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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva hur barns 

kamratkulturer uttrycks under den dagliga vistelsenpå förskolan. Detta har 

undersökts genom att observera hur kamratkulturer kommer till uttryck i 

mellanrummen samt hur dessa skyddas och upprätthålls. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativa observationer på en förskoleavdelning 

med barn i åldrarna 2-5 år. Med utgångspunkt i studiens frågeställningar 

formulerade vi olika kategorier utefter vad barnen uppvisade. De olika 

kategorierna som behandlar frågeställningen hur kamratkulturer uttrycksi 

mellanrummenär: kamratkulturer somsamförstånd och kamratkulturer som 

positionering nästa frågeställning var hur skyddar och upprätthåller barn sina 

kamratkulturer och de kategorier vi valt under den är: skydda och upprätthålla 

genom uteslutning. Resultatet i studien synliggör flera olika uttryck som 

kommer fram i barns kamratkulturer. Det visar dels på hur barnen 

återkommande måste skydda sina kamratkulturer från intrång av andra barn. 

Positionering var en stor del av uttrycket i barnens kamratkulturer framförallt 

för att höja sin egen status, detta skedde både genom att ta till ålder och mer 

kunnande i vissa situationer.  

 

Nyckelord: Förskola, Kamratkulturer, Mellanrum, Positionering, Tolkande 

reproduktion, Samförstånd.  



 

2 

 

 

Innehåll 
Abstrakt.......................................................................................................... 1 

Inledning ....................................................................................................... 4 

Bakgrund ....................................................................................................... 6 

Barn som sociala aktörer............................................................................ 6 

Tolkande reproduktion.............................................................................. 7 

Att stå utanför............................................................................................. 7 

Vänskap och konflikter .............................................................................. 8 

Barns upprätthållande av kamratkulturer ............................................... 8 

Positionering och status ............................................................................. 9 

Mellanrum och Hålltider ......................................................................... 10 

Förskolan en komplex vardag ................................................................. 10 

Syfte .............................................................................................................. 12 

Metod ........................................................................................................... 13 

Metod för insamling av data ................................................................... 13 

Deltagande observationer och videoinspelning ......................................... 13 

Urval .......................................................................................................... 13 

Genomförande .......................................................................................... 14 

Analys och tolkning ................................................................................. 15 

Etiska överväganden................................................................................ 16 

Metoddiskussion ...................................................................................... 16 

Resultat ........................................................................................................ 18 

Hur tar sig kamratkulturer till uttryck i mellanrummen? .................... 18 

Kamratkulturer som samförstånd ............................................................ 18 

Kamratkulturer som positionering ........................................................... 20 

Hur skyddar och upprätthåller barn sina kamratkulturer? ................. 23 

Skydda och upprätthållande genom uteslutning ...................................... 23 

Diskussion ................................................................................................... 26 

Resultatdiskussion ................................................................................... 26 

Avslutande reflektion .............................................................................. 29 

Förslag på vidare forskning ..................................................................... 29 

Tack! ....................................................................................................... 29 

Referenser .................................................................................................... 30 

Bilaga 1: Missiv ........................................................................................... 33 



 

3 

 

Bilaga 2: Brev till föräldrar ........................................................................ 34 

 



 

4 

 

 Inledning 
Förskolan är en social arena där många individer på olika sätt ska samspela 

med varandra, förskolan ska rymma barn med olika kunskaper av att 

samspela och de har varierade erfarenheter av förskolan som institution. Detta 

kan innebära utmaningar för oss som blivande förskollärare i vårt kommande 

yrkesliv.Vi bör kunna förstå hur barn ger uttryck för det sociala samspelet 

mellan dem för att kunna ge stöd till barns skapande och upprätthållande av 

kamratkulturer (Jonsdottir, 2007).  

Dagens barn spenderar allt mer tid i förskolan (Jonsdottir, 2007). De skapar i 

den dagliga verksamheten kamratkulturer.Kamratkultur kan ses som ett 

teoretiskt begrepp vilketkan bidratill en förståelse för vad som sker när barnen 

möts i förskolan, hur mönster för lekar och samspel utvecklas och förhandlas i 

denna kultur (Corsaro, 2003,2005). För att bättre kunna förstå innehållet i barns 

kamratkulturer är det enligt Löfdahl (2007) väsenligt att ta del av hur barns 

agens kommer till uttryck i förskolan. Agens begreppet innefattar synen på 

barn som medskapare av sin egen utveckling och med ett socialt ansvar. 

