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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersökte vi kamratkulturer och tillträdesstrategier till interaktion bland de 

yngsta barnen på förskolan i åldrarna 1-3 som även benämns som toddlare, för att få en djupare 

förståelse för detta fenomen. Undersökningens fokus har legat på vilka tillvägagångsätt barnen 

använder sig av för att interagera med varandra. Studien utfördes med observation som metod och den 

genomfördes på en kommunal förskola, i en förort till Stockholm. Alla namn som framgår i våra 

observationer är fiktiva. De data som vi samlat in har vi analyserat utifrån Corsaros (1979, 1992 & 

2000) teoretiska ansats och begrepp. Studiens resultat visar att barn i yngre åldrar använder sig av både 

enstaka strategier, men också flera olika strategier samtidigt för att tillträda lek och 

interaktionsutrymmen. Barnen använder sig även av strategier för att bibehålla de 

interaktionsutrymmen som utformats. Det visade sig att de barnen, som deltog i vår studie, sökte sig 

till andra barn genom kroppsliga gester såsom blickar, leenden, pekningar, verbalt men även fysiska 

närmanden, vilket gjorde möjlighet för barnen att skapa och ingå i kamratallianser. Dessa 

kamratallianser var stundvis kortvariga men visade sig även ibland vara under längre perioder. 

Slutsatsen är att kamratkulturerna blev synliga. Vi såg också tydligt på vilket sätt kamratallianser och 

interaktionsutrymmen bildades bland barnen i barngruppen. Detta finns även upptaget i litteraturen 

som beskriver vilka delar som ingår i kamratkulturer, vilket ger studien en viss bekräftelse också. 

Nyckelord 

Förskoledidaktik, kamratkulturer, toddlare, interaktionsutrymmen, tillträdesstrategier och 

kamratallianser. 
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Förord 
Både, Hannah Nesbeth och Selma Makas, har arbetat med barn under en längre tid på olika förskolor 

runt om i Stockholmsområdet. Vi startade utbildningen Förskollärarprogrammet för barnskötare, 

vårterminen 2015 på Stockholms Universitet och har sedan första dagen ingått i samma 

studiearbetslag. Under vår studietid har vi upptäckt ett gemensamt intresse kring de allra yngsta 

barnen på förskolan, och de olika sätt som de interagerar med varandra på. Dessa barn hittar strategier 

med hjälp av sina kroppar, sina sinnen samt med hjälp av föremål som finns till hands runt om kring 

dem för att kommunicera att de är intresserade av att interagera och samspela med andra. Deras, för 

det mesta, icke-verbala sätt att föra sig och göra sig förstådda på är häpnadsväckande. Utifrån den 

litteratur och forskning vi tagit del av under vår studietid har vi uppmärksammat att den mesta 

forskning som gjorts kring barns relationsskapande och kulturskapande, gjorts utifrån de äldre barnen 

på förskolan. Därför väcktes intresset av att forska vidare om hur de yngsta barnen skapar kulturer och 

interagerar med varandra på förskolan.  

Vi vill tacka alla lärare som vi haft under dessa fem år som vi har ägnat oss åt våra studier. 

Utbildningen har lett till att vi har utvecklats inom vår profession från barnskötare till förskollärare. Vi 

vill även tacka våra studiekamrater Christina, Karin, Lana och Johanna för allt stöd som vi fått från er, 

TTB-forever. 

Vi skickar också ett särskilt tack till vår fantastiska handledare som har stöttat och gett oss råd under 

denna självständiga uppsatsskrivning. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började vårt examensarbete med att leta upp tidigare forskning kring de yngsta barnens 

kamratkulturer, eftersom det var det ämne vi intresserade oss för. Vi valde ut de artiklar vi trodde 

skulle bli relevanta till vår tänkta studie samt läste både dessa och varsin avhandling som handlade om 

kamratkulturer i förskolan. Detta gjorde vi individuellt, och ansvarade sedan för att sammanfatta våra 

valda artiklar. 

Efter att vi läst den litteratur vi hittat möttes vi upp på ett bibliotek i en förort till Stockholm, för att 

gemensamt gå igenom våra texter och diskutera vilka av dessa kunde vara relevanta för vår 

undersökning. Vi läste även igenom den studentlitteratur som ingick i kursen först individuellt och 

sedan gjorde vi en gemensam reflektion över den. 

Genom att vi gemensamt samtalade och reflekterade kring det vi läst kom vi fram till vårt syfte med 

undersökningen samt formulerade vi våra forskningsfrågor, som vi trodde kunde vara till hjälp för oss 

för att hålla rätt riktning och hålla vårt fokus. 

Därefter började vi skriva på våra samtyckes- och informationsblanketter, som skulle skickas till den 

förskolan vi valde att göra våra fältstudier på. I samtyckesblanketterna framförde vi vad vi hade för 

avsikt att undersöka samt hur vi skulle gå tillväga under våra observationer. Här kan vi tillägga att vi 

genom arbetskontakter hittade en förskola som kunde ta emot oss.  

På plats på förskolan fick vi tillgång till en Ipad, för att dokumentera våra observationer men vi hade 

även med oss varsitt anteckningsblock och penna. Vi turades om vid varje tillfälle vi var på plats, att 

filma samt att föra fältanteckningar.  

Efter varje tillfälle satte vi oss i ett avskilt rum, där vi gick igenom det data vi samlat in, då tittade vi 

igenom filmerna och läste igenom anteckningarna samt reflekterade över dessa. Många gånger visade 
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det sig att de anteckningar som hade skrivits var de samma som episoderna vi filmat. Det ledde till 

insikten att data som var inspelat med ljud och bild var mest till hjälp för oss, eftersom det gav oss 

möjlighet att spola fram och tillbaka samt även pausa för reflektion.  

Vi genomförde transkriberingen på det sättet att medan den ena transkriberade tittade den andra 

närmare på filmsekvenserna och läste upp vad som skulle skrivas ned.  

Våra möten skedde på biblioteket, där vi satt och skrev, reflekterade och sammanställde det som 

framgår i vår uppsats. Det som skrevs hemma gjordes i samråd med varandra och lades in i Google 

Drive för att sedan föras in i uppsatsmallen. 

Slutsatsen utav detta är att vi delat lika och ägnat oss lika mycket åt skrivandet under hela processen. 
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Inledning 

I vårt examensarbete har vi valt att undersöka de yngsta barnens, så kallade toddlare, kamratkulturer 

och tillträdesstrategier till interaktion i förskolan, detta upplever vi som ett intressant område att 

beforska. När de yngsta barnen börjar på förskolan möter de andra barn som de spenderar mycket tid 

med under dagarna, vilket kan förstås liksom Löfdahl (2014, s. 13) lyfter fram som att det är först när 

de börjar på förskolan som barnen börjar utveckla sina kamratkulturer. 

Vår fråga upplever vi som eftersatt, eftersom den tidigare forskning vi läst kring kamratkulturer och 

tillträdesstrategier under studietiden, har varit riktad mot barn i äldre åldrarna på förskolan. Eftersom 

förskolebarn ingår i specifika kamratkulturer, behöver barnen utveckla sin egen och förstå andras 

statuspositioner och vilka normer som råder i barngruppen. Utifrån detta upplever vi att det behövs 

mer kunskap kring hur detta ter sig bland de yngsta barnen. Hur ser början (grunden) ut i skapandet av 

olika kamratkulturer bland de yngsta barnen och vilka tillträdesstrategier använder de sig av?  

Begreppet kamratkultur är ett teoretiskt begrepp, som enligt Löfdahl (2014, s. 13) beskriver och 

hjälper till för att få förståelse om barns processer till relationskapande i förskolan.  

Vi som är verksamma inom den pedagogiska verksamheten måste skapa kunskap om att de yngsta 

barnen behöver utrymme för att få utvecklas som individer med egen vilja och integritet. Barn behöver 

få prova på, för att kunna utveckla framtida kamratkulturer. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018, s.7 & 8) framgår det ”att miljön ska vara tillgänglig för 

alla barn och inspirera dem att interagera och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, 

lärande, lek och kommunikation (…)” samt att ”barnen i lek får möjlighet att imitera, fantisera och 

bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek 

stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana barnens kommunikation, samarbete och 

problemlösning”. 

Vi upplever att det som sker mellan barnen i de kollektiva miljöerna som barnen befinner sig i på 

förskolan och att genom de aktiviteter som pågår i dessa miljöer skapas en kollektiv kultur som varje 

enskilt barn bidrar till genom sina erfarenheter och upplevelser. 

Tidigare forskning 

Begreppet kamratkultur beskrivs av Corsaro (2000, s. 92) som en stabil uppsättning av aktiviteter eller 

rutiner, artefakter, värderingar som barnen skapar och delar med sig i interaktionen med andra 

barn.  Han har även gjort flera studier om barnens kamratkulturer, främst i USA och Italien, där han 

funnit att sociala interaktioner är beroende av aktörer som får tillgång till varandras interpersonella 

utrymme. Med andra ord etableras interaktioner mellan individer (Corsaro 1979, s. 315). 

Corsaro (1979, s. 330) fann i sina undersökningar, att vistelsen i förskolan ses som ett ”cocktail party” 

där de som deltar i det, vanligtvis individer som känner varandra sprider sig runt i olika delar av 
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lokalen. Detta förstås som att festdeltagarna liksom förskolebarnen behöver cirkulera runt från grupp 

till grupp för att socialisera och interagera. Studien som Corsaro (1979) genomförde, där deltagarna 

var förskolebarn, delades in två grupper utifrån ålder. Genom denna studie kunde han identifiera olika 

strategier som barnen använde sig av för att träda in i leken där den vuxne inte var med. Det 

identifierades 15 olika tillträdesstrategier samt vilken respons dessa gav, både positiva respektive 

negativa (Corsaro 1979, s. 320-321), vilka går att hitta under uppsatsens rubrik teoretiskt perspektiv. 

I Sverige gjorde Tellgren (2004 s. 64, 71) en studie, med syfte att undersöka hur de yngre barnen 

samspelar med sina kamrater. Där lyfts synen på små barns samspel upp och kopplas till den tidigare 

synen på barn, som Corsaro kritiserade då det ansågs innebära att barnens samspel och aktiviteter var 

tillfälliga, slumpmässiga och ständigt utbytbara. Tellgren (2004) gör i och med detta en egen tolkning, 

där hon beskriver att det som kan ses som något slumpmässigt kan förstås som en början på 

interaktion. Tellgren (2004, s.72) tar även upp att en gemenskap eller kamratgrupp inte är något som 

bara sker, utan detta sker genom att barnen använder sig av olika strategier för att ingå i en interaktion 

som sedan kan leda till en relation. För att ett sådant interaktionsutrymme ska utvecklas måste barnen 

etablera en interaktion med antingen ett eller flera barn. Vidare lyfter Tellgren (2004, s. 129, 130) i sin 

studie att barnen använde mycket tid till att skapa kamratrelationer, att bygga upp gemensamma 

interaktionsutrymmen samt ingå i redan etablerade kamratinteraktioner. Hon beskriver att barn har en 

startperiod efter aktiviteter såsom måltider, vila, samlingar med mera. Dessa startperioder beskrivs 

som ett moment där barnen etablerar kontakt med varandra innan ett gemensamt interaktionsområde 

byggs upp. Startperioden sker vid någon samlingsplats där barnen samlas för att inleda en interaktion. 

Samlingsplatsen beskrivs som betydelsefull för skapandet av interaktioner. 

Tellgrens studie visade även att barnen använde sig av olika tillträdesstrategier för att komma in i 

leken samt använde de flera strategier samtidigt utan att ge upp. Genom denna studie kunde Tellgren 

(2004) även se andra strategier utöver de som Corsaro lyft fram i sin forskning. De strategier hon fann 

var iakttagande strategi och förmildrande anspråkets strategi. Iakttagande strategi innebär att den som 

vill träda in inom ett interaktionsområde stannar upp, iakttar samt skapar en överblick. Förmildrande 

anspråkets strategi innebär att barn skaffar sig tillträde till en pågående lek, dock på ett lite mer 

medgörligt sätt. Barnet som söker tillträde gör inte anspråk på hela interaktionsutrymmet från första 

början, utan är mer försiktiga när de söker tillträde (Tellgren 2004, s. 131 & 132). 

