för att stödja och stötta utefter barnets intresse och intentioner. Kan det dock vara så att 

vår syn på det kompetenta barnet faller i användandet av regeln ”alla får vara med”, om 

barnen inte ses kompetenta nog att själva välja sina relationer i en verksamhet där de 

spenderar så stor del av sina liv? En önskan är att inget barn ska känna sig utesluten, 

men i verkligheten och praktiken är det svårt att avgöra huruvida uteslutning sker. Inget 

barn ska hamna i utanförskap men som vår studie visar ska barn respekteras, likväl som 

vuxna respekteras och likväl som vuxna har rätten att ibland välja bör rätten för barnen 

att välja också finnas. Här är det betydelsefullt för förskollärare att försöka ta reda på 

varför ett barn utesluts, är det för att tillgång till lek kan förstöra mer än tillföra eller är 

det av andra skäl? Balansen mellan utanförskap och barns vilja att skydda sin lekvärld 

är svår, och det krävs närvarande vuxna.  

 

Ibland vill man leka två, kanske för att det just vid det tillfället fungerar bäst så, ibland 

vill man leka själv, ibland kan man ha haft konflikter med varandra och just den dagen 

behöver en paus från varandra för att inte skapa mer konflikter, ska då ”alla få vara 

med”? När vi skulle påbörja vår studie var våra tankar och föreställningar kring 

begreppet inte helt självklara, begreppet har erfarits utan att kanske direkt ha reflekterats 

över och många gånger tycks det vara en självklarhet i förskolan att alla alltid ska få 

vara med, ingen ska ju någonsin behöva känna sig utanför. Men under studiens gång när 

man har fått erfara andras erfarenheter och tankar kring begreppet, av förskollärare som 

är verksamma i verksamheter blir synen på begreppet annorlunda. En given självklarhet 

är dock att ingen ska hamna i utanförskap, vilket är ett ansvar som ligger hos 

förskollärarna. Men samtidigt kan begreppet som undersökts inte helt tas i beaktning. 

Vårt resultat tyder på att barns uteslutning av varandra inte alltid handlar om att direkt 

vara elaka, utan det handlar många gånger om att de vill skydda den lekvärld som de 

precis har skapat och att innesluta i det läget kan i vissa fall förstöra mer än tillföra. Det 

är vid dessa tillfällen som förskollärare behöver vara uppmärksamma för att få syn på av 

vilken anledning uteslutning sker och utifrån det ta ansvar för att barnet ifråga ska få 

stöd i samspelet med andra barn. En närvarande, lyhörd och delaktig förskollärare är en 

förutsättning för att kunna hantera utanförskap och konflikter i förskolan på bästa 

möjliga vis. 
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2 Bakgrund  
I nedanstående kapitel kommer relevanta delar av Konventionen om barns rättigheter 

och läroplanen för förskolan att kort sammanfattas i relation till studiens utgångspunkt. 

De båda styrdokumenten anses vara relevanta för denna studie då de båda behandlar 

barns rätt att uttrycka sig och rätten att få sina val respekterade. De framhåller även de 

demokratiska värderingar som förskollärare bör efterleva och lära ut i verksamheten.   

 

2.1 Konventionen om barnets rättigheter  

Konventionen om barns rättigheter (Socialdepartementet, 2014) är ratificerad i svensk 

lagstiftning, vilket betyder att den är juridiskt bindande. Myndigheter, kommuner och 

landsting ska därför tolka och tillämpa beslut och åtgärder så att barnkonventionen 

efterföljs i praktiken, i de fall när det gäller barns rättigheter. En av Barnkonventionens 

grundläggande principer är Artikel nummer 12, barnets rätt att uttrycka sina åsikter i 

alla frågor som berör honom eller henne. Den lyder som följer: ”Konventionsstaterna 

skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad [….]” (Socialdepartementet, 2014 s.29).  

Socialdepartementet förtydligar att begreppet mognad inte är definierat, utan måste 

avvägas i relation till barnets förmåga att förstå vad det är han eller hon vill uttrycka sig 

om. Vikten av att barn delges kunskap om sina rättigheter tas upp flertalet gånger. 

Rättigheterna ska tillgodoses barnet ”som medborgare, patient, konsument eller elev” 

(s.14). Detta ställer krav på att myndigheter, exempelvis förskolan, förmedlar 

informationen till barnen på ett sätt som de kan förstå och att barns rättigheter 

implementeras i verksamheten på ett reellt sätt. Lärare och personal inom förskolan 

spelar här en viktig roll. Det är viktigt att personalen hålls uppdaterad och utbildad i hur 

barns rättigheter ska förverkligas i verksamheten, då kunskapen om vad barnets 

rättigheter innebär i praktiken är en grundförutsättning för att myndigheter ska kunna 

efterleva åtagandena i barnkonventionen. 

 

2.2 Förskolans uppdrag enligt läroplanen   

I enlighet med barnkonventionen ges det demokratiska uppdraget stort utrymme i 

läroplanen för förskolan. I läroplanens första stycke kan man läsa att ”en viktig uppgift 

för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (s.4). 

Vidare förklaras förskolans uppdrag att främja barns känsla för omsorg och hänsyn, 

rättvisa och jämställdhet. Det framhålls att barn lär sig dessa etiska värden genom 

konkreta upplevelser och att förskollärares förhållningssätt är en viktig påverkan på 

barns sätt att förstå det demokratiska samhällets rättigheter och skyldigheter. Förskolans 

verksamhet bör därför bedrivas i enlighet med demokratiska värden för att tydliggöra 

dessa värderingar för barnen. Respekt, solidaritet, empati och tolerans för andras 

uppfattningar är andra värden barn lär sig i förskolan. Förskolan ska genomsyras av ett 

demokratiskt klimat och alla i arbetslaget har ansvar för att hjälpa barnen lära sig att 

hantera konflikter och reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

Läroplanen lyfter också uppdraget att ge barn stöd i sin sociala utveckling och ge dem 

goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer samt känna sig trygga i gruppen. 

Inget barn ska utsättas för kränkningar eller diskriminering. Genom att barnet 

uppmuntras i och få möjligheter att fatta egna beslut och bilda sig egna uppfattningar 

ges möjligheten att utveckla tilltro till den egna förmågan och att få känna sig som en 

tillgång till gruppen. Riktlinjer för förskollärare innefattar att se till att varje barns 

behov blir respekterade och tillgodosedda och att barnen får uppleva sitt eget värde samt 



  
 

3 

att normer för arbetet i verksamheten och för samvaron i den egna gruppen ska 

utvecklas. Förskolan ska uppmuntra att barn för fram sina åsikter för att på så sätt kunna 

påverka sin situation. Det är förskollärares ansvar att se till att alla barn har ett reellt 

inflytande i verksamheten. Barnens åsikter ska respekteras av hela arbetslaget. Enligt 

läroplanen ska barnen alltså lära sig respektera andra och känna solidaritet med och 

omsorg för kamrater. De ska också kunna finna styrka i sin egen person och känna att 

deras åsikter och känslor är viktiga och respekteras av kamrater och personal på 

förskolan (Skolverket, 2016). 
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3 Syfte och frågeställningar  
Syfte och frågeställningar Vi ämnar genom denna studie belysa huruvida de intervjuade 

förskollärarna anser att begreppet ”alla får vara med” används eller bör användas i 

förskolans verksamhet, samt deras tankar kring barns uteslutande och förskolans 

uppdrag att motverka utanförskap. Vårt syfte med uppsatsen är att vinna kunskap om 

hur synen på begreppet ”alla får vara med” upplevs av förskollärare.  

 

Specifikt avses följande frågor att besvaras: 

Vad har förskollärare för relation till begreppet “alla får vara med”? 

Vad har förskollärare för föreställningar om barns agerande gällande begreppet “alla får 

vara med”? 

Hur hanterar förskollärare barns uteslutande av varandra i fri lek? 
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4 Forskningsöversikt  
Vårt syfte är med denna studie att vinna kunskap om huruvida begreppet ”alla får vara 

”med” används i förskoleverksamheter. Förskollärares syn, tankar, erfarenheter samt 

föreställningar om barns relation till begreppet är sådant som undersökts. I denna del av 

arbetet redogörs resultat av tidigare forskning som berör vårt arbete. Nedan presenteras 

forskning om barns relationsarbete, hur de gör för att utesluta andra barn, samt 

forskning som berör förskollärare i arbetet med ovanstående.  

 

4.1 Barns samspel  

Det här kapitlet kommer att redogöra för forskning som åskådliggör på vilket sätt barn i 

förskolan utesluter varandra och vad detta beror på. 