Barnen har makt att påverka sin egen situation, dock varierar barns agens 

beroende på situationen de befinner sig i. Agens kan framkomma när barn ses 

som aktiva, självständiga individer som inte bara tillåts utan även förväntas ha 

inflytande över sin vardag(Löfdahl, 2007). Williams (2001) framhåller att barn 

genom att få kontroll över sina egna liv och dela med sig av saker, information 

och lekar skapar sina egna kamratkulturer. Att få delta i aktiviteter och lekar 

tillsammans med andra barn är enligt Änggård(2005) många gånger viktigare 

för barnen än innehållet i dessa aktiviteter. Den sociala integrationen hänger 

samman med den existentiella nödvändigheten av att känna tillhörighet i de 

sociala sammanhang man befinner sig i (a.a.). 

Problemområdet i vår studie rör kamratkulturer och då specifikt hur 

kamratkulturer uttrycks i detsom Ivarsson (2003) kallar för mellanrum, i vilka 

de befinner sig i under dagen samt hur de skyddar och upprätthåller sina 

kamratkulturer. Vi har i vår studie valt att kalla de situationer som uppstår 

mellan rutinstyrda aktiviteter såsom måltider och andra aktiviteter för 

mellanrum.  Arnér och Tellgren (2006) menar att barns perspektiv på den egna 

tillvaron utgår från hur barn ser på sin tillvaro och hur den formas i ett socialt, 

kulturellt och historiskt sammanhang. 

Barnen slussas dagligen mellan olika styrda aktiviteter som tillexempel 

matsituationer, samlingar, påklädning för utomhus aktiviteter och så vidare. 

Detta kan göra det svårt för barn att upprätthålla dessa ibland sköra 

kamratkulturer då de i dessa avbrott för rutinstyrda aktiviteter tvingas 

omförhandla sina relationer (Tellgren, 2004). Därför är det viktigt att barn får 

möjligheter tillaktiviteter utan de vuxnas styrning som kan ge barnen 

möjligheter att avskilja sig från de vuxna och skapa en egen gruppidentitet 
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(Änggård, 2005). I Förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2011) står det 

framskrivet att barnen ska få uppleva sig vara en tillgång för gruppen och att 

barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i barns lärande och 

utveckling. Jonsdottir(2007) menar att i samspelet med andra barn lär de sig de 

grundläggande sociala färdigheterna som att ta hänsyn till andras behov. Här 

ser vi viktenav att studera hur barns kamratkulturer kommer till uttryck i 

mellanrummen då pedagogers förståelse av just detta har en betydelse för 

barns relationsskapande. Skånfors(2013) lyfter förståelsen för barns relations 

skapande som viktigt då hon menar att de kunskaper som barn skapar på 

förskolan bär de med sig hela livet. Hon understryker vikten av att 

uppmärksamma barns sociala tillvaro där. Pedagogers insikt i vilken betydelse 

mellanrummet har för barnens förutsättningar till frizoner, kan bidra till att 

barn får möjligheter att skapa och upprätthålla goda relationer till varandra.  
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 Bakgrund 
Vi tar i denna del upp vad tidigare forskning beskriver som barns 

kamratkulturer i förskolan och hur dessa kan uttryckas. Sedan tar vi upp barn 

som aktörer och slutligen förskolan som kontext där olika förutsättningar för 

barns relationer lyfts.  

Barn som sociala aktörer 

Forskningen om barn har de senare åren ändrats från att se på barn och 

barndom ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv till att alltmer se på 

barndom som social konstruktion och synen på barn som sociala aktörer 

(Ivarsson, 2007). Øksnes (2011) påpekar hur målet med barndomen har varit 

att bli vuxen och att barndomen därmed har setts som en väntetid. Bilden som 

utvecklingspsykologin ger uttryck för är ett bristperspektiv enligt Øksnes 

vilket betyder att det är inte det barnet är här och nu som är det viktiga utan 

det är vad barnet kommer att bli. Corsaro(2005) beskriver en stor förändring 

inom barndomssociologin, barn ses numer som deltagande i den barndom de 

är aktiva och delaktiga i. Barn förhandlar, skapar och delar kulturer med andra 

enligt Corsaro. Agens- struktur kan förstås som att strukturer både är 

föränderliga och stabila och att det är mänskliga handlingar alltså agens som 

kan åstadkomma förändringar och verka för att strukturer förblir stabila 

(Löfdal, 2007). Gustafson (2006) beskriver i sin tur hur strukturer skapas och 

omskapas när barn lever i och förhåller sig till sina olika materiella och sociala 

omständigheter.  