 

En annan studie som gjordes i Sverige, gjordes av Engdahl (2012, s.85), där hon undersökte hur de 

yngsta barnen, så kallade toddlare, skapar relationer i förskolan. Studien uppkom utifrån att hon 

uppmärksammat att det varit för få studier kring barn i åldrarna 1-3. Engdahls (2012, s. 85-86) främsta 

syfte var att undersöka om kamratrelationer skiljer sig åt beroende på barnens ålder. Enligt Engdahl 

(2012, s. 95) skapar leken valmöjligheter och ansvarstaganden i de grupper barnen befinner sig i. 

Studien visade att ett-åringar använde sig av observerande, icke-verbala tillträdesstrategier för att 

närma sig och interagera med andra barn, vilket kan liknas vid med det som Corsaro (1979) har funnit 

i sina studier. Dock har Corsaro fokuserat sina studier på de äldre barnen. Den övergripande slutsatsen 

som Engdahl (2012, s. 95-96) lyfter upp är att även de yngsta barnen likt de äldre anses vara sociala 

och kompetenta aktörer, som visar intresse för varandra och har viljan att skapa relationer med hjälp 

av olika kommunikationsmedel, så som leenden, gester, rörelser och andra icke verbala handlingar. 

Denna slutats drog även Corsaro (1979) i sina studier. Att använda det kroppsliga språket som ett 

kommunikationsverktyg skriver även Løkken (2006, s. 36-38) om, där hon beskriver oss människor 

som talande kroppssubjekt. Vilket hon förklarar som att ord inte skulle existera utan att vi först 

uttryckt dessa genom våra kroppar, expressiva gester. Kroppsspråket är något som de yngsta barnen 

behärskar väl. När små barn uttrycker sig kroppsligt beskriver Løkken (2006, s. 36) det som den 

socialt sett mest virtuosa toddlarleken. Även fast denna lek uttrycks kroppsligt, går det inte att 
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undkomma att den också präglas av barnens påtagliga användning av rösten, dock utan större verbala 

utsagor. Eftersom de yngre barnen inte utvecklat det verbala språket fullt ut kommunicerar de sina 

intentioner genom kroppen samt genom att använda rösten fast mer som en förstärkning till sina 

gester. Det kan tolkas som att det verbala språket å ena sidan kan öka möjligheterna till att göra sig 

förstådd och till att förstå andra. Å andra sidan blir det därav intressant att lyfta fram att orden inte 

räcker till för att täcka hela den mänskliga upplevelsen i vårt kommunicerande. Både när det kommer 

till de så kallade toddlarna, men även för oss vuxna. Att göra sig förstådd innebär att vi uppfattar 

signaler från andra, tolkar, besvarar samt läser av känslor och att vi delar dem. Att vi som människor 

känner oss förstådda, skrivs fram av Løkken (2006, s. 49) som det viktigaste för barnens växande 

relationskapande. Att arbeta eller att göra studier kring människor, kan därav inte kroppsspråket väljas 

bort. Oavsett om vi är medvetna om vad våra kroppar säger eller ej, så anses kroppsspråket vara 

grunden till att ord och tal ska kunna användas och förstås. Løkken (2006, s. 38) skriver att vare sig vi 

är stora eller små, strävar vi alla mot och söker oss till varandra på flera betydelsefulla sätt. 

I en tidigare studie som också genomfördes av Engdahl (2011), nämns det att även fast små barn inte 

verbalt uttrycker sig i samma utsträckning som äldre barn, uttrycker de enstaka ord som understryker 

och förtydligar deras rörelser för inbjudan till interaktion. Enligt denna studie framkommer det att 

interaktionerna som uppstår mellan barnen och de självinitierade aktiviteterna kan vara avgörande för 

utvecklingen av barnens sociala färdigheter. Med detta vill vi dra paralleller till Engdahls (2012) andra 

studie, som nämns ovan, där hon kunde se en tidig ömsesidig medvetenhet mellan ett-åringar. Detta 

kan kopplas till ömsesidighet och ömsesidig förståelse hos äldre barnen och något som kännetecknar 

vänskap. Ett-åringar visar även på vilja att skapa relationer genom att använda sig av artefakter som en 

inbjudan till interaktion. Detta sociala samspel som barnen ingår i ses som ett steg till vänskap som är 

en del av de sociala kulturerna på förskolan (Engdahl 2012, s. 95-96).   

 

I likhet med det som Engdahl (2012) lyfter upp i sina studier, blir därav Ihrskogs (2006, s. 39) studie 

om barn och ungas villkor för relationsskapande i vardagen intressant. Där fokuserar hon på yngre 

barn och ungdomar. Vissa delar av denna studie kan kopplas till barn i förskoleåldern. Bland annat det 

faktum att det är viktigt att ta hänsyn till vardagslivets kulturbärande enheter. Barn rör sig i sin vardag 

mellan olika sociala miljöer såsom hemmet, institutioner såsom förskolan men även i lekparken, 

vänner eller mor- och farföräldrar. Dessa sociala miljöer skapar erfarenheter, vilka barnen bär med sig 

i sin vardag och i interaktion med andra. Utifrån dessa erfarenheter från sociala miljöer är det som 

utgör grunden om vad som implementeras i deras kultur. Det centrala för barn är att kulturen kan vara 

ordlös och istället uttrycks och förmedlas genom känslor. I de dagliga rutinerna och i 

vardagsaktiviteterna bildas därav mönster som blir kulturbärande för barnen, det sker alltså ett 

gemensamt kulturskapande i barngrupperna där en viktig del blir att få tillgång till att vara en del av en 

gemenskap samt att få vara delaktig i ett sammanhang. Under denna pågående process möts 

människor och samhälle men även krav, värderingar och attityder. Detta benämns i studien med 

begreppet socialisation. Ihrskog (2006, s. 40) nämner i samband med detta Corsaro som istället för att 

använda begreppet socialisation, skapade begreppet interpretive reproduction (tolkande reproduktion). 

Både socialisation och tolkande reproduktion är begrepp som används för att beskriva hur de yngsta 

barnen tar till sig information från vuxenvärlden som de sedan använder sig av i relationsskapandet. 

Studien lyfter även upp att det är i barngruppen som svaret finns på hur man bedöms som individ. I 

och med detta lyfter hon fram de professionellas ansvar att aktivt arbeta med detta och se gruppen som 

ett pedagogiskt redskap. Barn behöver hjälp av oss professionella för att få möjlighet att skapa 

dynamiska grupprocesser som främjar det etiska och demokratiska förhållningssätten. Barn vill kunna 

dela erfarenheter med kompisar och därigenom skapas även en ömsesidighet och tillit. Alltså blir man 

någon som bekräftas och behövs i samband med att kompisrelationer skapas (Ihrskog 2006, s. 161). 



6 

 

 

Detta går att koppla till en studie som gjordes i Turkiet av Yanik och Yasar (2018), där syftet var att 

studera just kamratkulturer som en grupp barn skapade i en förskola. Resultatet visade att barn skapar 

relationer utifrån symboler, ritualer och solidaritet, likt hur vuxna gör. Studien visade även att barnen 

använde sig av olika symboler (gester) för att exkludera samt visa på en nära vänskap. Trots att det 

förstås som en självisk akt av de vuxna så handlar det inte om att barnen är ute efter att vara elaka utan 

snarare om att de skyddar sina interaktionsutrymmen. Det som också framkom var att lek som barnen 

gärna ville leka var förbjudna eftersom dessa ansågs vara för våldsamma. Genom dessa förbud 

exkluderades en viktig del av den kamratkulturen som skapades bland barnen. Därför lyfter studien 

upp hur viktigt det är att de professionella låter barnen uttrycka deras intresse än att förbjuda det. De 

vuxna bör även kunna känna igen de olika element som ingår i kamratkulturer för att skapa en lärande 

miljö. De menar att det är viktigt att förstå kamratkulturer för att kunna lösa de eventuella konflikter 

som kan uppkomma mellan barnen. Genom att vara med i leken och observera den kan de 

professionella skapa balans mellan olika kulturer såsom förskole -och kamratkulturer, som gynnar 

utvecklingen (Yanik & Yasar 2018, s. 496).  

 

Jonsdottir (2007, s.16-17) som gjorde en studie om samspel och lek, beskriver att i samtal och lek med 

kamrater utvecklas barnets tänkande och kognitiva processer införlivas. I dialogen med kamraterna 

utbyter barnet idéer och tankar samt introduceras i nya möjliga tankemönster som kan leda till 

reproduktion eller produktion av både tankar och idéer. I interaktion med jämnåriga kamrater lär sig 

barn grundläggande sociala färdigheter som att kommunicera och ta hänsyn till andras behov. 

Jonsdottir (2007, s. 32) beskriver hur viktigt det är för människor att ingå i ett samspel med andra för 

att utvecklas som individ. Hon belyser forskning kring barns sociala utveckling och förståelse om hur 

viktigt det är för barnen att ingå i en samvaro med andra som de ser som vänner och att detta gynnar 

barnens kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Därmed förstås förskolan som en viktig social 

arena där barnen kan etablera nära relationer till andra barn som de kan definiera som vänner. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att Corsaro (1979) och Tellgren (2004) båda skriver om 

tillträdesstrategier som barn använder sig av för att interagera med andra barn. Utifrån 

tillträdesstrategierna menar de att interaktionsutrymmen skapas och kamratallianser bildas. Båda deras 

undersökningar handlar om äldre barn, vilka blir deras gemensamma nämnare. Om vi ser till Yanik 

och Yasar (2018) skriver de liksom Corsaro (1979) om hur barnen skapar relationer och utifrån dessa 

kamratkulturer. De beskriver även strategier som barnen använder både för att inkludera och exkludera 

varandra i sociala sammanhang. Deras studie liksom Corsaro (1979) och Tellgren (2004) handlade 

också om äldre barn. Engdahl (2011, 2012) som å andra sidan har gjort studier med de yngsta barnen 

för att se huruvida kamratrelationer skiljer sig åt beroende på barnens ålder. Hon belyser hur de yngsta 

barnen också använder sig av olika strategier för att interagera med varandra samt att de kroppsliga 

uttryckssätten ses som viktiga faktorer som barnen använder sig av när de interagera med andra barn. 

Detta med att använda sig av kroppsliga uttrysätt för att förmedla sina intentioner samt göra sig 

förstådd lyfter Løkken (2006) upp och beskriver som en viktig aspekt i relationskapandet bland de 

yngsta barnen. I likhet med Corsaro (1979) och Tellgren (2004) nämner Engdahl (2012) barn som 

sociala och kompetenta individer som visar vilja att ingå i en kamratinteraktion, med andra ord visar 

de yngre barnen likt dem äldre viljan på att interagera.   

Ihrskog (2006) beskriver hur sociala miljöer som barnen vistas i skapar erfarenheter som barnen 

därmed bearbetar, bär med sig samt använder sig av i interaktion med andra barn. Detta i sig skapar 

möjligheter till gemensamt kulturskapande i de olika barngrupperna som barnen ingår i och ses som 

viktiga för att kunna ingå i sociala sammanhang. I denna process anses vuxna som viktiga då de kan 

skapa förutsättningar för barnen att ingå i grupper där de kan dela med sig av sina erfarenheter och 
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därmed använda dessa i skapandet av egna kamratkulturer. Detta kan kopplas till det som Jonsdottir 

(2007) lyfter upp när hon beskriver hur barn i samspel utbyter idéer och tankar med varandra som i sin 

tur kan reproduceras eller skapa nya tankegångar och då blir en del av deras eget kulturskapande. 

 

I och med att tidigare forskning visar på hur olika kamratkulturer utvecklas samt vilka verktyg och 

strategier barnen använder sig av för att få tillträde till att vara en del av dessa kulturer, tyckte vi att det 

skulle vara intressant att undersöka och se hur detta ter sig hos vår undersökningsgrupp. Vad använder 

de för verktyg och strategier eller om dessa förekommer alls i denna barngrupp samt om 

kamratkulturer går att urskiljas.  

Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka kamratkulturer och tillträdesstrategier till interaktion bland de yngsta 

barnen på förskolan, för att få en djupare förståelse för detta fenomen. Utefter vårt syfte har vi 

utformat följande frågeställningar: 

 

 Vilka tillträdesstrategier använder barnen för att etablera interaktion med andra barn? 

 Hur ser interaktionen ut bland barnen? 