 
4.1.1 Mönster i barns lek  

Corsaros studier om kamratkulturer (1985, 2003) visar att barn har två motsträvande 

begär i interaktionen med andra barn. Dessa mönster är en ständig källa till konflikt och 

visar på strukturer i barns kamratkulturer och solidariteten barn emellan, samt ger en 

bild av hur barn utvecklar synen på vänskap i kamratgrupper. Mönstren utgörs dels av 

en stark önskan att delta i lek med andra barn, det sociala deltagandet, och dels av lika 

stark önskan att skydda sitt interaktiva utrymme, sin lek. När barn väljer lek så strävar 

de oftast efter att finna en lekpartner. Ensamlek är inte något barn väljer i första hand 

och den vanligaste strategin för att vinna tillträde till en lek enligt Corsaros (1985) 

studier är att barnen refererar till vänskapen med den som bestämmer i leken. Corsaro 

(2003) nämner också en mängd ingångsstrategier som barn använder för att ta sig in i 

leken och menar att barn inte har för vana att acceptera ett nej utan ytterligare försök.  

 
4.1.2 Sekundära anpassningar   

Leken består enligt Öhman (2008, 2011) av ett ständigt förhandlande om regler. Ofta 

hävdar barn att det är den som har startat leken som har rätten att bestämma lekreglerna 

och vilka som får vara med. Barn anser sig även ha rätten att utesluta barn som stör eller 

förstör leken. Detta trots att de vet att lärarna säger att man inte får utesluta kompisar, 

ofta enligt den allmängiltiga regeln ”alla får vara med”. Enligt Öhman så är det 

tillsammans med andra som barn får kunskap om sig själva och hur man är tillsammans 

med andra. Hon skriver om barns lekförmåga och vilka kompetenser som behövs för att 

kunna vara med och leka. Genom att hitta någon att vara med och genom att känna sig 

accepterad i en grupp kan barnet utveckla den samvarokompetens som behövs för att 

kunna vinna tillträde till leken. Även Sommer (2005) skriver om hur barn nekas tillträde 

till samspel om de inte har sociala färdigheter, kan samarbeta eller kan spelreglerna i 

leken. Öhman (2008) talar om lekbarhet, att ses som lekbar av andra kompisar och 

menar vidare att barn sätter villkor för hur man ska vara som kompis och om ett barn 

inte lever upp till villkoren så är detta en rättfärdig anledning att uteslutas från leken. 

Vissa barn villkoras mer än andra, vilket kan skapa negativa sociala mönster i 

barngruppen, vilket även syns tydligt i en studie av Löfdahl och Hägglund (2006). 

Löfdahl och Hägglund beskriver hur barnen försöker skapa en generell social struktur 

där de vet vem som har makt att bestämma över leken och över vilka som får vara med. 

Ett av barnen visade i studien prov på sin kompetens att veta vilka barn som kan delta i 

lek utan att förstöra den, vilket gjorde att hon vann status och en hög maktposition i 

gruppen. Barn blir i studien exkluderade ur leken och när det påpekades att detta bröt 

mot regeln ”alla får vara med” hänvisade barnen till särskilda villkor i leken eller 

särskilda villkor för barnen. Dessa villkor som barnen hittade på menades kunna 

förklara varför situationen var helt unik och därför kunde rättfärdiga avsteg från den 
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officiella regeln ”alla får vara med”. Kommentarer som ”vi är redan för många” och 

”men vi leker inte längre” används som medel för uteslutning. Corsaro (1985) skriver 

att barn mycket väl vet att ju fler barn som är med i leken desto större är risken för 

konflikter som förstör leken. Ofta händer det att leken avbryts på grund av konflikt eller 

att barn beslutar sig för att sluta leka när de inte får vara ifred. Löfdahl och Hägglund 

(2006) kallar barnens omstrukturerande av reglerna för en social representation under 

konstruktion, där barnen tolkar reglerna och lägger till för att rättfärdiga exkluderingen 

av flickan Maja till den grad att det till slut inte räknas som uteslutning i varken barnens 

eller personalens ögon (a.a).  

 

Löfdahl (2014) beskriver även i en annan studie hur barn kringgår den regel att, ”alla får 

vara med”.  Barnen är medvetna om att regeln finns, men genom att låta kamrater vara 

med i en redan påbörjad aktivitet med en tilldelad karaktär som de lika gärna kunde 

varit utan, så blir barnet uteslutet även att barnet är “med” i leken. Här visas tydligt hur 

barnen kringgår regeln när de låter ett annat barn vara med, men med en karaktär som 

de inte behöver bry sig om. Påhittade regler är ett sätt att kringgå de lekregler som ofta 

finns på förskolors. Detta kallar Corsaro (2003) är anpassning, att barn hittar på regler 

som liknar vuxnas eller på annat sätt får de vuxna att tro att barnen följer reglerna, när 

de i själva verket används för att kringgå vuxnas regler. 

 
4.1.3 Makt  

Maktrelationerna mellan barnen i förskolan är ojämna. Vissa barn har mer makt än 

andra och får oftare bestämma vem som får vara med eller inte. I barns förhandlingar 

finns ofta en balans eller obalans av makt och motstånd (Öhman, 2008). Motståndet 

visar sig genom att barn protesterar, förhandlar med, hotar eller utpressar sina kamrater 

för att få sin vilja fram i leken. Öhman ställer sig själv kritisk till begreppet ”alla får 

vara med” och menar att man inte kan ta för givet att en sådan regel går att upprätthålla i 

alla lägen i förskolan. Löfdahl (2014) skriver i sin studie om rum som i förskolan kan 

användas som en arena för förhandlingar och dels som en passage i verksamheten. Här 

sker samtal som Löfdahl menar leder till uteslutningar eller inbjudningar till aktiviteter. 

Hon beskriver rummet som en förhandlingsarena, en plats där barnen diskuterar och 

förhandlar om positioneringar, deltagande samt om vilka som är med, får vara med eller 

inte får vara med. I studien av Löfdahl och Hägglund (2006) visar sig barns sociala 

representationer av makt, det vill säga de normer som vuxit fram och de sanningar som 

barnen i barngruppen gemensamt har skaffat sig om varandra. Barnens deltagande i 

leken inkluderar rationella tankar kring vilka som får och inte får vara med samt hur 

man kringgår regeln alla får vara med i uteslutandet av ett specifikt barn. Samtidigt 

använder sig barnen av sekundära anpassningar genom att på olika vis göra sken av att 

följa de olika lekreglerna, vilka inkluderar regeln ”alla får vara med”. Detta gör barnen 

genom att exempelvis bjuda in andra barn, påpeka ålder eller att det bara finns ett visst 

antal rekvisita som går att använda i leken. I studien måste flickan Maja ständigt 

acceptera en underordnad position bara för att kunna få vara med i leken. Löfdahl 

(2004) menar dock att underordnade positioner i leken, vilka hon kallar att barnet har ett 

perifert deltagande, ger barnet en chans att observera och skaffa sig lekkompetens som 

de kan dra nytta av senare. Även Corsaro (2003) menar att det finns en vinst i att bli 

nekad tillträde, att genom nekandet blir barnet tvunget att utveckla sina 

tillträdesstrategier vilket även detta leder till större chanser att få vara med vid senare 

tillfälle. 
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4.2 Förskollärarens uppdrag 

I detta kapitel beskrivs hur förskollärare ser på barns vänskapsrelationer och hur 

förskollärare kan missa barns uteslutande för att de inte vid stunden är närvarande eller 

uppmärksamma, samt vad detta kan leda till.   

 
4.2.1 Respekt och närvaro 

I en studie av Jonsdottir (2007) framkom i förskollärares uppskattning av barns sociala 

egenskaper och färdigheter att barn som står utanför gemenskapen i barngrupperna ses 

som mindre socialt kompetenta av lärarna. Jonsdottir menar att hennes resultat innebär 

att det finns brister i förskolans ansvarstagande vad gäller att skapa en miljö där alla 

barn, även de i utanförskap ska ha en aktiv del i förskolans gemenskap. Detta gäller 

även i de fall där utanförskapet är självvalt vilket man enligt Jonsdottir bör respektera. 

Hon menar vidare att det är förskolans uppdrag att möta alla barn med respekt utifrån 

deras personliga behov och egenskaper och arbeta för att även dessa barn känner 

samhörighet och en gemenskap i gruppen. I studien relaterade förskollärare sin 

uppskattning av barns kompetens till deras vänskapsrelationer på olika avdelningar. 

Huruvida barnen hade goda lek- och kommunikativa färdigheter samt deras förmåga att 

hantera konflikter framställdes som ett bevis på barnens kompetens. Barn som i studien 

inte hade någon vänskapsrelation på den egna avdelningen sågs av pedagogerna som 

mindre glada, mer ensamma och mer lynniga (a.a).  Öhman (2008) menar att vissa barn 

kan ses som mindre lekbara om de har svårt att komma in i leken eller lätt blir arga och 

aggressiva eller om de ofta drar sig undan och undviker lek med andra barn. Av 

resultatet i Jonsdottirs (2007) studie framgick även att barnen sågs som mer kompetenta 

ju fler vänskapsrelationer de hade. I studien är det kompetenta barnet ett glatt barn 

som har goda språkliga och sociala färdigheter. Resultatet av Jonsdottirs studie visar 

alltså att även förskollärare kan ha föreställningar om barns lekbarhet.  