Förskolans pedagogiska miljö visar konkret på hur barns agens kommer till 

uttryck i kamratkulturer samt sociala kunskapsdomäner. Barnens agens är inte 

något barn självständigt uttrycker utan att det sker tillsammans med andra och 

barn förändrartillsammans både rumsliga och sociala strukturer i förskolans 

miljö(Löfdal, 2007). ErikssonBergström (2013) beskriver hur hon i sin studie 

sett hur barn upptäcker olika handlingserbjudanden i de fysiska arrangemang 

som är tänkta från pedagogernas sida att reglera barngruppen och hon menar 

att detta kan förstås som en del i barns agentskap. Att föra fram barn som 

aktiva aktörer kan dock medföra en alltför ensidig betoning på barns 

kompetens och det kan göra att de blir ansvariga för de sociala strukturer och 

den kontext de ingår i (Gustafson, 2006).  
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Tolkande reproduktion 

Corsaro(2005) beskriver kamratkulturer ur ett teoretiskt begrepp där en stabil 

uppsättning av handlingar eller rutiner, artefakter, värderingar, och oro som 

barn producerar och delar i interaktion med sina kamrater. Han menar att 

kamratkulturer uppkommer som ett resultat i att försöka förstå vuxenvärlden. 

Barn försvarar och skyddar sina kamratkulturer från andra barn som de tycker 

gör intrång. Barns kamratkulturer har inte en förutbestämd struktur utan 

skapas när barn möts och när de möter vuxenvärlden (Löfdahl, 2007). 

(Corsaro, 2005,2012) använder perspektivet tolkande reproduktion för att tolka 

och förstå barns kamratkulturer. Han menar att begreppet innefattar tolkande 

och kreativa aspekter av barns delaktighet i samhället. Barn tillägnar sig 

kunskap från vuxenvärlden som de sedan använder sig av i sina 

kamratkulturer. Han beskriver hur barn inte bara internaliserar samhället utan 

bidrar även själva till kulturell produktion och förändring. Tolkande 

reproduktion blir på så vis ett uttryck för barns aktiva deltagande eller agens 

(Corsaro, 2005). 

Löfdahl (2006) beskriver hur barn genom tolkande reproduktion kan vända 

upp och ner på normer såsom köns normer eller ålder,i vissa fall görs detta för 

att positionera sig själv högre och ge kamraten en lägre statusroll i leken. Hon 

menar att när barn positionerar sig själva och andra sker det inte enbart genom 

reproduktion utan även genom produktion av ny kunskap. Skånfors (2013) 

beskriver hur hon i sin studie sett hur barnen utifrån begreppet tolkande 

reproduktion gör specifika kompetenser betydelsefulla i sina kamratkulturer 

som tillexempel ålder eller kompetenser, detta kan tyda på menar hon att 

vikten av att kunna är något som har trängt ner i förskolans verksamhet och 

upptäckts av barnen. 

Att stå utanför 

Alla barn väljs dock inte som kamrat och får inte möjligheten att ingår i en 

kamratkultur eller känna tillhörighet med de andra barnen(Jonsdottir, 2007). 

Corsaro (2005) pekar på den långvariga negativa effekten av barns emotionella 

utveckling om de ständigt står utanför kamratkulturer. Utan att känna 

tillhörighet med andra människor får vi inte behovet att känna oss behövd 

tillgodosedd och menar Höistad (2001),vilket han menar är det djupaste 

behovet vi har. Dock pekar Jonsdottir (2007) på att alla barn inte väljer att ingå 

i en gemenskap och att detta bör respekteras från förskolans sida samt att alla 

barn inte vet hur man etablerar och bevarar en kamrat- eller en 

vänskapsrelation och de kan behöva få hjälp med att lära sig detta. Skånfors 

(2013) studie har visat att barn vet att de behöver sociala resurser för att kunna 

göra sig till någon att räkna med i olika sociala sammanhang. De riskerar att 

vid någon tidpunkt bli exkluderad ur gemenskapen. Detta beskriver Skånfors 

som något barnen hela tiden måste hantera och förstå för att den sociala 

vardagen på förskolan ska fungera. Hon menar vidare att detta är något som 

påverkar och är angeläget för barnens fortsatta liv och samhällsdeltagande. I 

det långa loppet kan ständigt avvisande göra att barn börjar anpassa sig till 
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omvärldens godtycke.Detta kan medföra att barnen inte kan stå upp för sig 

själva och våga säga nej till andras krav (Höistad, 2001).  