 Hur skapar de yngre barnen interaktionsutrymmen? 

Teoretiskt perspektiv 

Eftersom vår studie tar utgångspunkt i fältet kamratkulturer kommer vi här redogöra för vad 

kamratkulturer innebär utifrån ett teoretiskt perspektiv. 

Vi har valt att utgå från William Corsaros teori om kamratkulturer och tillträdesstrategier utifrån de 

yngsta barnen på förskolan.  

Tellgren (2004, s.22) som skriver om att det inte finns så mycket forskning att tillgå kring de yngsta 

barnens kamratgruppsinteraktioner, lyfter fram Corsaro som den främste forskare som studerat 

kamratkulturer inom förskolans värld. Dessa studier har visat att kamratkulturer kan präglas av 

exempelvis vänskap, status, roller och normer, vilka kan förstås som specifika typer av social kunskap.  

 

Kamratkulturer definieras av Corsaro (1992, s. 162) som en stabil uppsättning av aktiviteter eller 

rutiner, artefakter, värden, dilemman som barnen producerar och delar i interaktion med sina 

jämnåriga kamrater. Även Löfdahl (2014, s. 13) använder sig av kamratkulturer som ett teoretiskt 

begrepp. Vilket hon beskriver som att det kan hjälpa oss att förstå och beskriva det som försiggår i 

barns relationer med varandra i förskolans kontext. Därav kommer begreppet kamratkultur förekomma 

i vår analys för att få förståelse för just denna barngrupps egen kultur om normer och värden.  

 

 



8 

 

Enligt Corsaro (1992, s. 172) handlar kamratkulturer om hur barnen är delaktiga i samhället, det lyfts 

fram att även de yngsta barnen är delaktiga och tar till sig information från vuxenvärden vilket de 

använder sig av i sina egna unika kamratkulturer. Detta beskriver Corsaro (1992, s. 162-163) med 

begreppet tolkande reproduktion. Utifrån detta utvecklar barn förklarande och tolkande färdigheter, 

vilket Tellgren (2004, s. 21) hänvisar till medför att barnen uppmärksammar att deras värld är 

annorlunda i förhållande till vuxnas värld. Med detta kan barnen börja notera skillnader utifrån 

igenkännande av den vuxnas respektive barnens världar. När dessa skillnader uppmärksammas tolkas 

barnen börja etablera relationer till de som passar in deras värld, alltså kamrater. Den stora 

förändringen i barnens värld sker när de förflyttar sig utanför den familjära sfären. Utifrån detta tror vi 

att begreppet tolkande reproduktion kan vara lämplig att använda oss av i vår analys. 

 

Vidare skriver Corsaro (1992, s. 162) om när barn interagerar med sina kamrater i förskolan och deltar 

i de organiserade lekarna, förstås det som en början på utveckling av kamratkultur. När barnen 

utvecklar kamratkulturer, skrivs det fram att det sker en ändring i deras sociala utvecklingsförmåga, då 

barnens beroende av endast vuxna minskar. Barnen börjar alltmer socialisera med varandra och är inte 

längre endast beroende av oss vuxna, kamratrelationerna kan därav tolkas som att bli allt viktigare i 

barnens liv. Förutom förskolans kontext som bidrar till många interaktiva erfarenheter, så hänvisar 

Tellgren (2004, s. 75) till det som Corsaro (1979) lyfte upp om att barn har många interaktiva 

erfarenheter från andra kontexter exempelvis hemmet men även lekplatser och så vidare. I dessa 

kontexter ingår olika personer som de interagerar med såsom föräldrar, andra vuxna, syskon samt 

yngre och äldre kamrater. 

Tellgren (2004, s. 77) lyfter även fram att Corsaro under många år har följt barn i två olika 

åldersgrupper, dock inte de yngsta barnen, där det framkommer att många av barnens 

tillträdesstrategier visar sig vara ganska så olika vuxnas interaktionsritualer. Dock går det ändå att se 

att många av de tidiga strategier som barn använder sig av är föregångare till vuxnas 

tillträdesstrategier. För att få tillträde till lekaktiviteter fann Corsaro (1979) i sin studie av amerikanska 

förskolebarn att dessa tillträden var mycket komplicerade och att barnen utvecklat komplexa 

”tillträdesritualer”, alltså tillträdesstrategier, för att få tillträde till kamratinteraktioner. Dessa tillträden 

till interaktioner beskriver även Tellgren (2004, s. 75-76) som många gånger komplexa, då barn som 

redan är inne i en lek tenderar att vilja skydda sitt interaktionsutrymme. Interaktionsutrymmen kan i 

sig förstås som sociala samordnade situationer som sker i kamratgrupper. När någon ny blir accepterad 

eller träder in i interaktionsutrymmet kan det leda till avbrott eller förändringar i interaktionsutrymmet 

(Tellgren 2004, s. 25, 76). För att få tillträde till interaktionsutrymmen använder barnen strategier för 

att knyta an till de andra barnen i omgivningen, vilket Tellgren (2004, s. 25) hänvisar till vad Corsaro 

kallar för kamratallianser. Kamratallians innebär att barnen skapar en samvaro med varandra i 

stunden, vilket kan förstås som en ”vi” känsla. Sammanfattningsvis definieras kamratallianser som en 

strategi som används för att få möjlighet till att ingå i interaktionsutrymmet, skriver Tellgren (2004, s. 

25).  

Tellgren (2004, s. 77) lyfter fram att det är viktigt att studera barns tillträdesstrategier i förskolan för 

att få förståelse för barns sociala världar. Utifrån detta har vi valt att titta närmare på de yngsta barnens 

tillträdesritualer vilket innebär att vi tror att begreppen tillträdesstrategier och interaktionsutrymmen 

kan vara till hjälp i analysen för att försöka få syn på de yngsta barnens tillvägagångsätt till interaktion 

med andra. Kamrataktiviteter är för det mesta självvalt i den ”fria leken”. Vilket kräver att barnen då 

måste initiera en aktivitet och värva andra, alternativt att de behöver träda in i pågående lek genom 

interaktiv handling för att få tillgång till att leka med någon. Tellgren (2004, s. 21-22) lyfter upp 

Corsaros tankar om att vänskap och kamratskap är kollektiva konstruktioner, som skapas genom barns 

aktiva inflytande i den sociala världen och i sin kamratkultur, och handlar främst om att skapa 
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meningsfullhet tillsammans. Barn tar kreativt till sig och utvidgar social kunskap i interaktionen med 

andra. 

I sina undersökningar av två grupper förskolebarn fann Corsaro (1979, s. 317-318) att barn använder 

sig av olika strategier i interaktion med varandra. Tellgren (2004, s.78-79) har översatt och beskrivit 

dessa strategier på svenska och även använt dessa som underlag för sina studier. Dessa strategier blir 

viktiga tillvägagångssätt för barnen att vinna tillträde till interaktioner. 

 

 

De tillträdesstrategier som Corsaro (1979, s.321) har identifierat 

 ___________________________________________________________________ 

 

   Corsaros tillträdesstrategier    Tellgrens svenska beskrivning 

1. Non-verbal entry Icke – verbal entré – att träda in i ett område 

nära de händelser eller episoder som pågår utan 

att säga något. Att själv placera sig inom 

området utan att säga något. 

 

2. Producing variant of ongoing behaviour Att producera en variant av pågående handling: 

att träda in i ett område där episoder pågår och 

(verbalt eller icke verbalt) skapa något som 

liknar det beteende eller den handling som 

pågår. 

 

3. Disruptive entry Avbrytande, störande entré: att träda in i ett 

område där episoder pågår och (verbalt eller 

icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en 

pågående aktivitet. 

4. Encirclement Omringande av område: att fysiskt omringa eller 

cirkla kring ett område där episoder pågår utan 

verbalt markering. 

 

5. Making claim on area or object Att verbalt göra anspråk på området eller något 

föremål: att träda in i området där episoder pågår 

och verbalt gör anspråk på området eller ett 

objekt. 

 

6. Request för access Fråga om tillträde: att träda in i området där 

episoder pågår och verbalt fråga om lov att få 

vara med. 

 

7. Questioning participants  Att fråga en deltagare: att träda in i området där 

episoder pågår och fråga någon deltagare om 

pågående aktivitet. 

 

8. Reference to adult  Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i 

området där episoder pågår och producera verbal 
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referens till vuxnas auktoritet eller regler vad 

gäller tillträde till lekområdet. 

 

9. Offering of object  Att erbjuda en sak: att träda in i området där 

episoder pågår och (verbalt eller icke-verbalt) ge 

bort ett objekt (en leksak eller present) till någon 

eller några av deltagarna. 

 

10. Greeting  Hälsning: att träda in i området där episoder 

pågår och verbalt hälsa på en eller fler deltagare. 

 

11. Reference to affiliation  Refererar till vänskap eller medlemskap: att 

träda in i området där episoder pågår och 

referera verbalt till medlemskap eller vänskap 

med en eller fler deltagare. 

 

12. Aid from non-participant  Hjälp från en icke deltagare: verbalt fråga om 

stöd eller hjälp att erhålla tillträde från icke 

deltagare till området där episoder pågår. 

 

13. Accepting invitation  Accepterar inbjudan: att träda inom området där 

episoder pågår för att acceptera en inbjudan från 

en eller flera av deltagarna. 

 

14. Suggest other activity  

 

Föreslår andra aktiviteter: att träda in i området 

där episoder pågår och fråga en eller fler 

deltagare om att vara med i någon annan 

aktivitet. 

 

15. Reference to individual characteristics  Att referera till individuella kännetecken: att 

träda in i området där episoder pågår och 

producera verbal referens till individuella 

kännetecken av en eller fler deltagare. 

 

 

Oavsett vilka tillträdesstrategier deltagarna använde sig av så har dessa lett till olika responser från den 

andra parten, vilket Tellgren (2004, s. 80) även har beskrivit och översatt på svenska: 

– Positiv respons: Verbal och/eller icke-verbal bekräftelse för tillträdesbeteende och acceptans till 

aktiviteten med eller utan specificerat deltagande. 

 – Negativ respons: Verbal och/eller icke-verbal tillrättavisning (avslag vad gäller tillträde) med eller 

utan berättigande. 

Kamratkulturer i sig beskrivs bestå av interaktioner och handlingar som sker mellan barnen snarare än 

det individuella barnet. Viktigt att nämna är att innehållet i kamratkulturerna kan förstås genom 

frågorna, hur, vad och var något förhandlas och förmedlas. I och med detta anser Löfdahl (2014, s. 13) 

att språket blir ett viktigt kommunikativt redskap när det kommer till kulturskapande i förskolan, med 

detta menar hon inte bara det verbalt talade språket utan även det kroppsliga språket som blir centralt i 

studier kring de yngsta barnen. 
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Metod 

Vi har valt att utgå ifrån en etnografisk ansats med observation som metod. Begreppet etnografi 

kommer från latinska ordet etno som betyder ”folk” och grafi som betyder ”beskriva” vilket Lalander 

(2015, s. 93) skriver, så innebär detta att närma sig den andres perspektiv på tillvaron. Utifrån vad 

Lalander (2015) lyfter om observation, vill vi därför tolka observation som en betydelsefull metod i 

denna studie då ”forskaren” behöver vara där, ute på fältet.  

Val av metod 

Vi har valt observation som metod. Vi anser att detta blir den mest lämpliga metod för vår 

undersökning, då vi vill titta närmare på barnens interaktioner med varandra i olika sociala 

sammanhang. 

Observation har alltid varit ett verktyg för forskare, som en del av fältarbetet. Idag talas det om olika 

varianter av observationer såsom öppen observation, deltagande observation, medföljande observation 

samt skuggning. Genom att följa människor i deras vardagliga liv, att observera olika miljöer, vad 

människor gör och säger har lett till att observationer ses som en metod bland forskare. Observation 

som en vetenskaplig metod ställer även andra krav som är väsentliga i forskningsprocessen, vilka är 

nyfikenhet och fascination (Pripp & Öhlander 2011, s.113). Utifrån ovanstående metodbeskrivning har 

vi i studien vidare valt att använda oss ut av öppna observationer, men att vara passiva. Pripp och 

Öhlander (2011, s. 99) beskriver öppna observationer som en metod där forskaren har informerat vilka 

intentioner som studien har till de inblandade. 