 

Studien av Löfdahl & Hägglund (2006) visar också hur förskollärare lätt blir blinda för 

barns uteslutning. I den tidigare beskrivna studien om Maja ses pedagogerna delta i 

leken och till synes ovetandes även delta i uteslutningen av Maja. Uteslutningen har i 

studiens slut blivit en cementerad del av barnens sociala kultur i barngruppen, något 

som inte ens personalen i barngruppen reagerar över. Corsaro (2003) påpekar att barn 

behöver påminnas av lärare om andras barns starka önskan om att få vara med och leka. 

Förskollärare som ignorerar uteslutning kan i längden bidra till att barnen lär sig ha ett 

konstant dåligt beteende mot varandra och att detta blir en naturlig del av 

kamratkulturen, som i Löfdahl och Hägglunds (2006) studie. De tolkar de studerade 

situationerna som ett uttryck för barnens sociala representationer vad gäller makt och 

delaktighet så har barnen skapat en gemensam bild, dels av Majas utanförskap, men 

också om hur det går att behandla barn i sådant utanförskap och Maja blir till slut ett 

eget undantag för regeln ”alla får vara med”, en normaliserad uteslutning. Löfdahl 

(2014) kom i sin studie också fram till att det många gånger är i avsaknad av 

förskollärares delaktighet och i deras frånvaro som barn är elaka mot varandra genom 

uteslutning. Detta kan enligt Löfdahl ske på grund av att förskollärare i dagens förskolor 

har så pass mycket arbetsuppgifter utöver barngruppen, som tar fokus från deras 

deltagande i barnens aktiviteter. Wrethander Bliding (2007) menar att uteslutning är en 

konsekvens av barns samspel för att skapa relationer. I förskolan förväntas barn och 

vuxna att kunna samspela då de möts i sociala sammanhang, de förväntas också att 

kunna hantera konflikter som kan uppstå. Förskolan menas vara en plats där det skapas 

vänskapsrelationer men också ovänskap och konflikter (a.a).  
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5 Teoretiskt ramverk 
I kommande avsnitt kommer en presentation av de tre teoriramar vi har valt att använda 

oss av i vår studie. Teorierna speglar både pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen och ger en överblick över barns relationsarbete vilket man som förskollärare bör 

ta i beaktning i hanteringen av konflikter och uteslutning.  

 

5.1 Maktbegreppet i förskolan  

Vi har valt att använda Åsa Bartholdssons begrepp ”Den vänliga maktutövningen” för 

att beskriva maktrelationen mellan elev och lärare i det svenska skolväsendet. Texten är 

skriven med förankring i grundskolan men kan även appliceras på 

förskoleverksamheten.  
 

5.2.1 Den vänliga maktutövningen 
Vänlig maktutövning förstås i Bartholdssons (2007) text som en sammanfattning av 

föreställningen av det goda lärarskapet. Hon beskriver detta goda lärarskapet som att 

man i en demokratisk anda, på ett omsorgsorienterat och vänligt sätt, möter det 

individuella barnet. Den vänliga maktutövningen kan ses som en styrning som inte 

uppfattas som en styrning och kan i bästa fall fungera helt utan att möta motstånd. Den 

är grundad i kontroll som verkar genom omsorg och respekt för individen, samt genom 

vetande, frihet och ansvar. Den fungerar därför väl ihop med skolans demokratiska 

uppdrag. Skolans och förskolans demokratiska uppdrag förpliktigar läraren till att hitta 

andra vägar att utöva makt än genom tvång och Bartholdsson menar då att en 

maktutövning där man utgår ifrån elevens egen vilja och verkar för att forma denna vilja 

till att inrikta sig på det som är önskvärt i verksamheten är den form av maktutövning 

som bäst tjänar det demokratiska samhället. Hon menar vidare att människor dessutom 

är lättare att kontrollera när de görs delaktiga och får viss insyn i kontrollen av sig själva 

Bartholdsson menar att för att kunna vara en vänlig maktutövare krävs dock en viss 

sorts elev, eller tillämpat för vår studie, en viss sort barn. Barnet behöver lära sig att 

vilja leva upp till det som verksamheten eftersträvar. Det behöver själv ta ansvar, verka i 

enlighet med de positiva normer som finns och behärska sin egen position i 

maktstrukturen. När ordningen störs genom att barn gör motstånd mot den vänliga 

maktutövningen så behöver läraren synliggöra sin makt genom auktoritära insatser och 

riskerar att mista sin position som en god ledare. Dock finns det en tanke om att ett 

öppet utövande av auktoritärt ledarskap ”kan ses som ett misslyckande i den 

demokratiska skola som ska präglas av respekt för individen” (Bartholdsson, 2007 

s.203-204). Bartholdsson uppmärksammar även hur en bra lärare förväntas ha en 

professionell förmåga att ”se”, vilket enligt henne förutsätter att eleverna gör sig 

synliga, och gärna mot just de områden där läraren har fokus riktat för tillfället. Elever 

förväntas göra sig tillgängliga för granskning av läraren för att kunna medverka i sin 

egen förbättringsprocess. Bartholdsson menar att vara elev kan vara likställt med att ses 

som ett ständigt pågående förbättringsprojekt. 

 

5.2 Pedagogiska atmosfärer 

Vår andra teoriram utgår ifrån begreppet pedagogiska atmosfärer (Johansson, 2011) och 

beskriver lärares olika förhållningsätt gentemot barn i den pedagogiska verksamheten.  

 
5.2.1 Vad är pedagogiska atmosfärer?  

Begreppet pedagogiska atmosfärer förklaras enligt Johansson (2011) som 

”gemensamma och återkommande drag av attityder, förhållningssätt och emotionellt 

engagemang eller närvaro i barns livsvärldar, i de vuxnas samspel med barnen.” (s.23). 
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Johansson menar att goda atmosfärer skapas i barn och vuxnas intersubjektiva möten. 

Pedagogiska atmosfärer innefattar kommunikation mellan barn och vuxna och attityder 

om barn som kan förmedlas mellan vuxna, samt till viss del vuxnas förhållningssätt mot 

varandra. De olika pedagogiska atmosfärerna grundas i hur man talar om och till barn, 

hur begränsande och tillåtande vuxna är gentemot barnens intentioner, samt huruvida 

vuxna visar engagemang och delaktighet i barns världar.  

 
5.2.2 Samspelande atmosfär  

Den samspelande atmosfären (Johansson, 2011) råder när pedagoger visar lyhördhet 

och stark närvaro i barns livsvärldar. De har en avslappnad syn på gränsöverträdelser 

och försöker i första hand tolka och stödja barnets avsikter och vill få förståelse för 

barnets upplevelser. Pedagogerna försöker förstå vad som är viktigt för det enskilda 

barnet. Samspelet är interaktivt där pedagogen strävar efter intersubjektivitet, ett 

gemensamt möte, och delade livsvärldar. Barnen får lov att ta den tid de behöver för att 

själva klara av att utföra olika handlingar eller uppgifter. Acceptans och uppmuntran 

gentemot barnen samt en lyhördhet för deras initiativ karakteriserar den samspelande 

atmosfären. 

 
5.2.3 Instabil atmosfär 

En instabil atmosfär (Johansson, 2011) präglas främst av motsägelser i de vuxnas 

bemötande av barnen. I en viss utsträckning kan den samspelande atmosfären råda men 

denna kan snabbt skifta till distans och ett till viss del emotionellt avstånd. De vuxna 

kan ha svårt att ta tillvara på barnens initiativ och avsikter, särskilt i stressade situationer 

där Johansson använder uttrycket tillkämpat lugn för att beskriva pedagogernas 

förhållningsätt. Det tillkämpade lugnet beskrivs som ”en hög koncentration och en 

neutral behärskad stämning” (s.33) hos den vuxne. Under stress arbetar dessa pedagoger 

snabbt och med behärskad effektivitet, där chansen för ett möte med barnet är i det 

närmaste obefintlig. Den instabila atmosfären kan som sagt präglas av lugn, vänlighet 

och trygghet. Pedagogerna kan vara engagerade i barns livsvärldar. Men de vuxna kan 

även verka passiva och avvaktande mot barnen. Ofta är de distraherade av något annat 

uppdrag som ligger utanför barngruppen, som beställningar eller sjukfrånvaro. De 

agerar enbart vid konflikter och då lämnas barnen ofta utan stöd med endast neutrala 

förmaningar från pedagogerna, som inte verkar ha skaffat sig någon inblick i vad som 

skett mellan barnen innan de ingriper. Johansson menar att pedagogernas arbetssätt ofta 

är baserat på tanken att man inte ska störa barns lek, med resultatet att de heller inte 

deltar i denna. I utpräglade instabila atmosfärer kan pedagogerna pendla snabbt mellan 

värme och vänlighet gentemot barnen till att tala skarpt eller ge negativa kommentarer. 

Bemötande varierar och kan skilja stark mellan olika barn. Den instabila atmosfären kan 

också karakteriseras av att pedagogerna i ett arbetslag har olika förhållningssätt till 

barnen. Några i personalen är distanserade eller korta mot barnen medan andra visar 

uppmärksamhet och ger bekräftelse.   