Vänskap och konflikter 

Jonsdottir (2007) beskriver tre olika kriterier för vänskap mellan barn vilket 

hon menar att kompanjonskapet består av, dessa är en viktig del i barns 

vänskap. Med kompanjonskap menar hon att båda parter föredrar att vara 

med varandra i större utsträckning än med andra personer. Barn gör val av 

vilka de vill vara tillsammans med på förskolan och de söker varandra för 

gemensam lek eller andra aktiviteter (a.a.).Barn försöker hela tiden förstå hur 

de ska bete sig för att få tillträde till en gemenskap i förskolan beskriver 

Tellgren (2004). Jonsdottir (2007) har i sin studie sett hur det varken är ålder, 

kön,antal barn per avdelning, omfattningen av den tid barnen vistas på 

förskolan eller antal barn per personal som bestämmer barns tillhörighet i 

gruppen och samhörighet med kamraterna. De relationsmönster hon har 

kunnat urskilja och som kännetecknar de olika avdelningarna som studien 

utfördes på är främst att på vissa av avdelningarna så inkluderas samtliga barn 

i gemenskapen medan de på andra avdelningar exkluderas i olika 

utsträckning.  

Corsaro (2005) menar att konflikter är en stor del i barns kamratkulturer. 

Konflikter behövs inte bara för att barn ska utveckla nya kognitiva strukturer 

och färdigheter som utvecklingspsykologer tidigare hävdat. Konflikter kan 

även bidra till social organisering av barns kamratkulturer och bekräftelse av 

kulturella värden. Konflikter behövs för den individuella utvecklingen samt 

för att ge barnet verktyg för att våga stå upp för sig själv (a.a.). 

Barns upprätthållande av kamratkulturer 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) har i sin studie sett hur barn använder 

olika strategier för att värna om sina kamratkulturer. De utnyttjar förskolans 

olika utrymmen samt konstruerar egna platser på olika sätt för att göra sig 

otillgängliga för andra barns intrång. De menar också att en strategi kan vara 

att ständigt vara i rörelse för att andra barn inte ska kunna hänga med på vad 

leken går ut på. Corsaro (2005) menar att barn kan få kämpa hårt för att dela 

lek med andra och när de tillslut nått en delad lek vill de inte gärna släppa in 

andra som kan förstöra det som de uppnått tillsammans. Han talar vidare om 

att de barn som inte släpps in i leken kommer över tid på strategier för att bli 

insläppta. Corsaro (2005) och Skånfors et al. (2009) menar även de att barn 

genom förhandling ständigt försöker få tillgång till pågående aktiviteter. När 

barns intentioner är att skydda den pågående aktiviteten så kan det innebära 

att uteslutning av andra barn sker, dock är det inte barnens mening att vara 

otrevliga eller grymma utan de gör detta enbart för att skydda leken.  
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Positionering och status 

Forskning visar att barn ständigt positionerar sig själva och andra, detta görs 

genom att barnen erbjuder varandra positioner och dessa är relaterade till 

status och makt. Barn har möjlighet att påverka sina sociala positioner och 

deras positioner är föränderliga och under ständig förhandling (Corsaro, 2005; 

Löfdahl, 2006;Skånfors, 2013). I barns relationsarbete förekommer det att barn 

berömmer och bedömer andras verk som en del av positionering för att få en 

högre status. Barn kan tillexempel framhålla sina egna teckningar som fina, för 

att på så sätt skapa sig en högre position(Löfdahl, 2007).Barn kan även 

använda sina kognitiva färdigheter för att visa på att de kan mer än sina 

kamrater. Såväl konstnärliga som kognitiva kompetenser tycks vara viktigt att 

framhålla för barnen i deras förhandlingar om status och att vara skicklig ses 

som angeläget i dessa sammanhang (Skånfors, 2013). 

 

Barns statuspositioneringar är beroende av sammanhang och barngrupp vilket 

visar på det osäkra, rörliga och dynamiska i barns sociala positioner i 

gruppen(a.a.). Forskning visar att barnen i sina sociala möten ofta verkar ha en 

strävan att påverka situationer åt något håll, genom att exempelvis skämta, 

hitta på saker, luras etc. vilket kan betyda att positioneringen är intentionellt. 