 

För datainsamling använder vi oss av verktyget fältanteckningar i form av papper och penna men 

också av videoinspelningar för att kunna återgå om och om igen till det samlade materialet för att få en 

så reell bild av verkligheten som möjligt, vilket Tellgren (2004, s.40) lyfter upp som en fördel som 

möjliggör att få en mer detaljerad bild av hur interaktionerna mellan barnen faktiskt utspelar sig och på 

så vis få fatt i de små nyanserna i aktörernas verbala och icke-verbala kommunikation och agerande.  

 

Det finns å andra sidan även nackdelar med öppna observationer då aktörernas beteende kan påverkas, 

då de är medvetna om att forskaren är där och observerar under en undersökning. Därför är det viktigt 

att som forskare redan innan presentera sig för aktörerna som skall delta innan undersökningen börjar, 

för att mildra forskareffekten, liksom Lalander (2015, s. 100-103) skriver om. Forskaren behöver vara 

medveten om att denne befinner sig i den andres fält, vilket kräver ett visst förhållningssätt hos 

forskaren samt en medvetenhet om vilka signaler som sänds ut för att få bästa tillträdet till fältet. Om 

forskaren hamnar i en negativ kategori ur aktörernas perspektiv kan risken finnas att studiefältet 

begränsas, då aktörerna sluter sig och inte vill ha fortsatt kontakt med forskaren.  

 

Frågan är bara hur medvetna de små barnen var om vår studie med tanke på att de inte har språket full 

ut. De var troligtvis inte medvetna om att vi var forskare men de var antagligen väldigt medvetna om 

att vi var där och tittade.  
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Vi närmade oss barnen genom att använda oss utav den etiska radarn som Löfdahl (2014, s. 104) lyfter 

fram, för att möjliggöra att utföra studien utan att överträda de etiska principerna, vilka handlar om att 

känna in situationen och tolka signaler som när barnen ville deltaga eller inte deltaga. Vi diskuterar 

det etiska om att observera toddlare, små barn, och diskuterar för och nackdelar och hur vi 

hanterade detta, när vi befann oss i deras sfär vidare i etikavsnittet.  

Urval och avgränsningar 

Vi var på en kommunal förskola i en förort i Stockholm, där vi observerade åtta barn på en yngre 

barns avdelning. Vårt fokus var inte på barnens kön utan vårt fokus var på barnens handlingar. Utifrån 

att kamratkulturer ofta lyfts fram på äldre barns avdelningar, gjorde vi ett medvetet val att observera 

på en yngre barns avdelning. Där vi väl på avdelningen valde att avgränsa oss till deras ”lekrum” där 

det ofta förekom spontana lekar och interaktioner.  

Barnen som observerades valdes utifrån de ifyllda samtyckesblanketterna som vi hade fått samtycke 

på av vårdnadshavarna. Utifrån barnens agerande gentemot oss tolkade vi in vilka barn som verkade 

samtycka med att ha oss omkring sig. Verkade barnet blygt eller drog sig undan undvek vi att 

observera just de barnen.  

Genomförande 

Redan innan påbörjad kurs, visste vi vad vi ville skriva om i vårt självständiga arbete. Med vårt syfte 

blev det inte viktigt vilken förskola som skulle ingå i vår undersökning, utan snarare att få tillgång till 

att observera på de yngsta barnens avdelning. Vi fick kontakt med denna förskola genom en bekant. 

Innan vi påbörjade vår undersökning, besökte vi förskolan och presenterade oss samt delade ut 

samtyckesblanketter (se bilaga) till den ansvariga förskolläraren på avdelningen. Som i sin tur delade 

ut dessa under föräldramötet som hölls dagarna därefter. Två veckor senare kontaktade vi förskolan för 

att se hur många godkända samtycken vi hade fått in, vilket resulterade i att vi fått in 11 med undantag 

för tre barn. Sedan bokade vi en tid när det passade att komma ut och påbörja våra observationer. 

Barnens namn samt förskolan har vi valt att hålla anonyma och istället använda fiktiva namn på 

observationsdeltagarna samt förskolan.  

Väl på plats gick vi in och hälsade på alla barn och vuxna på avdelningen. I samråd med pedagogerna 

valde vi vilken plats på avdelningen vi skulle befinna oss. Platsen var begränsad i tre rum som var 

utformade som ”lekrum” med olika ämnen utifrån läroplanen. Valet av miljö gjordes för att avgränsa 

och få en kontinuitet i studien, liksom Svensson och Ahrne (2015, s.22) skriver om. Att vi endast 

observerade en miljö gjordes av praktiska skäl, vilket vi inte upplever har påverkat vårt syfte eller våra 

frågor eller begränsat vår datainsamling.  

Vid genomförandet av observationerna valde vi att hålla en låg profil och låta barnen i sin egen takt 

närma sig och ta kontakt med oss, vilket vi informerade om. De barnen som ej gavs samtycke för 

deltagande i undersökningen observerades inte.  

När vi varit på förskolan vid fyra tillfällen och fått in tillräckligt med material, valde vi ut vilka av de 

15 observationerna som tydligast och mest varierande skildrade det vi var intresserade av i 

undersökningen, för att ha som våra fyra exempelobservationer i uppsatsen.  
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Databearbetning och analysmetod 

Efter varje observationstillfälle transkriberade vi den data vi fått in. Transkriberingen gjordes utifrån 

att vi tittade igenom korta videosekvenser som vi skrev ned med hjälp av dator. Med hjälp av våra 

teoretiska utgångspunkter och begrepp kunde vi urskilja dessa från det vi fått uppleva i praktiken 

under undersökningstillfället. Anteckningarna använde vi liksom beskrivet ovan och kopplade sedan 

samman med våra valda forskningsfrågor, vilket fokuserade vårt syfte. Svensson och Ahrne (2015, 

s.23) beskriver att data är det som utformas i fältarbetet, vilket i vårt fall blir våra observationer som vi 

gjort. Medan det empiriska materialet utgör det material som vi transkriberat, det som vi kommer att 

analysera. 

Vidare använde vi oss av analys av fältforskning, vilket Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, 

s.218) skriver om. Materialet analyserades i tre steg, genom att vi började med att titta igenom det 

material vi samlat in med videoobservationer, sedan läste vi igenom våra fältanteckningar för att få en 

helhet av det empiriska material vi fått in samt sett till om det fanns några genomgående teman inom 

dessa observationer. Vi transkriberade sedan våra olika material från de olika verktygen för sig, där vi 

såg att vi observerat samma saker har vi då jämfört dessa med varandra och sedan valt ut att använda 

materialet från det observationsverktyg som gav mest varierat och fylligt material.  

Utifrån helhetsbilden och de teman som visade sig, tittade vi närmare på materialet utifrån våra valda 

teorier, begrepp och utifrån våra formulerade forskningsfrågor. Vi plockade sedan ut fyra exempel för 

att visa hur vi har tänkt för att få en genomskinlighet i vår studie samt för att läsaren ska få en 

trovärdig förståelse och en helhets bild av vad det är vi är ute efter.  

Forskningsetiska överväganden  

Redan innan vi hade satt igång med vår studie och uppsats visste vi att de etiska aspekterna som vi 

skulle möta under undersökningsprocessen skulle komma att bli väsentliga. Redan under 

introduktionen av kursen fick vi mer information om tillvägagångssättet där det framkom att vi även 

måste förhålla oss till de forskningsetiska övervägandena.  BUV (Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen) som är institutionen där vi studerar har utifrån dessa även egna riktlinjer för etiska 

överväganden, där det bland annat står beskrivet om informerat samtycke, informerat samtycke när det 

gäller barn, konfidentialitet, fotografering och film/videoinspelning samt förvaring av material. 

Eftersom vi redan i början visste vilken metod vi skulle ha för vår undersökning, var vi medvetna om 

att vi måste ha samtycke från vårdnadshavarna. I dialog med pedagogerna på den valda avdelningen, 

gav vi ut samtyckesblanketterna till pedagogerna, som i sin tur delade ut dessa till de berörda 

vårdnadshavarna. Vi var även medvetna om att detta kunde leda till att alla inte ville vara med på 

tåget. 

I samtyckesblanketten framgick alla delarna som även finns i BUV´s riktlinjer och som utgår ifrån god 

forskningssed som framgår i Vetenskapsrådet, vilket även Löfdahl (2014, s. 103) lyfter fram. I Löfdahl 

(2014, s. 104) lyfts även problematiken kring informerat samtycke när det gäller små barn, då det blir 

svårt att förklara för dem vad det innebär att delta i en forskningsstudie, där deras aktiviteter och lekar 

ska användas för analys i en uppsats. Därav blir det viktigt att vi som forskare är medvetna och är noga 

med att tolka in de små barnens kroppsspråk. Vill de dra sig undan eller visar på annat sätt att de inte 

vill deltaga, måste detta respekteras då vi kommer att vara okända personer för dessa individer, vilket 

Löfdahl (2014, s.103-104) skriver om.  
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Det betonas även att oavsett om det handlar om små barn, så måste vi förhålla oss till 

individskyddskravet som konkretiseras i fyra huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa gäller alla människor oavsett ålder. Huvudkraven är 

forskningsetiska principer som varje forskare bör förhålla sig till under forskningsprocessen, dessa 

skrivs fram tydligare i vetenskapsrådet (2017). Även fast vi får samtycke från vårdnadshavarna kan det 

bli problematiskt, då vi kan informera barnen om vad det är vi är intresserade av att titta på, men det 

som kan bli svårt är att förklara för barnen vad att deltaga i studien innebär. Det som är viktigt att 

belysa med informerat samtycke är att vi måste förstå att det riktiga samtycket egentligen endast gäller 

om vi som forskare får tillträde till barnens lekar. Detta vill vi lyfta eftersom maktrelationer ofta kan 

uppstå i samband med forskning av små barn, då problemet kan bli att barnens röster inte alltid tas 

hänsyn till. 

Väl på plats gjorde vi barnen medvetna om att vi var där för att vi var intresserade av vad de gjorde 

och lekte genom att nyfiket närma oss barnen utan att störa deras pågående aktiviteter. Genom detta 

kunde vi liksom Löfdahl (2014, s. 104) skriver om, se hur barnen gav oss informerat samtycke genom 

att ge oss som forskare tillträde till deras aktiviteter. 

I Vetenskapsrådet (2017) lyfts vikten av forskningens position i samhället fram och vilka 

förväntningar som ställs på den. Med detta som beskrivet nämns även forskarna och deras ansvar 

gentemot de som deltar i själva forskningen samt även mot de som kan indirekt vara påverkade av 

forskningen och dess resultat. Förväntningar på en forskare ses som höga då forskningen ska 

genomföras på ett bra och kvalitets rikt sätt. 

Studiens kvalitet 

När det talas om forskning och dess genomförande så är det viktigt att påpeka vilka krav som ställs på 

att den är utförd och framställd utifrån god kompetens och hög kvalitet. Där är det av stor vikt att 

fundera över studiens genomförande och huruvida hög kvalitet den innehåller (Thornberg och Fejes, 

2015, s 256-257). Studiens tillförlitlighet handlar om hur noggrann och systematiskt genomförandet av 

studien har varit samt hur tillförlitliga resultaten har varit utifrån tillvägagångsättet avseende 

datainsamlingen och analysen (Thornberg och Fejes, 2015, s. 259) 

Utifrån vårt syfte med studien valde vi medvetet att använda observation som metod, då vi ansåg att 

det kunde hjälpa oss på vägen mot ett eventuellt resultat. Att observera anser vi nu i efterhand var det 

rätta metodvalet för vår studie eftersom detta gjorde det möjligt för oss att få syn på det vi var ute 

efter. Avseende genomförandet tycker vi att det har fungerat bra, dock så tycker vi att vi borde varit 

tydligare än vad vi var i att informera pedagoger om vårt metodval och vad vi förväntade oss av dem 

under observationstillfällena.  

Eftersom vi inte ville titta närmare på hur pedagoger och barn interagerade, utan hur barnen själva 

fördjupar och utvecklar sina interaktioner utan avbrott. Om vi hade varit tydliga med det från början 

tror vi att vi hade kunnat få se mer utan att påverkas av små avbrott i det som vi observerade. Trots att 

antalet deltagande barn vid observationstillfällena inte var så hög, då barnen delades upp i två grupper 

på grund av de barn som inte hade fått godkände på samtyckeskravet samt på grund av barnen som var 

frånvarande.  