 
5.2.4 Kontrollerande atmosfär  

Den här atmosfären som Johansson (2011) beskriver präglas som man kan ana av 

namnet av pedagogens strävan efter kontroll i verksamheten. Johansson menar att 

kontroll inte behöver förstås som något negativt i sig, utan tvärtom att kontroll är något 

som vuxna behöver ha för att kunna ha ansvar för verksamheten. Hon menar dock 

vidare att det finns sätt att utöva kontroll som inte är att föredra i en 

förskoleverksamhet. I den kontrollerande atmosfären sker kontrollen ur ett 

vuxenperspektiv och har ofta en hindrande verkan på barns upplevelser och utforskande. 

Främst visar den sig i verksamheter som lider under stress och påfrestningar. Två olika 
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sorters kontroll beskrivs. Kontroll som verkar genom ordning och struktur sker ofta i en 

vänlig och lågmäld ton, med varken överdrivet positiva eller negativa känslouttryck, i 

en dämpad och kontrollerad atmosfär. I motsats till denna beskrivs en kontroll som 

präglas av maktkamper, konflikt och oro. Stämningen kan även här vara lugn och 

vänlig, främst negativ och starkt kontrollerad. Negativ förstärkning gentemot barnen 

förekommer ofta, genom exempelvis negativa kommentarer eller att barnen blir nekade 

tillträde till aktiviteter. Kontrollen syftar främst till att skapa struktur, vilket 

pedagogerna anser att barnen behöver för att ”lära sig.” Kontrollen utövas ofta genom 

regler, och barnen förväntas kunna dessa och följa dem och de vuxnas tillsägelser utan 

motstånd. Atmosfären blir genom denna kontroll begränsande för barnen som har få 

eller inga chanser till gränsöverskridning eller spontanitet. Närvaro i barns livsvärldar 

saknas ofta. Ofta uppkommer maktkamper mellan barn och vuxna när barn gör 

motstånd mot de vuxnas kontroll och regler.  
 

5.3 Barnsyn  

Barnsyn är den tredje och sista teoriram som anses relevant för vår studie. Johansson 

(2011) beskriver tre olika sätt att se på barnet vilka kommer att redogöras nedan. Att se 

barnet som medmänniska tycks vara det synsätt som kan appliceras och svarar mot den 

här studiens resultat, med några tecken på synen att vuxna vet bättre.  

 
5.3.1 Tre synsätt  

Eva Johansson (2011) har studerat förskollärares syn på barn och kommit fram till tre 

synsätt. Man kan enligt Johansson behandla barnet som en medmänniska eller utifrån 

synen att vuxna vad som är bäst för barnet, eller som att barn är irrationella. Att 

behandla barn som medmänniskor förutsätter en strävan efter att förstå barnets 

perspektiv, utgå ifrån deras erfarenheter och respektera deras intentioner och önskemål. 

Barnet ses som meningsskapande och det krävs att man har respekt för barns avsikter 

och upplevelser. Barnsynen vuxna vet bättre utgår ifrån ett vuxenperspektiv där den 

vuxne i fråga agera utifrån tanken att hon eller han vet vad som är bäst för barnet, eller 

tycker sig veta vad barnet behöver utan först försökt närma sig barnets perspektiv. 

Barnets initiativ upplevelser och känslor tas inte i beaktning. Synen på barn som 

irrationella menar Johansson (2011) visar sig i att vuxna inte alls kan se barnets avsikter 

som något positivt. Barn anses inte ha några egna intentioner eller möjligheter till 

meningsskapande och deras initiativ ses istället som försök till att bryta regler eller göra 

något som den vuxne inte gett lov till.  
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6 Metod  
I detta kapitel kommer val av metod, hur insamling och bearbetning av empiri gått till 

att presenteras. En diskussion kommer att föras om för och nackdelar med de val som 

gjorts samt en redogörelse av de etiska ställningstaganden som gjorts.  

 

6.1 Undersökningsmetod 

Metoden vi har valt att använda oss av var från början inte självklar, våra tankar var 

riktade mot att göra videoobservation i förskolorna för att se barns samspel och hur 

förskollärarna främjade detta med hänsyn till barns självbestämmande. Den metod vi 

valde att använda oss av är intervju med förskollärare för att försöka få fram deras 

tankar kring barns samspel och sitt eget agerande rörande uteslutning i barngruppen. 

Den typ av intervju som kom att användas i studien är semistrukturerad intervju, där vi 

som intervjuare har en redan färdig tanke med vad man vill få fram av intervjun. Ett 

färdigt ämne som är utgångspunkt men där vi som intervjuare är flexibla med följden av 

frågorna samt att följdfrågor på de redan förberedda frågorna kan uppkomma. På så vis 

kan de intervjuade svara mer utförligt och utvecklande då intervjuguiden inte måste 

följas fullt ut. Genom att använda en semistrukturerad intervjumetod behöver inte alla 

intervjuer vara likadana, utan frågorna kan skilja sig från intervju till intervju och även 

då följdfrågorna som kan uppkomma (Denscombe, 2016). 

 

6.2 Undersökningsgrupp 

Vi har valt att samla data till vår studie på två olika förskolor med samma förskolechef, 

tre förskollärare från vardera förskolan har intervjuats enskilt. Vår urvalgrupp består av 

sex förskollärare som arbetar på två olika förskolor under samma förskolechef. 

Förskollärarna har i studien fått fiktiva namn. Tre av förskollärarna arbetar på samma 

förskola, i samma arbetslag med en grupp barn i åldrarna tre till sex år. Här arbetar 

Amanda, Beatrice och Clara. På den andra förskolan arbetar Desireé, Emma och Felicia, 

varav Desireé och Emma arbetar i samma arbetslag med barn som är mellan fyra och 

sex år, den tredje förskolläraren från denna förskola, Felicia, arbetar på en annan 

avdelning med barn som är mellan två och fyra år. Vi har valt att intervjua 

förskollärarna enskilt vilket grundar sig i att vi hade tankar om att en gruppintervju 

kunde komma att påverka det resultat vi skulle få, att de tre förskollärarna kunde 

komma att påverka varandras svar på våra förberedda intervjufrågor. Dessutom tillät 

inte verksamheten att lärarna var borta från barngruppen flera i taget vilket påverkade 

vårt val av intervju, och därav blev valet av intervju istället individuell intervju.  

 

6.3 Genomförande   

Under intervjun har vi valt att ha ljudinspelning för att inte riskera att missa någonting 

som sägs under intervjun, Kihlström (2012) menar att detta kan vara bra för att kunna 

lyssna på hur man ställt frågorna under intervjun, om det skulle vara så att någon fråga 

ställts på så vis att det skulle kunna ha påverkat respondentens svar. Vi använder oss av 

kvalitativ intervju vilket Kihlström beskriver som en intervjuform där det finns ett 

bestämt fokus, i vårt fall förskollärares tankar om begreppet ”alla får vara med” och 

användandet av detta i deras verksamhet. Enligt Kihlström (2012) finns det en extra 

viktig aspekt att tänka på när det kommer till kvalitativ intervju, vilket är att inte ställa 

ledande frågor och att det är respondentens uppfattningar och föreställningar som är av 

vårt intresse. Vi reflekterade också över att följdfrågor inte bör bestämmas i förväg utan 

att dessa ska följa respondentens svar. Kvalitativ intervju handlar också om att intervju 

sker med någon eller några som har erfarenhet av det område som ska undersökas, 
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vilket kan medföra att svaren blir mer tillförlitliga då de många gånger i dessa fall 

grundar sig i egen erfarenhet. 

 

6.4 Förberedelse  

Kontakt togs relativt tidigt med de två förskolorna som vi ville skulle medverka i vår 

studie, den ena var väl bekant för oss båda då vi utfört vår VFU där tidigare, den andra 

var bekant för en av oss där tidigare VFU gjorts. Vi tog kontakt via telefon med 

förskolorna och berättade om vår tänkta studie och den metod vi valt att använda för att 

se om de var intresserade av att medverka. Nästa steg blev att skriva ihop missivbrev (se 

bilaga B) till förskollärarna vilka vi personligen åkte till förskolorna och lämnade och 

samtidigt presenterade vårt syfte med studien för andra gången. I vårt missivbrev 

presenterade vi oss och berättade om vår studie, hur den skulle komma att gå till och 

vad syftet är med studien. Tanken med studien såg från början annorlunda ut, tiden 

visades inte räcka till, därav stämmer missivbrevet som skickades ut till förskollärarna 

(bilaga B) inte överens med studien. När beslut om att ta en annan väg i studien togs, 

tog vi kontakt via telefon med förskollärarna för att ge ny information om studien samt 

säkerhetsställa så de fortfarande ville medverka. Vi har redan från början utgått ifrån de 

forskningsetiska principerna som finns framtagna samt varit noga med att förklara dessa 

för vårdnadshavare och förskollärare.  