Intentionen är sannolikt kopplad till vad barnen strävar efter just nu i en 

faktisk situation, till exempelvis att leka tillsammans med ett visst barn hellre 

än något annat barn (Skånfors, 2013).Att komma först eller att ha något före 

någon annan kan vara sätt för barn att skapa sig en högre positionering. Det 

innebär att barnen har möjligheter att ta rum och ting i besittning. Barn 

använder dessa positioner i sina språkliga interaktioner samt i lek och detta får 

betydelse för barns inflytande och kontroll över sin vardag (Ivarsson, 2003).  

 

Skånfors, 2013) lyfter att barn positionerar sig i relation till förskolekontextens 

betoning på kollektivet genom att distansera sig och utesluta varandra, och där 

”alla får vara med”. När det kommer till barns möjligheter till socialt 

deltagande, status och makt är de relaterade till olika sociala tillgångar som 

görs mer eller mindre väsentliga i sociala situationer. Social exkludering kan 

bli en följd av att vissa barn inte har möjlighet att utnyttja dessa sociala 

resurser. Det föreligger således alltid en risk att utsättas för social exkludering 

om man inte har det som krävs (a.a.).Löfdahl (2006) poängterar i sin tur att det 

inte bara är det sociala som avgör status och positionering utan även materiella 

ting såsom barnens egna kläder eller leksaker påverkar hur barnen 

positionerar sig. Hon menar vidare att även ålder spelar in och det är ofta de 

äldre barnen som har högre status. Skånfors (2013) lyfter det negativa med 

positionering efter ålder, då hon menar att för vissa barn blir det så viktigt att 

ha rätt ålder att detta kan påverka betydelsen att skapa relationer med andra 

barn. Skånfors menar att barns kunskaper om ålder kan ses som tolkande 

reproduktioner av idéer om ålder i förskolan och i samhället i ett vidare 
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perspektiv. På detta sätt kan barn ses som delaktiga i att reproducera ålder 

som en socialt segregerande faktor i samhället (a.a.). 

Mellanrum och Hålltider 

Ivarsson(2003) beskriver den institutionella kontexten som att den formas av 

aktörerna likväl som den formar aktörernas handlande. Hon menar att i och 

med att barn umgås med andra barn på förskolan kommer institutionella och 

interaktionella resurser till uttryck som visar på att barnen konstituerar 

förskola samtidigt som de konstitueras och konstituerar sig själva som 

förskolebarn. Förskolevardagen är organiserad i termer av hålltider och 

mellanrumenligt Ivarsson.Hålltider kan vara samling, matsituationer, 

utevistelse och så vidare. Dessa hålltider domineras av de vuxna och är styrda 

av tiden. Mellanrummen kan förstås som tiden mellan dessa aktiviteter. 

Författaren menar att i dessa mellanrum dominerar barnens kamratkulturer. 

Mellanrummen och hålltiderna förutsätter varandra. Hon menar att i 

mellanrummen har barn definitionsföreträde gentemot i de styrda 

aktiviteterna. Dock framhåller hon att det även finns utrymme för barns 

aktiviteter i kamratkulturerna även inom de vuxenstyrda områdena och inte 

bara inom mellanrummen. Ett av dessa mellanrum är ateljén, Löfdahl (2007) 

beskriver ateljén som en mötesplats där barnen samlas för att invänta andra 

barn vid frukost eller andra planerade aktiviteter. Hon såg i sin studie hur 

barn signalerade att nu är jag här och jag är ledig för den som vill leka med 

mig. Hon beskriver ateljén som en neutral plats där det går att börja om och 

konflikter som skett i andra rum kan omförhandlas. Vidare beskriver Löfdahl 

att i ateljén gav barnen sken av att det är konstnärliga aktiviteter som pågår, 

men i själva verket så är det förhandlingar om positioneringar och deltagande 

samt diskussioner som handlar om vilka som är med eller vilka som får vara 

med det primära.  