Tiden upptäckte vi även var rätt knapp då barnen anlände förskolan ca 9.00 på morgonen och sedan 

skulle äta vid 11.00 och sedan vila i några timmar, därför valde vi att vara på plats flertalet gånger 

under korta perioder då det inte krockade med rutiner. Trots detta anser vi att vi ändå kunnat samla den 
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data som vi behövde för att bearbeta och analysera samt för att få fram ett resultat, vilket kan förstås 

som att då bli en tillförlitlig studie.  

Det som vi även anser har varit en styrka under hela processen är att vi har varit två som då kunnat 

bolla, reflektera, diskutera samt stötta varandra, med andra ord kunde vi få ta del av varandras 

perspektiv och därmed blev det en rikare variation då vi sett och tänkt olika. Vi har även kunnat se 

saker som andra forskare hade sett i sina studier vilket utgör ännu en styrka i själva studien, detta anser 

vi också skapa en tillförlitlighet.  

Det som vi däremot anser som en svaghet i studien är att studiens resultat inte kan generaliseras 

eftersom studien är genomförd med ett mindre antal barn och under en begränsad och kort tid. Hade vi 

däremot gjort en studie på flera förskolor eller om vi hade en längre period på oss så skulle vi helt klart 

kunnat se mer, vilket hade kunnat öka studiens kvalitet ännu mer och därmed hade tillförlitligheten 

också varit högre. 

Resultat och analys 

Under det här avsnittet har vi valt att redogöra för och analysera de observationer som vi anser är 

relevanta för att besvara våra forskningsfrågor. Utifrån den teoretiska ansatsen har vi valt att analysera 

dessa observationer och gjort en sammanfattning av det som vi har kommit fram till. Vi har valt att 

använda oss av Corsaros tillträdesstrategier samt begrepp som interaktionsutrymme och 

kamratallianser som analysverktyg. Tillträdestrategier används vanligen för att beskriva barns försök 

till tillträde till en pågående lek där flera barn redan är engagerade. De yngsta barnen, som vi 

studerade, tillbringade mycket tid i ensamlek och vi upptäckte att begreppet tillträdesstrategier var 

användbart även i dessa situationer. Anledningen till detta är att de yngre barnen leker mycket 

individuellt och att vårt huvudsakliga syfte var att undersöka hur barn interagerar och vilka verktyg de 

använder för att etablera interaktion. Vi anser att Corsaros tillträdesstrategier kan utgöra dessa verktyg 

till interaktion, vilket med yngre barn handlar om att söka kontakt även i ensamlekar. Begrepp som 

interaktionsutrymmen och kamratallianser har vi valt att använda oss av eftersom dessa blir centrala 

när det kommer till interaktionsskapande överlag.  

De namn som framkommer i de olika observationerna av deltagare är fiktiva med fokus på de etiska 

principerna. Miljön beskrivs för att ge läsaren bättre förståelse var dessa aktiviteter pågår och dessa 

beskrivningar identifierar inte verksamheten som vi har varit och gjort våra undersökningar på. Av 

våra 15 observationer har vi valt att exemplifiera och analysera fyra av dessa på djupet. 

Observation 1  

 

Det är en eftermiddag och barnen har precis vaknat efter att ha haft vilan och de flesta 

barn befinner sig i stora ”lekrummet” där det erbjuds konstruktionsmaterial såsom 

duplo, lego och noppers.  Från det stora rummet kan man gå in i två andra rum, ett litet 

rum som är utformat till att vara ett rum där barnen kan klä ut sig och dramatisera samt 

ett rum där barnen kan vistas i och leka med olika språkmaterial. Just under detta 

tillfälle befann sig nio barn sammanlagt uppdelade i de olika rummen. Fyra av barnen 

befinner sig i ”dramarummet”.  
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Haddy står vid spegeln som sitter på väggen precis till vänster om ingången till rummet 

och observerar tre andra barn som står vända mot spegeln på väggen. Dragan har satt på 

sig en Spidermandräkt och försöker verbalt ta kontakt med Anton, genom att flertalet 

gånger säga hans namn, Anton står väldigt nära spegeln och grimaserar mot sin 

spegelbild och reagerar inte. 

 Lisa som även hon befinner sig framför spegeln har ett stetoskop i handen som hon 

utforskar på sig själv, genom att placera stetoskopet på sin bröstkorg som att hon 

lyssnar på sitt eget hjärta. Bredvid Lisa står ett par skor placerade på golvet. 

Haddy observerar Lisa, och går sedan fram och ställer sig mitt emot Lisa och möter 

hennes blick och tittar sedan ned på skorna och sedan upp på Lisa igen. Haddy tar på 

sig skorna som står på golvet mellan dem. Lisa tittar på Haddy när hon fått på sig 

skorna och nickar. Haddy vänder sig sedan mot spegeln och står nu tillsammans med de 

andra och tittar på sina spegelbilder. Haddy går sedan fram till en krok bredvid spegeln 

där det hänger handväskor. Haddy tar en väska, trär axelremmen över huvudet och 

återgår sedan till spegeln, sedan gör hon en slängpuss till sin spegelbild. 

 

Lisa studerar nu sig själv i spegeln med stetoskopet runt halsen, sedan går hon fram till 

Anton och placerar stetoskopets platta nederdel på hans bröstkorg. Anton fortsätter att 

grimasera i spegeln utan att uppmärksamma Lisa. Dragan har även han börjat grimasera 

mot spegeln, de skrattar. 

 

Anton och Dragan fortsätter grimasera åt sina spegelbilder, och talar bara med varandra 

under hela tiden på sitt modersmål (vilket är svårt att tolka vad de säger) medan de 

skrattar och pekar på varandras spegelbilder. 

 

Lisa lägger ännu en gång stetoskopet på Antons bröstkorg, men får återigen ingen 

respons från Anton… 

 

 

 

Analys 

Haddy står vid spegeln och iakttar de andra barnen i deras interaktion med varandra, vilket kan 

kopplas till Corsaros (1979) tillträdesstrategi nummer ett, icke verbal entré. Detta kan tolkas utifrån 

hur hon placerar sig i området i närhet till de pågående händelserna och att hon gör detta utan att 

verbalt tillträda eller påverka. Genom att använda sig av denna strategi kan hon få möjlighet att iaktta 

individernas handlande, vilka objekt som används samt vad som verkar intressant i deras pågående 

interaktioner och på så vis få en bild av hur hon kan tillträda området utan att störa det pågående. Å 

ena sidan kan det liknas med det Corsaro (1979, s. 330) tar upp om ”cocktail partyt”, att cirkulera runt 

från grupp till grupp för att socialisera och interagera med andra. Detta tolkas utifrån hur Haddy dock 

inte fysiskt men med hjälp av blicken cirkulerar mellan det som pågår, troligtvis just för att söka sig in 

i den sociala gemenskap som pågår och interagera med dem i sammanhanget. Denna strategi kan 

kopplas till hur vi vuxna för oss i större sammanhang, då vi ofta placerar oss i närhet till det som 

intresserar oss, iakttar, lyssnar in, läser av och tolkar innan vi verbalt börjar socialisera och interagera 

med andra människor.  

Utifrån exemplet där Lisa utforskar stetoskopet på sin kropp, kan det tolkas som att hon använder sig 

av tolkande reproduktion (Corsaro 1992, s. 162-163). Möjligtvis har Lisa varit hos doktorn och därav 
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sett hur vi vuxna använder ett stetoskop och därav tagit med sig denna erfarenhet och på så vis 

reproducerar denna erfarenhet i sin lek. 

  

Vi ser vidare till hur Haddy sedan för sig närmare Lisa som utforskar stetoskopet och tar ögonkontakt 

med henne innan hon sätter på sig skorna som står placerade på golvet mellan dem. När Lisa sedan 

möter hennes blick och nickar bekräftande, kan det tolkas som ett godkännande för Haddy att tillträda 

interaktionsutrymmet. Att Haddy sedan hämtar in ytterligare rekvisita (väskan) och sedan placerar sig 

bredvid de andra i spegelbilden och gestikulerar en slängkyss kan kopplas till Corsaros (1979) 

tillträdesstrategi två, som handlar om att producera en variant av en pågående handling. Detta kan 

tolkas utifrån att barnen som befinner sig i rummet på olika vis använder sig av olika rekvisita som 

finns i miljön för att sedan spegla sig och dela detta med varandra. Utifrån detta vill vi tolka det som 

att hon iakttagit det pågående och därav uppmärksammat ett objekt som står utanför de objekt som 

redan används, men som i likhet med de andras handlingar möjliggör för Haddy att träda in i 

interaktionsutrymmet.  

 

Att Lisa sedan rör sig vidare från interaktionen med Haddy och istället går fram till Anton som står 

bredvid Dragan och tittar på sig själv i spegeln, och lägger stetoskopet på hans bröstkorg vill vi tolka 

som att Lisa här använder sig av en avbrytande entré. Vilket är den tredje tillträdesstrategin som 

Corsaro (1979) tar upp, vilket kan tolkas utifrån att Lisa här träder in i Anton och Dragans 

interaktionsutrymme genom att hon fysiskt placerar sig på en plats där det kan ses som störande för 

den pågående aktiviteten. Antons handlande i situationen, då han väljer att ignorera Lisas handlande 

kan därav ses som ett sätt för honom att försöka skydda sitt och Dragans interaktionsutrymme och 

pågående sampel i spegeln. Att Lisa ignoreras kan tolkas som att det gör det omöjligt för Lisa att träda 

in i Anton och Dragans pågående interaktion i spegeln, eftersom Lisa varken får en positiv eller en 

tydlig negativ respons på sin strategi till att tillträda eller interagera (Tellgren (2004, s. 80). Att Lisa 

ignoreras kan tolkas utifrån att Anton varken uppmärksammar Lisas handling med blicken, fysiskt och 

inte heller verbalt säger ifrån utan istället fortsätter han sin interaktion med Dragan. Detta vill vi dock 

tolka som en mer negativ respons än som något positivt, då ignorerandet kan förstås som ett avslag att 

få tillträda interaktionsutrymmet.  

 

Det som även blir intressant i stunden är hur Anton och Dragan socialiserar med varandra, genom att 

verbalt prata med varandra på sitt modersmål, vilket i sin tur kan tolkas som en uteslutningsmetod, då 

det endast är de två som förstår vad som förmedlas.  Utifrån detta vill vi koppla episoden samman med 

det som Tellgren (2004, s. 25) skriver fram att Corsaro kallar för en kamratallians. Då Anton och 

Dragan är de enda som förstår det som förmedlas verbalt, kan det förstås som att de i stunden delar 

något gemensamt, vilket i detta fall är språket. Att de på så vis får möjlighet att avskärma de andra 

barnen från deras kommunikation, vilket även kan ses som en strategi att skydda sitt 

interaktionsutrymme på. Kanske är det just det som utgör det meningsfulla i stunden, att de får 

möjlighet att vara i fred.  

 

Observation 2  

 

Det är en förmiddag och barnen har precis kommit in efter en utevistelse på gården. 

Rummet som barnen har gått in i ligger intill hallen. Miljön i rummet är utformat så att 

det är ett rum i rummet, två hyllor är placerade som att gränsa av dessa två hörnor. I 

varje hörna finns en matta utplacerad på golvet där barnen kan sitta och ägna sig åt de 
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material som erbjuds i rummet, vilka är främst bygg och konstruktionsmaterial, fordon, 

olika matematikmaterial och pussel. Vid fönstret längst in i rummet står det ett bord och 

fyra stolar.  

 

I ena hörnan av rummet där bygg- och konstruktionsmaterial finns tillgängligt, har två 

barn, Anton och Dragan satt sig på mattan och tagit fram duplo och börjat bygga med 

dessa. De ställer sig sedan upp och hämtar från hyllan, något som ser ut som två redan 

påbörjade konstruktioner och går sedan och sätter sig på samma plats. Anton sitter och 

bygger för sig själv med ryggen lite vänd mot Dragan, Dragan sitter mittemot honom 

med konstruktionsbygget mellan dem två och tillför flera duplobitar till bygget vilket 

formar ett högt torn. 