 

6.5 Etiska ställningstaganden  

Vi har tagit vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2017) etiska överväganden och 

riktlinjer i beaktning och arbetat enligt dessa. Enligt informationskravet har vi gett 

tydlig information till förskollärarna om vårt syfte med studien och vilket område vår 

studie berör. För att följa samtyckeskravet, har förskollärarna fått missivbrev och har 

lämnat ett muntligt samtycke till sin egna medverkan i studien. När kontakt togs med 

förskolorna var vi noga med att informera om att det var helt frivilligt och all personal 

behövde inte medverka i studien. Konfidentialitetskravet, både text angående 

förskollärare och information om förskolan är helt anonym, ingenting som används i 

studien ska kunna gå att koppla till förskola eller förskollärare. Nyttjandekravet, den 

data som samlas in under intervjuerna används endast i vår studie och ingenting i 

studien kommer att kunna kopplas till de berörda förskolorna. 

 

6.6 Bearbetning av material 

En del uppvärmningsfrågor ställdes till deltagarna för att ta reda på ålder, hur länge de 

har arbetat inom barnomsorgen, samt vilka åldrar de har arbetat med under sin 

verksamma tid som pedagoger eller förskollärare. Detta syftade till att deltagaren skulle 

känna sig avspänd under intervjun samt att få bakgrundsinformation om detta skulle 

komma att ha betydelse i vårt genomförande av studien. Dessa uppvärmningsfrågor har 

utelämnats i transkriptionen. Resten av materialet har transkriberats i sin helhet. Då den 

valda metoden är semistrukturerad intervju har en del diskussion uppstått där även 

intervjuaren är delaktig. Där dessa utbyten har ansetts relevanta har även de styckena 

använts i bearbetningen av materialet. Transkriptionerna lästes igenom och 

kategoriserades utefter frågeställningarna. Därefter gjordes en sammanfattning av 

resultaten under varje frågeställning och förtydligande citat valdes ut. Ytterligare 

uppdelning gjordes under varje frågeställning med hjälp av underrubriker.    

 

6.7 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Kvalitativ forskning omöjligen kan upprepas på samma sätt som en kvantitativ studie 

för att uppnå samma resultat. En social inramning är svår att återskapa och forskaren 
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tenderar att bli involverad i sina data och på så vis sätta en prägel på dessa som inte går 

att kopiera. Ett sätt att säkerställa att resultatet är pålitligt är att använda sig av så 

kallade grundade data, med vilket menas att materialet består av data som är insamlade 

genom fältarbete och empiriska data som noga granskats av forskaren (Denscombe 

2016). I vår studie kan detta omsättas i att insamlingen av data har skett i för oss båda 

välbekanta verksamheter där vi spenderat tid under våra VFU-perioder. Vi har därför 

relativt god kännedom dels om våra deltagare och dels av de olika verksamheterna som 

de arbetar i. Detta gör att vi kan tolka och förstå deltagarnas svar på ett sätt som 

säkerställer att våra resultat är trovärdiga. Vi har noga gått igenom transkriberingarna 

och sett till att vi inte lagt ord i munnen på deltagarna i resultatet.  

 

Svaren hade troligtvis inte blivit samma om någon annan utfört studien oavsett den 

utförts på samma deltagare och med samma intervjuguide. Detta eftersom den sociala 

inramningen hade blivit annorlunda, då deltagarna inte hade haft samma relation till 

forskarna och deras svar hade därför troligtvis påverkats. Det går heller inte att 

garantera att deltagarna hade svarat likadant på frågorna då de vid ett annat tillfälle 

kanske hade tänkt olika om de frågor som ställts eller dragit sig till minnes annat att 

bygga kontext kring. En önskan om större spridning på resultaten finns då vi endast har 

utfört vår studie på en liten grupp förskollärare som arbetar under samma förskolechef 

och därför kan antas ha liknande förhållningssätt. Svaren kan därför anses bara vara 

representativa för denna mindre grupp förskollärare.  
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7 Resultat och analys 
Nedan kommer de resultat av insamlad empiri att redogöras utifrån de frågeställningar 

som studien bygger på. 

 

7.1 Förskollärares relation till begreppet “alla får vara med” 

I detta kapitel presenteras hur de intervjuade förskollärarna förhåller sig till begreppet, 

hur begreppet används i respektive verksamhet och varför de flesta anser att begreppet 

inte bör vara en självklarhet i förskoleverksamheter.  

 
7.1.1 Situationsbundet  

Många av förskollärarna menar på att relationen till begreppet “alla får vara med” är 

situationsbunden. De menar att det finns de situationer där det inte är rätt tillfälle för fler 

barn än de som redan befinner sig i leken att vara med. Dessa situationer är oftast 

situationer där förskollärarna ser att barn har en bra lek, ett utbyte som förskollärarna 

inte vill avbryta eller riskera att förstöra. Någon menar också att barn är olika starka 

individer, om ett väldigt starkt barn kommer in i en lek kan detta barn komma att börja 

bestämma i den redan påbörjade leken, vilket kan leda till att den förstörs. Andra 

situationer där det inte är självklart att fler kan vara med är aktiviteter där det finns 

begränsningar för hur många man kan vara, exempelvis olika rum eller i utemiljön på 

gungor och cyklar. Några av förskollärarna menar att utrymmet spelar roll och vilka 

barn det är som leker. Det är också skillnad på att utesluta kompisar i gemensamma 

utrymmen och när barnen skyddar sin lek. Majoriteten av deltagarna säger att begreppet 

inte används som en regel, men att man vill att barnen ska behandla varandra med 

respekt samt att alla ska känna sig välkomna i verksamheten. Man arbetar mycket med 

att utveckla barnens empatiska förmåga, genom att prata med barnen hur dem hade känt 

om de var i samma situation. En av lärarna uppger att begreppet används som en regel i 

hennes verksamhet för att motverka uteslutning. 
 

Att man försöker säga när de säger då att man inte får vara med till exempel, 

att man försöker säga ”jo men alla får vara med [....] jag kan känna att det blir 

liksom lite olika från gång till gång så. Tanken är att ingen ska bli utesluten 

och känna liksom att jag får inte vara med, utan då får man resonera kring det 

(Felicia). 

 

Vi har ju inte asså att det heter att alltid alla ska vara med. Det är lite från 

situation till situation också. Vi har ju asså att vi vill att barnen bjuder in till 

lek, man ska inte säga så att ”du får inte vara med”. Utan att man kan hjälpa 

barnen i så fall att säga det på ett annat sätt, för ibland måste man få leka två 

och två också.  Det beror på om man har startat en lek först. (Amanda) 

 

Det verkar vara skillnad på om begreppet används i den fria leken eller när det kommer 

till hur man behandlar varandra i barngruppen i allmänhet. Flera menar att de inte vill 

att barnen ska säga “du får inte vara med” men att det heller inte kan vara så att alla får 

vara med alltid. “Hur man är mot varandra” säger många. En lärare använder begreppet 

värdegrund. Ett viktigt uppdrag är att se till att inte någon ständigt blir utanför. Att alla 

ska ha någon att vara med om de vill. En av förskollärarna upplever att barnen själva 

använder begreppet för att skapa rättvisa i exempelvis konfliktsituationer.  

 
När man är på xx-förskola är alla kompisar med alla. Jag tycker inte om när man säger ”jag vill 

inte sitta jämte den”, man får träna på det, att ” vi är här kompisar” och då får man sitta jämte 

varandra. (Amanda 
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7.1.2 Respekt för barnet  

Majoriteten av förskollärarna uppger att det är viktigt att barnen får lov att leka ostört, 

att respektera när de vill vara ifred. Någon säger att det kan finnas bakomliggande 

orsaker att barn inte vill vara med varandra vid ett visst tillfälle, detta kan bero på 

tidigare konflikter som gör att barnen behöver en paus från varandra. Samma deltagare 

menar också att barns samspel kan bero på dagsformen hos barnen, ena dagen kan man 

funka bra ihop med ett barn men nästa dag mindre bra. När en lek är påbörjad så är det 

inte självklart att fler barn kan komma in i den leken. Någon menar att det är lättare att 

komma in i en lek som nyligen har börjat än en som har pågått ett tag. Ett par av 

deltagarna uttrycker bestämt att man absolut inte kan tvinga barn att leka med varandra. 

De jämför med hur det är när man är vuxen och hur det känns att bli tvingad att umgås 

med någon. Alla kan inte leka med alla, alla kan inte tycka om alla, menar de. 

Förskollärarna påpekar också att det finns barn som väljer att leka ensamma, eller två 

och två, och att även detta är något man bör respektera. Någon säger också att om det 

exempelvis finns två barn som tycker mycket om att leka med varandra, bör man ge 

dem tid och möjlighet till detta. När någon väljer att leka själv är det viktiga att vara 

uppmärksam på huruvida detta är självvalt eller inte. Någon menar dock att barnen inte 

ska vara själva för mycket, utan att de verkar ha en tanke om att alla barnen ska vara 

delaktiga i samspel med de andra barnen.  
 

Det är ju också ett led i att lära barnen att ibland får man ett nej, och det är inte 

hela världen. (Desireé) 

 

om man är inne i en lek och har en väldigt bra lek så kan det mer förstöra än 

tillföra om det kommer in ytterligare ett barn. (Beatrice)  

 

alla kan inte älska alla här i världen. Alla kan inte leka med alla, alla vill inte 

leka med alla. Precis som med vuxna, man måste acceptera det. (Beatrice) 

 

7.2 Förskollärares föreställningar om barns agerande gällande 
begreppet alla får vara med  

Kapitlet beskriver de olika strategier som de medverkande förskollärarna upplever att 

barnen använder sig av för att kringgå begreppet ”alla får vara med”, hur de använder 

strategier för att utesluta varandra ut lek men också hur barnen agerar för att få tillträde. 

 
7.2.1 Sociala färdigheter 

Två aspekter på förskollärares föreställningar om barns sociala samspel framkommer i 

resultatet. När barn utesluts ur leken är det viktigt att man som förskollärare tar reda på 

varför. Barn är olika och några menar att vissa barn har lättare att ta sig in i en ny grupp 

och andra har det inte lika lätt. Det är kanske så att barnet nekas för att det har svårt med 

det sociala samspelet, kanske knuffas mycket. Om barnen är själva mycket vill 

förskollärarna ta reda på varför, om detta beror på att barnet inte har utvecklat sociala 

färdigheter. Man kollar på hur barnet närmar sig andra och hur de samspelar med andra 

barn. Ett par av förskollärarna påpekar att man som barn måste kunna anpassa sig till 

den pågående leken och att detta inte alltid är så lätt för barn. 
 

Då är det vår uppgift att hitta en lösning på detta, och det är inte alltid lätt! För 

vad beror det på? Eh.. beror det på att ja dem funkar inte ihop med andra barn? 

Kanske mycket knuff, den kontakten. Att det gör att de andra barnen bara 

tycker det är jobbigt. (Beatrice) 
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7.2.2 Strategier  

De flesta av förskollärarna upplever att barn hittar strategier för att utesluta utan att 

direkt använda orden “du får inte vara med”. Förskollärarna upplever att barnen 

använder sig av uttryck som “vi leker ingenting” eller “vi leker bara tvåleken”. Andra 

sätt som deltagarna ser att barn utesluter varandra är genom kroppsspråk eller negativa 

kommentarer vilket får till följd att barnen väljer att gå därifrån. Flera lärare upplever att 

uteslutning ofta sker vid tillfällen där de inte ser eller hör.  
 

Vi leker ingenting, är väl den vanligaste de stora kör med. Vi leker ju ingen 

lek, och därför kan man då utesluta någon om man bara går omkring och säger 

att man leker ingenting. (Amanda) 

 

Vi leker ingenting. Ah så gör de ju. Oftast. Mm. Och det är ju nånting  som 

barnen har börjat med nu, asså så var det ju inte för några år sedan. Dem är ju 

strateger.  kommit på liksom så at det ska  passa oss vuxna liksom.  (Beatrice) 

 

de kan de ju.. och då är ju ritningen en situation där man […] ”vad fult du 

ritar” eller ”du ritar inte….” barn kan ju hitta andra strategier. Och den som 

sitter där om man säger [..] den kanske inte tycker att det är så roligt att vara 

med där. (Emma) 
 

För att få tillträde till lekar upplever förskollärarna att många barn frågar direkt om de 

får vara med, det kan också hända att barn går via en vuxen för att de inte vill fråga 

själva eller för att de redan blivit nekade. Deltagarna menar att det finns de barn som 

accepterar att bli uteslutna eller att de kan bli väldigt ledsna. Ytterligare andra går in i 

diskussion och hävdar sin rätt att få vara med. En del barn söker kontakt genom fysiska 

medel som att exempelvis knuffas. Barn kan också finna strategier för att innesluta eller 

behålla någon i leken. De kan hitta på roller till kompisarna eller föreslå ändringar i 

leken när någon inte längre vill vara med. Det händer även att barnen studerar leken för 

att hitta en ingångspunkt. Efter ett tag kan barnet själv ge förslag på en roll som passar 

in i den pågående leken. Barnen kan också diskutera sinsemellan och komma fram till 

att de faktiskt behöver ytterligare en karaktär i leken. Många förskollärare påpekar 

barnens strategiska förmåga och en av dem säger att barnen uttrycker sig så att det ska 

“passa oss vuxna”.  
 

Om det är ett barn som är lite större så säger ju den ju ” jag kan vara det här” 

och har då stått och tittat vad leken är för nåt. Att de själva har förslag på vad 

de kan vara då. (Amanda) 

 

mm men ofta går ju det bra att de vad leker ni, vad gör ni? Får ja va med? Och 

oftast så är det ju liksom att ja du kan va med. (Desireé) 

 

7.3 Förskollärares hantering av barns uteslutande av varandra i fri lek 

Nedanstående och sista resultatkapitlet presenterar hur de intervjuade förskollärarna ser 

på det egna förhållningssättet till barns uteslutning. De beskriver vad de anser är det 

viktiga i verksamheten för att motverka uteslutning mellan barn.  

 
7.3.1 Närvarande vuxen 

Flera av de intervjuade förskollärarna nämner att det är viktigt att ta reda på orsaken till 

varför ett barn blir avvisad att vara med i en leksituation och att de vuxna har ett ansvar 

att hjälpa alla barn till samspel med andra. Några deltagare menar att man genom 

positiv beröm kan lyfta barnet och på så vis höja barnets status i barngruppen. 
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Observationer används av förskollärarna för att upptäcka mönster i barnens samspel. 

Förskollärarna är överens om att man i första hand observerar barnet för att ta reda på 

om barnet utesluts eller om det väljer att leka ensam. Flera av förskollärarna menar att 

man bör överblicka de olika konstellationerna i barngruppen, för att se vilka barn som 

ofta leker ihop och hur barnen fungerar tillsamman samt om någon ofta blir utesluten. 

Man kan även prata med barnet för att försöka ta reda på huruvida barnet själv känner. 

Flera deltagare menar också att det är viktigt att man i arbetslaget hanterar barns 

uteslutning på liknande sätt. Ett annat tillvägagångssätt som ofta nämns i intervjuerna är 

att man samtalar och resonerar tillsammans med barnen när man ser att någon blir 

utesluten. Man diskuterar även tillsammans med barnen om hur man kan uttrycka sig 

utan att använda orden ”du får inte vara med”. Ett par lärare menar också att de vill 

hjälpa barnen att själva kunna hantera konflikter. Någon nämner vidare att de inte vill 

hamna i en dömande roll eller kränka barnen när de medlar i konflikter. En deltagare 

påpekar vikten av den gemensamma barnsynen, att det är viktigt att man tar denna i 

beaktning för att inte kränka någon när man medlar mellan barnen. En del av detta är 

också att se till att alla barn har det bra. Förskollärarna är eniga om att man som 

närvarande och delaktig i leken har större möjlighet att hantera uteslutning och 

konflikter 
 

[…] Så det är inte alltid så att ett barn är utanför bara för att de är ensamt eller 

självt. Så man får liksom, ah se ur alla aspekter. Vad det är som händer. Men 

om det är nån som alltid är utanför i leken, och man ser att det barnet inte mår 

bra att det barnet gärna vill vara med. då är det vår uppgift att hitta en löning 

på detta, och det är inte alltid lätt! (Beatrice) 

 

[…] Ja och då får man ju som vuxen ta reda på vad som gör att man inte kan 

vara med, vad leker dem andra barnen? Ser man att det inte funkar, de har en 

bra lek och då försöker man aktivera det barnet, försöker hitta nånting annat 

till det barnet istället, ett alternativ. (Emma) 

 
7.3.2 Stöttande vuxen  

De flesta deltagare är som tidigare nämnts överens om att man bör lära barnen att man 

inte alltid kan vara med i en lek och att det är ok att få ett nej ibland. Då kan man som 

vuxen istället hitta andra aktiviteter för att flytta fokus från den leken. I de fall där ett 

barn söker upp en lärare och ber om hjälp in i en lek så försöker lärarna ofta ta reda på 

vad det är som gör att ett barn har blivit nekat tillträde till den leken. Om lärarna anser 

att leken riskerar att förstöras om de avbryter så kan de försöka hitta ett alternativ för det 

andra barnet. Barnen blir ofta uppmuntrade att själva fråga om tillträde till leken, men 

blir barnet nekat så menar flera av förskollärarna att det är viktigt att man inte lämnar 

barnet i sticket. Någon deltagare menar att man kan erbjuda sig att själv hitta på något 

med barnet. Vara en inspiratör, skapa nya lekar, vända lekar. Här kan man även få med 

de barn som tidigare nekat barn tillträde. De kanske lämnar sin egen lek till förmån för 

den nya leken. Vid de tillfällen där lärarna anser att det finns möjligheter till att hjälpa 

barnen in i en pågående lek kan de själva gå in i leken för att på så sätt utöka för fler 

roller. De kan också ge förslag på nya roller som släpper in de barn som söker tillträde. 