 

 Dragan ställer sig upp och tittar nu på Anton med ett leende och klappar sedan med 

händerna samtidigt som han ropar: - Anton! Och säger därefter något mer på deras 

modersmål (dessa två barn brukar använda sitt modersmål när de kommunicerar) 

medan han fortsätter klappa med händerna och söker ögonkontakt med Anton. Anton 

sitter och är helt fokuserad på sitt byggande, och uppmärksammar inte Dragans försök 

till interaktion, utan fortsätter bygga. Dragan försöker nu igen att få Antons 

uppmärksamhet genom att ropa: Anton! och peka på bygget som är placerad på golvet 

framför honom, samtidigt som han säger något mer som är svårt att uppfatta eftersom 

det är på deras modersmål. 

  

Anton som sitter på mattan tittar nu på Dragan och på det han gör, ställer sig upp och 

går fram till Dragan och stäcker ut sin hand som att han vill ta duplo-bitarna som 

Dragan har i handen. Dragan låter Anton ta dessa bitar ur hans hand och sedan vänder 

han sig och går mot sitt bygge och fortsätter arbeta med det. Dragan sätter sig på mattan 

och fortsätter bygga på sin konstruktion och klappar händerna ännu en gång samtidigt 

som han tittar och verkar söka kontakt med Anton ännu en gång, som nu vänder sig mot 

honom och säger något på deras modersmål. 

                                                                                                                  

 

 

 

Analys 

Vid första anblick kan det tolkas som att dessa två barn befinner sig i ett interaktionsutrymme med 

varandra, då det till synes ser ut som att en aktivitet pågår mellan dem. I och med att de arbetar med 

samma konstruktions bygge i början kan det å ena sidan ses som att materialet i sig skapar möjlighet 

till både interaktion och samarbete mellan dem.  

 

När Anton och Dragan går fram till hyllan och hämtar varsin konstruktion och börjar bygga på dessa 

för sig själva, verkar det som att Anton börjar leka för sig själv, då han placerar sig med ryggen vänd 

mot Dragan, vilket kan förstås som att interaktionsutrymmet de ingår i löses upp. Däremot råder det 

inga tvivel om att Dragan försöker söka interaktion med Anton. När Dragan ropar på Anton för att få 

hans uppmärksamhet, kan det tolkas som att Dragan försöker att interagera med Anton under 

pågående aktivitet, men får ingen respons eftersom han ignoreras i början. Detta kan i sin tur tolkas 

som att Dragan försöker föra tillbaka Anton till det interaktionsutrymme som de hade utformat i 
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början. Därmed tolkar vi att Dragan väljer att använda sig av vad som kan kopplas till Corsaros 

(1979) tillträdesstrategi nummer 15 (att referera till individuella kännetecken), vilket i detta fall är 

namnet. Att Dragan inte får respons när han ropar på Anton kan även kopplas till Corsaros (1979) 

beskrivning av olika responser, i detta fall handlar det om negativ icke verbal respons. 

 

Dragan får inte den respons han verkar eftersöka, då han ignoreras av Anton. Under denna sekvens 

säger Dragan även något till Anton på deras modersmål och ropar även hans namn, för att skapa 

interaktionsmöjlighet. Eftersom han samtalar på sitt modersmål är det svårt att tolka vad som sägs. Om 

vi hade haft möjlighet att förstå vad Dragan säger, hade det kanske kunnat användas som ett extra 

verktyg i vår analys. Att Dragan använder sig av verbala utsagor för att interagera kan kopplas 

samman med Corsaros (1979, s.321) tillträdesstrategi nummer tre, (avbrytande/störande entré) som 

innebär att Dragan verbalt söker Antons uppmärksamhet genom att försöka avbryta Anton i hans 

pågående aktivitet. Detta gör han genom att om och om igen verbalt och fysiskt försöka fånga hans 

uppmärksamhet, vilket även kan uppfattas som att han gör en ”störande entré”, då han träder in i ett 

område där episoder pågår eftersom Anton är upptagen i sin ensamlek. Vi förstår detta som att Anton 

befinner sig i ett utrymme där han väljer att leka själv och att Dragan försöker föra honom tillbaka till 

interaktionsutrymmet de befann sig ifrån början. 

 

Dock skulle vi ändå vilja tolka det som att de på något vis ändå delar detta interaktionsutrymme med 

varandra, då Anton till slut uppmärksammar Dragan. Detta kan förstås utifrån att Anton går fram till 

Dragan och stäcker ut handen och tar duplo-bitarna från honom. Som i sin tur kan tolkas som att 

Anton väljer att träda in och ut ur det gemensamma interaktionsutrymmet. Däremot verkar han inte 

uppmärksamma Dragan för att Dragan vill det, utan snarare för att han själv väljer att ge respons just 

då. Detta skulle kunna ses som att denna bekräftelse kommer med vissa uppoffringar för Dragan, 

eftersom han låter Anton ta duplo-bitarna från honom. Utifrån hur detta utspelar sig kan det tolkas som 

att Dragan använder sig av en variant av Corsaros (1979) tillträdesstrategi nummer nio, att erbjuda ett 

föremål. Fastän Dragan inte fysiskt erbjuder duplo-bitarna till honom, utan snarare låter honom ta dem 

från honom utan att protestera.  

 

Å ena sidan kan detta tolkas som att Anton får positiv respons av Dragan eftersom han låter honom tar 

bitarna. Å andra sidan kan man inte undgå att fundera över det som även Löfdahl (2014, s. 52) lyfter 

upp att barn använder sig av statuspositioner som brukar finnas i kamratkulturer. Eftersom Dragan 

ignoreras flera gånger av Anton och till slut får en respons kan det tolkas som att Anton har hög 

statusposition i deras kamratallians och den responsen som han ger till slut förstås som något som sker 

på hans villkor. Trots det väljer Dragan att stanna kvar i den redan utformade kamratalliansen som har 

utvecklats mellan dem två. Däremot är det svårt att avgöra hur väl etablerad kamratalliansen är mellan 

dessa barn utifrån detta observationsavsnitt.  

Observation 3  

Det är en förmiddag och barnen har varit inne på avdelningen en stund och lekt. 

Tillsammans med barnen befinner vi oss i ”samlingsrummet” som är utformad för 

språkaktiviteter, sagoläsning samt lekmaterial som är utifrån olika klassiska sagor. 

Barnen har samlats på den runda mattan som är placerad mitt i rummet, för 

fruktstund. Några barn har ätit klart och har förflyttat sig till de andra närliggande 

rummen. Kvar i rummet på mattan befinner sig fyra barn som fortfarande sitter och äter 

sin frukt. 
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 Dragan och Anton sitter bredvid varandra på den runda mattans kant, båda lutar sig 

mot ett element som sitter under ett fönster. Bredvid Anton sitter Lisa. Dragan och 

Anton sitter och petar och tar på varandra, de kittlar varandra i nacken, skrattar och 

håller för öronen, de härmar varandra genom att turas om att kittla och hålla för öronen. 

De har ständig ögonkontakt.  

 

Lisa uppmärksammar deras sampel, genom att hon vänder huvudet och riktar blicken 

mot dem. Lisa sträcker nu ut armen i riktning mot Anton samtidigt som hon tittar på 

honom och nickar.  

 

Dragan och Anton fortsätter sin lek och samtalar på sitt modersmål. Lisa fortsätter titta 

på dem och följer deras rörelser med blicken, nu har hon placerat sin kropp helt vänd 

mot dem. Dragan och Anton vänder sig mer och mer mot varandra under lekens gång 

och söker varandras blick under hela tillfället.  

 

Lisa för sedan sin kropp närmare Anton genom att ställa sig på alla fyra och befinner 

sig nu nära Antons ansikte med sitt eget ansikte samtidigt som hon spänner blicken i 

honom. Varken Anton eller Dragan uppmärksammar detta och förflyttar sig sedan ännu 

längre bort från Lisa, mot hörnet av rummet. Lisa sitter kvar med blicken vänd mot 

dem. 

 

Bredvid Dragan och Anton sitter nu Monir som vänder sig mot dem. Monir 

uppmärksammar deras sampel genom att följa de med blicken. Lisa förflyttar sin kropp 

ännu en gång närmare där Anton och Dragan sitter, genom att sakta hasa sig sittandes 

mot dem. Sedan placerar hon sig på alla fyra i en kryp position ännu en gång, med 

blicken riktad mot Anton. Monir följer Dragan och Anton med blicken och nickar mot 

dem. Monir skrattar och ler mot dem medan han iakttar. Lisa sträcker nu ut armen och 

försöker lägga armen om Anton som nu ligger på Dragan och rullar runt på mattan. 

Ingen av dem uppmärksammar Lisa, utan de fortsätter sin interaktion… 

 

Analys 

Utifrån denna observation anser vi att det blir tydligt att Dragan och Anton har en pågående 

interaktion och interagerar med varandra genom deras återkommande ögonkontakt, som gång på gång 

möts under episoden. Det är som att de turas om att härma den andres rörelser samtidigt som den 

återkommande ögonkontakten kan tolkas som en bekräftelse på att fortsätta interaktionen med 

varandra.  

 

I Tellgren (2004, s. 21-22) nämns det i samband med kamratkulturer hur barn genom interaktionen 

med varandra strävar efter att tillsammans skapa något meningsfullt, vilket i detta fall skulle kunna 

tolkas som en ”vi” känsla där de som ingår i sammanhanget är vänner där ingen annan bara kan träda 

in. Detta vill vi tolka sker här, utifrån att Anton och Dragan delar något tillsammans, som kan tolkas 

som meningsfullt genom att de uttrycker glädje, i form av skratt, ögonkontakt som kan ses som att de 

hela tiden stämmer av att den andre är med på interaktionen och att det är just de som delar denna 

glädje med varandra.  

 



21 

 

Interaktionen kan å ena sidan nästan förstås som att de med varandra skapar sin egen kultur eller en så 

kallad kamratallians, då de samtalar på sitt modersmål samtidigt som de ignorerar det som sker 

runtikring dem. Å andra sidan kan det även tolkas utifrån det som nämns i Tellgren (2004, s. 75-76), 

att Anton och Dragan i stunden skapat sitt eget interaktionsutrymme och försöker skydda det. Att de 

försöker skydda interaktionsutrymmet, vill vi tolka utifrån att de gång på gång vänder sina kroppar 

mer och mer mot varandra, samt hur de förflyttar sig längre bort från dem som i stunden kan förstås 

som inkräktande agenter (Lisa som pockar på uppmärksamhet).  

 

Att Lisa i denna situation blir intresserad av deras interaktion är onekligen inte svårt att tolka in, 

hennes blick som följer dem samt hur hennes kropp mer och mer vänder sig mot dem samt hur hon 

fysiskt förflyttar sig med hela kroppen närmare dem, som om hon vill visa ”här är jag och jag vill 

också vara med”. Detta kan tolkas som att hon använder sig av tillträdesstrategi nummer ett, då hon 

icke-verbalt träder in i området där episoden pågår. Dock kan hennes tillträdesstrategier tolkas som 

misslyckade, då hon blir ignorerad.  Detta vill vi tolka genom att Anton och Dragan på ett tydligt sätt 

nekar henne tillträde till leken, vilket kan ses som negativ respons (Tellgren 2004, s. 80). Detta går att 

förstås utifrån Anton och Dragans sätt att vända sina kroppar bort från Lisa och inte uppmärksamma 

eller låta hennes strategier avbryta deras interaktion. Dock går det även att tolka, utifrån att Lisa sedan 

ställer sig på alla fyra och kommer så nära hon bara kan med sin kropp för att kanske öka 

möjligheterna till att bli uppmärksammad, som att hon även använder sig av Corsaros (1979), tredje 

tillträdesstrategi, avbrytande och/ eller störande entré. Eftersom hon träder in i deras område genom 

att blockera deras interaktion med sin kropp, vilket kan förstås som störande av deras pågående 

aktivitet. Att hon sedan ännu en gång använder sig av denna tillträdesstrategi, då hon fysiskt lägger 

armen om Anton, vilket kan tolkas som att hon inte bara icke verbalt utan även fysiskt försöker ta sig 

in i interaktionen genom att störa deras pågående aktivitet. Kanske återkommer denna strategi för att 

hon inte fick någon direkt reaktion på sitt försök till tillträde och därav även lägger till nästa strategin 

för att fysiskt försöka få Anton att uppmärksamma henne.  