De allra flesta förskollärarna svarar att dem anstränger sig för att hjälpa barnen att hitta 

en roll in i den pågående leken, genom att diskutera med barnen eller genom att ge 

förslag.  
Vi vuxna kan ju faktiskt köra igång lekar, vända lekar. Så att flera kan va 

med och det blir på ett annat sätt. (Desireé)  
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Ja, då så kan ju kanske om vi har möjlighet så kan ju vi också kanske 

sätta oss och vara med och liksom nu ska vi se var de gör här och titta, att 

vi tillsammans med en vuxen bjuder in, att vi också är delaktiga där, för 

att de lättare ska komma in. Och så pratar man med de andra, och med 

den som villa va med och så. Lotsa in eller hur jag ska kalla det för? 

(Emma) 

 

7.4 Analys 

Att inte använda bestämda lekregler i en barngrupp kan ses som ett exempel på synen 

på barn som medmänniskor, där barnen ses som meningsskapande och pedagogerna 

visar respekt för deras intentioner och avsikter. Det kan antas att en samspelande 

atmosfär råder i gruppen, där förskollärarna ger barnet utrymme att själva ta ansvar för 

samspelet (Johansson, 2011). Felicia som arbetar i en barngrupp med lite yngre barn är 

den enda förskollärare som ger uttryck för att regeln ”alla får vara med” används 

kontinuerligt för att motverka uteslutning. Här kan en tolkning göras att regeln finns till 

för att skydda barnen enligt en tanke om att vuxna vet bättre (Johansson, 2011). Tanken 

att barnen behöver skyddas mot uteslutning, sett ur ett vuxenperspektiv, blir här en 

välmenad maktutövning (Bartholdsson, 2007) grundad i omsorg för det individuella 

barnet och den kollektiva barngruppen. Även de andra pedagogernas svar att det handlar 

om hur man behandlar varandra och man ofta diskuterar detta med barnen kan ses som 

en vänlig maktövning i att man styr barngruppen genom andra medel än att sätta upp 

bestämda regler, så som att prata med barnen om hur man är som kompis för att så sätt 

minska chansen att någon blir utesluten.  

 

I resultatet framkommer att det görs skillnad på uteslutning i gemensamma utrymmen 

och i den fria leken. I den fria leken anser de flesta att det är ok att säga nej till en 

kamrat som söker tillträde. Förskollärarna förstår att leken är viktig för barnen och att 

man inte kan vara hur många som helst utan att leken riskerar att förstöras. Här lämnas 

ansvaret återigen över till barnen med tanken att de är kompetenta medmänniskor 

(Johansson, 2011) som själva kan bestämma över sin lek. Förskollärarnas 

förhållningsätt om hur man hjälper barn hantera uteslutning har en tydlig koppling till 

Johanssons (2011) syn på barn som medmänniskor och till samspelande atmosfärer. 

Förskollärarna vill resonera och diskutera med barnen och hjälpa dem att själva lösa 

konflikter. De vill inte ge barnen färdiga lösningar, hamna i en dömande roll eller 

kränka något barn. De strävar efter att förstå barnens upplevelser och olika perspektiv 

och att detta uppnås genom att man som lärare är deltagande och närvarande i barnens 

samspel. Detta används även som strategi när ett barn har blivit uteslutet och antingen 

behöver hjälp in i en pågående lek eller när pedagogen ser att det inte går att få tillträde 

till denna och istället vill ge barnet ett nytt alternativ. Det framkommer att 

förskollärarna kan känna att de vissa gånger missar då barn utesluter varandra och kan 

uppleva att det då är svårt att hantera uteslutningen när de inte själva var närvarande 

från början, vilket kan kopplas till Johanssons (2011) instabila atmosfär där hon 

beskriver hur förskollärare kan vara distraherade av stressfulla stunder i verksamheten 

eller av andra uppgifter som görs utanför barngruppen. 
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8 Diskussion  
I nedanstående avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till bakgrund, tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket. Här presenteras även tankar och reflektioner 

kring pedagogiska implikationer och studiens kunskapsbidrag till verksamheten.  

 

8.1 Berättigad uteslutning  

I studien har förskollärares relation och förhållningssätt till begreppet ”alla får vara 

med” belysts. De intervjuade förskollärarna är till största del överens om att begreppet 

inte bör finnas som en Våra huvudresultat av studien pekar på att förskollärarna anser 

att man bör respektera att barn ibland vill leka själva eller ifred i mindre grupper, en bra 

lek ska helst inte avbrytas i onödan menar de intervjuade förskollärarna. Samtidigt 

betonar de också att barn helst inte ska leka själva för mycket, en vanlig strategi för de 

vuxna är att försöka hjälpa barnen in i leken eller hitta andra aktiviteter tillsammans 

med barnet. regel på förskolor, samtidigt betonar de att likväl barn som vuxna ska 

behandla varandra med respekt för att alla ska känna sig välkomna och det viktigaste är 

att ingen ska bli ensam. Detta överensstämmer med förskollärarens demokratiska 

uppdrag, att förskolan ska verka för att alla känner sig som en viktig del i gruppen och 

där solidaritet och respekt för andras önskningar skall grundläggas. Förskollärarna i vår 

studie är nästintill eniga om att det finns tillfällen när det är berättigat för barn att 

utesluta någon som söker tillträde till lek. Någon pratar om att man måste skapa sig en 

uppfattning om vem det är som har startat leken om en konfliktsituation uppstår. Här 

bidrar Corsaro (1986; 2003) med forskning om hur barn skyddar sin lek mot intrång och 

hur de reagerar när leken upplevs som hotad. Förskollärarna i vår studie nämner att man 

behöver se till sig själv som vuxen, att man själv inte skulle acceptera att tvingas in i 

samspel med vem som helst. Corsaro (2003) menar att vi vuxna, likaväl som barnen, 

använder oss av olika tillträdesstrategier när vi närmar oss en grupp som exempelvis är 

upptagna i ett samtal i avsikt att få tillträde till deras samspel. Denna kunskap eller 

reflektion, dels att tänka på hur svårt barn har att få tillträde till lek och tanken på hur 

man känner sig när man tvingas umgås med någon man helst inte vill umgås med, kan 

öka förståelsen för barnet och vara ett steg på vägen i närmandet av barnets perspektiv. 

 

8.2 Uteslutningsstrategier  

Det framkommer i studien att förskollärarna tycks se hur barn använder sig av strategier 

utesluta varandra utan att direkt använda sig av orden ” du får inte vara med”. Detta är 

någonting som tycks vara tydligt i förskoleverksamheter och något som vi båda har 

upplevt ute i verksamheten. Ett par deltagare nämner att uteslutning ofta sker där de inte 

ser eller hör. ”Vi leker ingenting” är ett svar flera av förskollärarna har uppmärksammat 

att barnen använder. I forskningsöversikten framlades flera studier där olika 

uteslutningsstrategier, bland annat användandet av just denna kommentar förekom 

(Corsaro, 1983; 2003; Löfdahl, 2014; Löfdahl & Hägglund, 2006; Öhman, 2008). Detta 

tolkas som att barnen hellre avbryter sin lek än att släppa in någon som de anser har låg 

lekkompetens (Öhman 2008). Vidare kan detta i så fall ses som en strategi för att 

skydda sin lek mot intrång (Corsaro 1985, 2003), vilket vi anser att man som 

förskollärare kan ta till sig och se som ett tillfälle att hjälpa barn arbeta på sin 

lekkompetens för att på så sätt ses som mer lekbar av kamraterna. Corsaro (2003) menar 

att förskollärare behöver vara uppmärksamma på återkommande uteslutning, att 

påminna barn om andra barns starka önskan att få vara med, och akta sig för att bidra till 

att det skapas ett dåligt klimat i barngruppen vilket vi efter att ha läst Löfdahl och 

Hägglund (2006) har reflekterat över kan hända utan att man som förskollärare 

uppmärksammar detta trots att man är medveten om vikten av att motverka uteslutning 
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till enligt läroplansuppdraget. I resultatet framgår också vikten av att ett arbetslag 

arbetar utifrån samma riktlinjer när det kommer till utanförskap, man diskuterar i 

arbetslaget och utgår ifrån gemensamma beslut, samt att man som förskollärare hanterar 

detta på liknande sätt. Den gemensamma barnsynen nämns i relation till detta, att man 

har barnets bästa i fokus och att man inte kränker något barn. Ingen ska behöva känna 

utanförskap, oavsett om det är så att man har valt att ofta leka själv eller om man har 

svårt att komma in i lekar på grund av det som Löfdahl (2004) Sommer (2005) och 

Öhman (2008) kallar svag lek- eller samvarokompetens. 

 

8.3 Självvalt eller utanförskap 

Den här studiens resultat pekar på att förskollärarna tycker att det är viktigt att låta barn 

vara för sig själva om det är självvalt, vilket även Jonsdottir (2007) menar att man som 

förskollärare måste respektera, olika barn har olika behov och olika sätt att vara. 

Jonsdottir (2007) menar också att det är förskolans uppdrag att möta alla barn med 

respekt utifrån deras personliga behov och egenskaper och arbeta för att även dessa barn 

känner samhörighet och en gemenskap i gruppen. Det ingår även i förskollärarens 

demokratiska uppdrag att se varje barns vilja och åsikt ska respekteras och tas i 

beaktning. Att upptäcka utanförskap tycker vi båda är ett av de svåraste uppdragen i vår 

kommande yrkesutövning och att som förskollärare vara säker på att utanförskapet är 

självvalt visar sig svårt även i studiens resultat. Det krävs stor uppmärksamhet hos alla 

förskollärare, vilket vi tänker även kan påverkas av hur verksamheterna många gånger 

idag ser ut. Stora barngrupper, få personal, mycket ”pappersarbete” som ska utföras 

utöver barngruppen vilket gör att förskollärarna inte alltid är på plats och förståeligt är 

då som det framkommer i resultatet, att alla konflikter inte ses. Löfdahl (2014) menar att 

det är just i avsaknaden av förskollärares delaktighet och i deras frånvaro som barn är 

elaka mot varandra. Även hon kopplar detta till de många uppgifter som personalen har 

som ligger utanför barngruppen. Förskollärarna i vår studie menar också att uteslutning 

många gånger sker när de inte finns närvarande och ser eller hör barnen. I vårt 

teoriramverk tas detta upp i Johanssons (2011) beskrivning av en instabil pedagogisk 

atmosfär som en distans till barnen som Johansson menar ofta kan vara ett resultat av att 

förskollärarna är distraherade eller stressade av andra saker som ska ordnas i 

verksamheten. Personalen kan också i den instabila atmosfären agera utefter en tanke att 

barnen förväntas kunna reda ut konflikter på egen hand (a.a.). Något som var 

genomgående i resultatet av vår studie var förskollärares tanke om att man som pedagog 

behöver vara delaktig, både i barns lek och som stöd när någon blir utesluten ur leken. 

 

8.4 Behov av relationer  

De flesta barn i dagens samhälle spenderar mycket tid på förskolan är relationerna där 

otroligt viktiga och det kan också tyckas att det är där barns skapande av relationer tar 

fart.  Enligt Öhman (2008, 2011) så har alla barn behov av att skapa relationer, dela 

lekvärldar med varandra och att få bli innesluten i lek. Bartholdsson (2007) skriver om 

hur man som lärare använder sig av vänlig maktutövning. Att styra barn utan att de 

upplever sig bli styrda, att barn anpassar sig till normerna i verksamheten, vilket vi som 

förskollärare har som uppdrag enligt läroplanen, att inför demokratiska värderingar och 

synen på barn som kompetenta som norm i verksamheten. Hon talar även om hur en bra 

lärare har förmågan att ”se” barn, vilket är något vi ofta stöter på i diskursen om hur 

man är en bra förskollärare. Att se barnet kan också jämföras med Johanssons (2011) 

samspelande atmosfär där läraren är närvarande i barns livsvärldar, vilket är en 

eftersträvansvärd kvalité hos er förskollärare och en nyckel till att kunna 

uppmärksamma utanförskap.   
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8.5 Metoddiskussion 

Intervju som vald metod ser vi som positivt efter genomförd studie, vi har genom 

intervju kunnat ta del av förskollärarnas tankar och föreställningar om begreppet ”alla 

får vara med”. Genom att vi innan intervjuerna valde att inte ge förskollärarna någon 

direkt information om vad frågorna skulle handla om, kunde de inte förbereda sig eller 

prata ihop sig med varandra på avdelningarna, vilket vi ser som positivt. Vi människor 

kan lätt påverkas av varandra för att inte vilja göra fel och i detta fall vilja svara ”rätt” 

på de frågor som skulle komma att ställas. Något som vi däremot var väldigt tydliga 

med för förskollärarna var att våra intervjufrågor inte hade några rätt eller fel svar, utan 

vi ville se hur man på olika sätt kan se på saker, i vår studie just gällande begreppet 

”alla får vara med”. Vi gjorde valet att intervjua deltagarna en och en vilket Denscombe 

(2016) menar är en fördel eftersom de resultat som kommer fram i intervjun kommer 

från en person, en källa och den intervjuade påverkas inte av någon annan. För oss som 

intervjuare blir det en fördel då vi endast har en persons tankar och idéer åt gången att 

försöka sätta oss in i och förstå. Detta blir en fördel då det kommer till transkription då 

det endast är en intervjuads röst i inspelningen. Det behövs då inte särskiljas flera 

personers tankar och idéer under den processen vilket också kan spara tid. Denscombe 

(2016) beskriver dock att en nackdel med personlig intervju kan vara att synpunkterna 

och åsikterna i samtalet blir begränsade då en gruppintervju istället kan göra att fler 

personer kan medverka i studien. 

 

8.6 Pedagogiska implikationer 

Studien kan komma att väcka tankar hos förskollärare som kanske inte vidare har 

funderat eller tänkt på uttrycket som diskuteras. Det tycks vara ett uttryck som finns i 

verksamheter utan att kanske direkt lägga en tanke på att användandet av begreppet kan 

förstöra mer än tillföra i barngruppen. Förskollärare kan få en förståelse för varför 

uteslutning ibland sker, och att detta inte alltid är för att barn vill vara elaka mot 

varandra. Förskollärare kan genom att ta del av studien få en tankeställare om huruvida 

de använder begreppet i sin verksamhet och i så fall varför, samt hur viktig en 

närvarande vuxen är för att kunna upptäcka mönster i barnens samspel.  

 

8.7 Fortsatt forskning  

Vårt syfte med studien från början var att vi förutom förskollärarna även skulle 

intervjua barnen från respektive förskola för att kunna ställa deras svar mot 

förskollärarnas för att se om barnen upplevde begreppet användas som förskollärarna 

menade. Detta visade sig vara mer tidskrävande än vad vi tänkt och valde därför efter 

diskussion att utesluta barnens deltagande. En tanke som uppkom när denna 

ursprungsidé förändrades var, att om vi från början hade haft förutbestämt att fokus 

skulle vara på förskollärarna och deras föreställningar, var att man i det fall skulle ha 

kunnat använda sig av sex helt olika förskolor med tillhörande förskollärare för att på så 

vis fått en betydligt större spridning på resultatet av studien. Våra förslag till vidare 

forskning grundar sig därför i de delar av studien som inte var möjliga att genomföra, 

nämligen att undersöka barnens perspektiv på förskollärares hantering av uteslutning 

mellan barnen, videoobservationer av konfliktsituationer för att synliggöra pedagogers 

förhållningssätt i frågan, samt en bredare undersökning med samma utgångspunkt som 

vår utförda studie.    
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

1. Vad har ni för bestämda lekregler i gruppen? (ex. antal barn i rum, hur vi 

behandlar varandra i gruppen, kompisregler?)   

2. Vi undersöker begreppet “alla får vara med”. Vad har ni för tankar kring det 

begreppet? (har ni har ni inte - varför?)  

3. Hur upplever ni att barnen ser på uttrycket alla får vara med i er verksamhet?  

4. Hur upplever ni att barnen kringgår regler som finns för att ingen ska bli 

utesluten ur leken? 

5. Hur upplever ni att barn gör för att få tillträde till lekar? hur pratar barnen med 

andra barn för att få tillträde  

6. Hur gör barn när de nekas tillträde till lekar?  

7. Hur gör ni om en situation uppstår där ni märker att ett barn blir utesluten ur en 

lek (pågående situation)? (Hur hanterar ni situationen?) 

8. Om ni märker att ett barn ofta är ensamt, hur gör ni för att ta reda på om detta är 

av egen vilja eller om barnet blir utesluten från de andra barnens lekar?  

9. Vid vilka tillfällen anser ni att det är berättigat att barn nekar andra barn tillträde 

till leken? 

10. Hur gör ni för att hjälpa barn in i en pågående lek?   (om ett barn är utanför?) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 

II 

 
Bilaga B Missivbrev 

 

Missivbrev till förskollärare 

Hej 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar och läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete och vill samla material 

på er förskola. 

Vi kommer att observera samspel mellan förskollärare och barn i er verksamhet genom 

att föra fältanteckningar och delvis videoinspelning. Detta är ett arbete som kommer att 

pågå under höst/vinter 2017. 

Ett brev kommer att skickas ut till vårdnadshavarna där de måste ge samtycke till om 

deras barn får medverka i vår studie. 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten, vi utgår därför ifrån de forskningsetiska principer som finns (www.vr.se), 

vilka innebär att det inte kommer att kunna identifieras förskola, barn, förskollärare eller 

ort i vårt arbete. 

 

Har ni frågor så är ni välkomna att ta kontakt med oss 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ammie Svensson 07** *** ***, as*****@student.lnu.se 

Isabelle Sandell 07** *** *** is*****@student.lnu.se 

 