 

Observation 4  

 

Det är eftermiddag och en grupp barn har precis vaknat efter vilan och är uppdelade i 

tre olika rum som ligger intill varandra. I rummet där barnen brukar ha samling och 

sagoläsning har Lisa gått in och satt sig på den runda mattan som är placerad i mitten av 

rummet. På mattan ligger det en miniatyrsäng, en liten figur som ser ut som gumma och 

en liten katt i plast. Lekföremålen är de figurer som tillhör ”Sagan om den lilla 

gumman”. 

 

Lisa sitter på mattan och plockar med lekföremålen. Isak kommer in i rummet och går 

fram och sätter sig mittemot Lisa och iakttar hennes aktivitet med dem små föremålen. 

Lisa har nu placerat dessa i en rad.  

 

 Lisa lyfter blicken och tittar på Isak, hon tar upp den lilla gumman och sträcker den 

mot Isak samtidigt som hon säger ”lilla gumman”.  Isak tar emot gumman och lägger 

den i lilla sängen som ligger mellan honom och Lisa, samtidigt som han tittar på Lisa 

och ler. Lisa tar upp dockan från sängen och håller den i sin hand. Sedan tar hon upp 

katten och tittar på Isak, hon håller upp den mot Isak och säger: ”Katten”.  Isak säger 

ingenting utan tittar på Lisa och sträcker ut sin hand mot Lisa och tar katten ifrån 
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hennes hand. Isak håller nu katten i sin hand. Lisa tittar på honom och säger igen: 

”katten”. Isak tar nu den lilla sängen och placerar den mellan dem och lägger katten i 

den. Lisa iakttar honom. 

 

I samma stund kommer Haris in i rummet, han går fram till Lisa och Isak och sätter sig 

på huk jämsides Lisa. Bredvid Haris ligger en låda med klossar som han börjar tittar i. I 

lådan finns det olika träklossar i olika färger.  

 

Lisa och Isak reagerar inte på hans närvaro, utan är upptagna med sin lek med den 

andra rekvisitan. Haris börjar plocka ur olika klossar ur lådan och räcker en efter en till 

Lisa. Lisa tar emot klossarna och säger: - ”Nej”. Sedan lägger hon dem bredvid sig på 

mattan. Isak tittar observerande på Lisa och Haris. Haris fortsätter räcka fram olika 

klossar till Lisa och Lisa säger ”Nej” varje gång hon tar emot en kloss. Sedan ställer sig 

Haris upp och lämnar rummet. Lisa och Isak sitter kvar och fortsätter plocka med 

rekvisitan från sagan men blir då avbrutna eftersom det är dags för mellanmål… 

  

Analys 

I detta observationsavsnitt då Lisa sitter på mattan och plockar med lekföremålen och Isak ansluter sig, 

kan kopplas till Corsaros (1979) tillträdesstrategi nummer ett, vilket är non verbal entry, alltså icke 

verbalt tillträde. Detta tolkar vi utifrån att Isak går in i området där Lisas aktivitet pågår och placerar 

sig inom det, genom att han sätter sig bredvid Lisa. Då Lisa inte reagerar, varken verbalt eller fysiskt, 

tolkar vi det utifrån det som Corsaro (1979, s. 32) och Tellgren (2004, s. 80) beskriver avseende olika 

responser, vilket i detta fall varken blir negativt eller positivt.  

 

Isaks observerande närvaro av Lisas lek kan i början tolkas utifrån en av Tellgrens (2004, s. 79-80) 

egna strategier som hon sett i sina undersökningar, vilket var att han använde sig av iakttagande 

strategi för att närma sig aktiviteten. När Lisa sedan uppmärksammar Isaks närvaro och sträcker 

honom föremålet (lilla gumman), kan det relateras till Corsaros (1979) tillträdesstrategi nummer nio, 

Offering of objekt, att erbjuda ett objekt. Dock är det Lisa som i denna stund erbjuder objektet, vilket 

därmed kan tolkas som att hon bjuder in Isak till att interagera med henne. Detta kan i sin tur förstås 

som att de i stunden, med sin gemensamma närvaro och interaktion med varandra skapar ett 

interaktionsutrymme tillsammans.  

 

I avsnittet där Isak tar emot det erbjudna föremålet och att Lisa benämner dessa kan det tolkas som att 

hon förtydligar föremålets betydelse och vad det ska användas till. I detta fall kan det förstås som att 

föremålen i stunden utgör viktig faktor som skapar möjlighet till samhandlande mellan Isak och Lisa. 

Detta sätt att interagera på kan kopplas samman med begreppet kamratallianser.  

 

När sedan Haris kommer in i rummet och placerar sig i närhet till Lisa och Isak, kan vi inte tolka det 

som att han tillträder deras interaktionsutrymme då varken Lisa och Isak visar någon särskild respons 

över hans närvaro. Däremot kan det utifrån att Haris börjar plocka fram klossar och räcker dem till 

Lisa, ses som att även Haris använder sig av Corsaros (1979) tillträdesstrategi nummer nio, offering of 

object, då han erbjuder ett objekt. Det kan därav förstås som att han genom att erbjuda klossarna till 

Lisa försöker skapa en interaktion och därmed försöker träda in i den redan pågående aktiviteten på 

detta sätt.  När Lisa trots allt tar emot klossarna som Haris erbjuder henne men säger: ”Nej” och sedan 

lägger klossarna på sidan av den pågående aktiviteten, kan kopplas till Corsaros (1979) beskrivning 



23 

 

samt Tellgrens (2004, s. 80) översättning av olika respons på tillträden. Vilket i detta fall först kan 

tolkas som att Haris får en positiv icke verbal respons, då Lisa tar emot klossarna. Dock kan utfallet av 

strategin ses som att den slutar med en negativ verbal respons, då Lisa säger: ”Nej” och lägger 

klossarna åt sidan. Denna respons av Lisa slutar därmed med att Haris ger upp sina försök till att träda 

in i interaktionsutrymmet och istället lämnar rummet. Vilket i sin tur kan förstås som att Lisa säger nej 

för att skydda sitt och Isaks interaktionsutrymme och på så vis får behålla sin pågående kamratallians. 

 

Sammanfattning av resultat 

Det som resultatet visade var att barnen som ingick i vår undersökning använde sig av olika strategier 

för att träda in samt att etablera sociala interaktioner med andra barnen. Barnen som inte använde sig 

att det verbala språket använde sig av gester, olika rörelser samt olika föremål för att visa på och 

förmedla önskan till att etablera en interaktion i det utrymmet de befann sig i. Barnen visade även 

olika responser när de ville skydda sina interaktionsutrymmen från andra barn samt när de gärna ville 

ha någon att interagera med.   

Eftersom vår undersöknings fokus ligger på de yngsta barnen, de så kallade toddlarna, vill vi tolka det 

som att det kroppsliga blir en viktig faktor i deras sätt att söka sig till andra och att kommunicera på 

som senare utvecklas och övergår till det verbala.  

Resultatdiskussion  

Utifrån vårt syfte med studien bestämde vi oss för att titta närmare på kamratkulturer med hjälp av 

våra undersökningsfrågor. Att se närmare på vad som försiggår bland de yngsta barnen när det 

kommer till kulturskapande och tillträden, tyckte vi skulle bli spännande.  

Utifrån erfarenheter av vuxnas barnsyn i praktiken samt inom vissa teoretiska perspektiv där det 

framkommer att de yngsta barnens interaktion, mer anses vara passiv och att deras lekar snarare är 

lekar som sker bredvid varandra än i en gemensam aktivitet, vilket Yanik & Yasar (2018, s. 489) 

beskriver i sin forskning. Därför bestämde vi oss för att undersöka om det verkligen är det som 

synliggörs bland de yngsta barnen och hur det faktiskt ser ut i verkligheten.  

Vår intention var att titta närmare på hur barnen skapar kamratrelationer genom interaktion med 

varandra samt vilka tillträdesstrategier som blir centrala i samband med detta bland de yngsta barnen 

på förskolan. Vidare har vi valt att diskutera våra resultat med hjälp av de undersökningsfrågor vi har 

haft som grund till att besvara vårt syfte kopplat till den tidigare forskningen. 

Vilka tillträdesstrategier använder barnen för att etablera interaktion med andra barn? 

I resultatet av våra analyser kunde vi se att barnen använde sig både av enstaka samt flera strategier 

tillsammans. De strategier som ofta var förekommande var icke verbal entré, avbrytande/störande 

entré samt att erbjuda ett objekt. Dessa strategier är bland annat av dem 15 som Corsaro (1979) 

identifierat i sina studier.  

 

Det som vi även såg var återkommande var att erbjuda ett objekt, detta förekom både i själva tillträdet 

men användes också som en strategi till att bjuda in kamrater i en pågående lek, som Engdahl (2012, s. 

95-96) tar upp i sin studie.  
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De tillträdesstrategier som aktualiserades enligt vår tolkning skapade möjligheter för barnen att träda 

in i ett interaktionsutrymme där det antingen pågick ensamlek eller lek mellan flera barn. Vi såg också 

att barnen använde sig av olika responser när andra barn gjorde försök till att tillträda pågående lek för 

att bibehålla de utformade interaktionsutrymmena, vilka Corsaro (1979, s. 320-321) skriver om. 

Barnen använde sig bland annat av negativ icke verbal respons vilket visade sig genom att de 

ignorerade de som försökte tillträda.  

 

Kroppsspråket såg vi bli centralt och återkommande, då de vände sig bort eller förflyttade sig för att på 

så vis kunna undvika andra barns tillträdesförsök. I vissa fall använde barnen både positiv och negativ 

respons när andra barn gjorde försök till att träda in i pågående aktivitet. Detta gjordes genom att de 

exempelvis tog emot ett föremål som erbjöds från den andre, tätt följt av att föremålet lades bort och 

barnet som visade viljan att tillträda ändå nekades. Barnet som nekade tillträdet visade tydligt med 

kroppen att det som det andra barnet erbjöd inte passade in i leken, vilket kan tolkas som negativ 

respons. I och med att kroppsspråket blev så centralt i våra observationer av de yngsta barnen valde vi 

därför att lyfta fram begreppet toddlare, eftersom det inte gick att undkomma hur barnen aktivt 

använde sina kroppar som ett kommunikativt verktyg. Att arbeta eller studera barn i toddlaråldern, 

vilka är barn i åldrarna upp till tre år, beskriver Løkken (2006, s. 38) som ett sätt att få möjlighet att 

återupptäcka den mänskliga kroppsliga kommunikationen som talet faktiskt vilar på. Alltså att få 

möjlighet att uppleva hur barn innan de utvecklat det verbala språket ändå lyckas förmedla sina 

intentioner genom kroppen. 

Hur ser interaktionen ut bland barnen? 

I vår studie kunde vi se att interaktionen mellan barnen utspelade sig med hjälp av de 

artefakter/föremål som var tillgängliga i miljön och som de ansåg vara intressanta i de specifika 

stunderna. Ett-åringar visar även på vilja att skapa relationer genom att använda sig av artefakter som 

en inbjudan till interaktion. Detta sociala samspel som barnen ingår i ses som ett steg till vänskap som 

är en del av de sociala kulturerna på förskolan (Engdahl 2012, s. 95-96).  

Interaktionen varade olika lång tid, den kunde både vara kort men också vara under längre perioder 

speciellt bland de barn som kommunicerade genom att uttrycka sig verbalt. Medan barn som använde 

enstaka ord, kommunicerade mer genom olika gester och rörelser samt med hjälp av olika föremål, 

vilka vi tolkade som att dessa blev viktiga verktyg för att skapa interaktionsmöjligheter med andra 

barn.  

Engdahl (2011) lyfter upp att även fast små barn inte verbalt uttrycker sig i samma utsträckning som 

äldre barn, uttrycker de enstaka ord som understryker och förtydligar deras rörelser för inbjudan till 

interaktion. Därför ser vi det som att barnen genom den lekrekvisita som fanns tillgänglig skapade 

gemensamma aktiviteter och på så vis skapades även möjlighet att utveckla interaktionsutrymmen. 

Vidare fick vi även syn på hur de yngsta barnen förutom att använda sig av föremål faktiskt använder 

sig av olika strategier för att skapa interaktion med andra, detta tolkar vi som en indikation på att de 

yngsta barnen likt de äldre gärna vill interagera med andra, vilket Tellgren (2004, s.72) lyfter fram i 

sin studie.  

Barnen i vår studie upptäckte vi också skapade många interaktionstillfällen med många olika 

kamrater under dagen, dock var dessa mer kortvariga, i likhet med det som Corsaro (1979, s. 330) fann 

i sina studier. Denna upptäckt ser vi som att det styrker det Corsaro (1979) lyfter fram om att barnen 

behöver cirkulera runt från grupp till grupp för att socialisera och interagera med flera, vilket senare 

kan utvecklas till mer långvarigare kamratrelationer. Detta synliggjordes tydligast hos de allra yngsta 
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barnen och som vi kan dra paralleller till det som Jonsdottir (2007, s. 32) funnit om hur viktigt det är 

för människor att ingå i ett samspel med andra för att utvecklas som individ. Att barnen i interaktion 

med jämnåriga lär sig om grundläggande sociala färdigheter som att kommunicera och ta hänsyn till 

andras behov. Däremot blev det tydligare bland de äldre barnen i gruppen hur de skapade mer 

långvarigare kamratallianser som kunde vara aktuella en hel dag och ibland till och med under flera 

dagar. Tellgren (2004, s. 25) beskriver kamratallianser som något som utvecklas när barnen väljer att 

knyta an till andra barn. Det visade sig tydligt hur dessa barn ville hålla vid sina kamratallianser, alltså 

att de inte ville att någon skulle göra intrång och avbryta den pågående kamratallians som de skapat 

vilket Tellgren (2004, s. 75-76) diskuterar i sin studie. Trots detta såg vi hur andra barn många gånger 

försökte med olika strategier träda in i dessa ändå, barnen som försökte träda in spenderade mycket tid 

på att lyckas med det. 

Hur skapar de yngre barnen interaktionsutrymmen? 

Barnen visade på intresse att vilja interagera med andra i samband med att de sökte sig till andra barn, 

vilket vi vill förstå som att barnen ville ha en ”kamrat” att dela aktiviteterna med, alltså ingå i 

kamratallianser och därmed skapa ett interaktionsutrymme tillsammans, där det är just de barnen i 

kamratalliansen som ingår i utrymmet tillsammans, även fast dessa varierade tidsmässigt. Vilket kan 

förlikas med vad Løkken (2006, s. 38, 39) tar upp om att toddlare söker kontakt, umgänge, samvaro 

och interaktion genom meningsfulla rörelser som gör de till ömsesidiga samarbetspartners.   

 

De interaktionsutrymmen som skapades i denna grupp tyckte vi kunna se varierade mellan att ibland 

handla om ensamlek och ibland lek mellan flera barn. Ett interaktionsutrymme inom ensamlek tror vi 

skapas genom att barnet i stunden skapar ett eget interaktionsutrymme mellan sig själv och föremålen i 

leken. Detta anser vi blev synligt i situationer då barn som befann sig i ensamlek även försvarade sin 

lek, eller sitt interaktionsutrymme, genom att kroppsligt visa på nej exempelvis genom att skaka på 

huvudet eller verbalt säga nej. Andra situationer som visade på hur interaktionsutrymmen skapas blev 

tydligt när de barn som delade modersmål i våra observationer ofta valde att ingå mer långvariga 

kamratallianser med varandra, då de återkommande valde varandra som lekkamrater i de flesta 

sammanhang. Liksom Tellgren (2004, s. 134) fann i sina studier skapade barnen sin egen lilla 

kärngrupp, som innebar att de höll ihop och lekte mest med varandra.  

 

I denna barngrupp kunde vi se hur de andra barnen fick kämpa hårt för att få tillträde till denna 

kärngrupp, men att de oftast nekades tillträde, då barnen i kärngruppen svarade med att ignorera. 

Tellgren (2004, s.25) beskriver att det är svårt att vinna tillträde till lekgrupper i förskolemiljön, vilket 

blev tydligt bland dessa barn, eftersom barnen oftast försvarade sitt delade utrymme och sin pågående 

lek från andras tillträde. Dessa tendenser beskrivs som direkt relaterade till ömtåligheten i 

kamratinteraktionerna och de många avbrott som redan finns i förskolemiljöerna.  

 

Under studiens gång anser vi att vi fick en klar inblick i hur barnen formade, visserligen korta, men 

stundvisa kamratallianser och interaktionsutrymmen. Vi upptäckte även hur barnen för det mesta hade 

många olika kamrater under dagen och att de inte bara sökte kontakt med en och samma kamrat under 

dagarna. Detta tror vi oss tydligast visat sig hos de allra yngsta barnen, däremot blev det synligt hur de 

äldre barnen i gruppens kamratallianser kunde vara aktuella en hel dag och ibland till och med under 

flera dagar.  

Kamratkulturer bland de yngsta barnen 

Utifrån våra analyser har vi kommit fram till hur viktig det är att förstå vad kamratkulturer innebär i 

förskolan. Corsaro (1992) beskriver kamratkulturer som en stabil uppsättning av aktiviteter, artefakter, 
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rutiner, värderingar som barnen delar med varandra i olika sociala sammanhang. Att vi som pedagoger 

måste skaffa oss mer kunskap och medvetenhet kring detta för att möjliggöra att de rätta 

förutsättningarna skapas för barnen, samt att de även får frihet till att skapa sina egna kamratkulturer, 

eller som i detta fall kamratallianser. Barnen behöver därmed få utrymme till att förhandla och 

interagera utan att vi som vuxna lägger oss i alltför mycket.  

Ihrskog (2006, s. 161) lyfter fram i sin studie de professionellas ansvar i sitt arbete med barngrupper 

där dessa bör ses som ett pedagogiskt redskap där barnen får möjlighet att skapa dynamiska 

grupprocesser. Vi måste ge barnen tillräckligt med inflytande över sina aktiviteter för att få möjlighet 

till att utvecklas inom dessa kulturer, vilket i sin tur kan ha stor betydelse för dem i framtiden.  

Vidare förstår vi det som att barn lär sig genom dessa olika upplevelser och händelser som de möter 

under både förskole och skolperioden, som sedan kan användas på ett mer komplext sätt i det vuxna 

livet. Detta kan enligt vår egen tolkning och förståelse av litteraturen, vara en av många delar som 

ingår i en kamratkultur. Eftersom kamratkulturer ses som något som uppstår kollektivt i en grupp och 

anses vara kontinuerliga skeenden och återkommande processer, blir vår slutsats av det vi har 

undersökt utifrån vårt syfte, att de strategier som oftast förekom i denna barngrupp skapades av barnen 

och var återkommande. Samma strategier användes av olika barn, i olika sammanhang. Därför vill vi 

förstå det som att det finns en pågående kamratkultur på avdelningen bland barnen som ständigt 

utvecklas övertid. Vi funderar därmed om kamratkulturen vi fått se i gruppen har skapats och 

påverkats av de förväntningar som finns på barnen i denna kontext, det vill säga utifrån de rutiner, 

strukturer, pedagogers förhållningsätt samt miljöns utformning. Möjligtvis kan det vara så att, det som 

barnen möter i förskolan såsom pedagogernas arbetssätt, förhållningssätt, barnsyn och den rådande 

förskolekulturen som finns på alla förskolor, är det som formar och återspeglas i den kamratkultur som 

utformas i barngruppen. Kanske är det så att det som sker i en förskola som påvisar en viss 

kamratkultur kan skilja sig åt, då förskolornas kultur skiljer sig åt. Därav har funderingar väckts hos 

oss kring om det även kan skilja sig åt i barnens kamratkulturer på olika förskolor och hur mycket det 

faktiskt skiljer sig åt samt om det finns gemensamma nämnare inom dessa kulturer trots att de 

förekommer i olika kontext? 

Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning blir att de yngre barnen likt de äldre använder sig av olika strategier 

för att socialisera på sitt eget sätt med de andra barnen som ingår i gruppen. De yngre barnen använder 

sig inte i samma utsträckning av det verbala språket för att förmedla det de vill men de är väldigt 

kompetenta och kan hitta andra kommunikativa uttrycksätt.  

De yngre barnens interaktioner varierar då de gärna cirkulerar runt från kamrat till kamrat när de 

försöker skapa kamratallianser som de anser stabila. Överlag är barnen oavsett ålder sociala varelser 

som gärna söker sig till andra för att skapa interaktion som sedan kan utvecklas till mer varaktiga 

relationer. Att ha någon att interagera och leka med är viktigt för vår sociala utveckling som individer, 

då vi som mänskliga varelser ständigt söker efter meningsfulla sammanhang att ingå i som i sin tur 

bildar kamratkulturer. 

Betydelse för praktiken och professionen 

I Engdahl (2011, s. 1437) framgår det att små barn som ingår i en rik arena såsom barnen gör i 

förskolan, får möjlighet att utveckla sina kommunikativa och förhandlingsfärdigheter, vilket visar sig 

genom interaktion och kommunikativ kompetens hos ett år gamla barn. Med detta resultat menar 
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Engdahl (2011) att små barns interaktionskompetenser och lekens betydelse ska betonas och bör vara 

grundläggande i utbildning av förskolepersonal. 

 

Vår studie visar på hur barnen använder olika tillvägagångsätt för att interagera med varandra, vilket 

kan ha betydelse för de som är verksamma inom förskolan. Eftersom vår studie och resultat knyter an 

till tidigare vetenskaplig forskning samt beprövade erfarenheter utifrån teoretiska perspektiv, anser vi 

att den i mycket hög grad kan relateras till den vetenskapliga grunden.  

 

Det som vi även vill lyfta fram utifrån vårt resultat och det som även forskare lyfter fram, är hur 

viktigt det är för de som är verksamma i de pedagogiska institutionerna, att ha kunskap om hur 

kamratkulturer utvecklas bland de yngsta barnen och vad dessa har för innebörd och betydelse. Vi vill 

även lyfta fram vikten att kunna känna igen de olika tillträdesstrategier som barnen använder sig av för 

att träda in i olika sociala sammanhang, så som att interagera och leka med andra barn. Viktigt är även 

att ha kunskap när barnen väljer att utesluta varandra ur dessa sociala sammanhang för att skapa sig en 

förståelse kring det och vilka faktorer som ligger bakom dessa.  

 

När det kommer till de yngsta barnen är det viktigt att inte glömma bort det typiska för barn i 

toddlaråldern och hur de aktivt använder sina kroppar (Løkken 2006, s. 38, 39). Vår studie synliggör 

kamratallianser, interaktionsutrymmen och kamratkulturer och hur de kan se ut och utvecklas bland 

toddlare.  

 

Att vara verksam i förskolan innebär att kunna balansera mellan den rådande förskolekulturen och 

kamratkulturen i gruppen. För att kunna balansera detta krävs kunskap hos de vuxna, vad som ingår i 

respektive kultur och hur man kan få syn på dessa. På så sätt skapas mer förståelse för barnens 

handlingar och varför de gör som de gör i de olika sociala sammanhangen samt varför de väljer vissa 

kamrater.   

Vidare forskning 

Vi anser att en vidare forskning kring de yngre barnens kamratkulturer bör genomföras under en 

längre tidsperiod och kanske en jämförande studie skulle bli intressant, för att se om det förekommer 

några skillnader i de olika pedagogiska verksamheterna inom de yngre barnens kamratkulturer och 

strategier. Kanske kan detta utvecklas ytterligare genom att utgå från andra teoretiska perspektiv för att 

få in andra synvinklar, vilket möjligtvis skulle kunna väcka andra tankar och frågeställningar inom 

detta område.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
  
  
Hej Föräldrar på xxx förskola! 

  

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskole forskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om kamratkulturer och tillträdesstrategier. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan ett flertal 

dagar under tiden 07:e oktober – 28:e oktober.  Vid dessa tillfällen vill vi observera kamratkulturer 

och tillträdesstrategier till interaktion bland de yngsta barnen på förskolan med hjälp av anteckningar 

och videoinspelningar med förskolans utrustning. Videoinspelningar lämnar inte förskolan utan 

transkriberas på plats. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. 

 Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

  

Vänliga hälsningar Hannah och Selma 
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Hannah Nesbeth 

Tel.nr: XXX 

Mail dress: XXX 

Selma Makas 

Tel.nr: XXX 

Mailadress: XXX 

 

XXX (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: XXX 

Mailadress: XXX 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan 

den 7:e oktober. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

   
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

  

Barnets namn: ………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