Förskolan en komplex vardag 

Förskolan innebär en komplex vardag för många barn vad gäller att hålla 

samman sina kamratkulturer. En dag på förskolan innehåller både variation 

och diskontinuitet på så sätt att barngruppen varierar över dagen, kompisar 

går hem medan andra är kvar. Barnen måste ständigt förhandla om vem de 

ska umgås med. Detta är ett betydande institutionellt villkor för barnens 

tillgång till och begränsningar av social samvaro(Ivarsson, 2003; Tellgren, 2004; 

Änggård, 2005;Skånfors et al. 2009).Forskning visar att det till största del är hur 

förskolan är organiserad som ger möjlighet eller förhinder för barn att skapa 

och upprätthålla kamratkulturer. Mellanrummet gör att barn måste 

omförhandla och återskapa relationer med redan etablerade kamrater eller 

med eventuellt nya (Tellgren, 2004). Dock framhåller Ivarsson (2003) att barn i 

vissa fall även använder mellanrummets avbrott som ett tillfälle att byta 

aktivitet eller byta kamrater för nya relationer. Skånfors (2013)beskriver att hon 

i sin studie sett att barn måste förhålla sig till kollektivet genom att de måste 

handskas med en ofta och delvis påtvingad samvaro. Hon menar att 

begreppen tolkande reproduktion och sekundära anpassningar bidrar med 
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förståelse att barnen på kreativa sätt försöker förstå och hantera detta, både 

genom motstånd samt att anpassa sig. Jonsdottir (2007) har i sin studie sett att 

även pedagogers inställning och uppfattning om hur barn samspelar med 

varandra har betydelse för hur barnen lyckas upprätthålla och skapa goda 

relationer med andra barn.  
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Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att studera ochbeskrivahur barns 

kamratkulturer i förskolan kan yttra sig under den dagliga vistelsen på 

förskolan. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av observationer. 

Frågeställningar: 

 Hur uttrycks kamratkulturer i mellanrummen? 

 Hur skyddar och upprätthåller barn sina kamratkulturer? 
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Metod 
Vi kommer i detta stycke redogöra för vår forskningsmetod och vårt urval.Vi 

beskriver och motiverarmetoden, urvalet, genomförande och hur vi har gått 

tillväga vid analys och tolkning. Därefter tar vi upp de etiska övervägandena 

vi tagit hänsyn till.Slutligenkommer vår metoddiskussion. 

 

Metod för insamling av data 

Huvudsyftet med vår studie var att undersöka hur kamratkulturer uttrycks i 

mellanrummen på förskolan samt hur barn skyddar och upprätthåller sina 

kamratkulturer. Vi har genomfört en såkallad kvalitativ studie. En kvalitativ 

studie kan förstås som en metod för att samla in data genom att ta del av 

andras upplevelser, känslor och intentioner (Ahrne & Svensson, 2011). 

Deltagande observationer och videoinspelning 
Hammar Chiriak och Einarsson (2013) framhåller att observationer kan vara ett 

pålitligt verktyg för att samla in information om grupper. Vidare framhåller de 

att observationer bygger på vad som faktiskt händer och menar att metoden 

inte är beroende av vad individerna verbalt förmedlar utan vad de förmedlar 

genom sitt handlande.I ostrukturerade observationer använder man sig inte av 

färdiga protokoll med förutbestämda rubriker då detta kan göra att viktig 

fakta går förlorad (Lalander, 2011).  Nackdelar med deltagande observationer 

kan vara att den som observerar i och med sin närvaro påverkar beteendet och 

handlandet hos de som blir observerade. Det kan även bli en känslomässig 

involvering från observatörens sida som kan ha inverkan för den objektiva 

synen på handlingar (Stukát, 2005). Videokameran har varit ett bra verktyg i 

vår studie för att fånga kroppsspråk och detaljer som annars kan missas i de 

deltagande observationerna. Det var även en stor fördel att vi om igen kunnat 

gå tillbaka i materialet vilket gav en bättre helhetsförståelse. En nackdel med 

videofilm är dock att data materialet blir stort och är tidskrävande att 

transkribera vilket även Hammar Chiriak och Einarsson(2013) påpekar. Vid 

användning av videokamera är det viktigt att ha de etiska principerna i åtanke 

(a.a.). 

Urval 

När vi gjorde vårt urval på vilken förskolavi skulle utföra vår studie så gjordes 

ett så kallat bekvämlighetsurval(Bryman, 2011). Detta betyder att vi utförde 

observationerna på en förskola där barnen känner en av oss väl vilket var 

viktigt för att vi lättare skulle kunna få tillträde till barnens vardag. Valet 

gjordes för att barnen skulle känna sig trygga i observationssituationen. Detta 

beskrivs av Lalander (2011) som tillträde till fältet därhan förklarar hur en redan 

etablerad kontakt kan vara en fördel vid observationer om man räknas som en 
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i gruppen. Bryman (2011) tar upp hur tillträde till fältet kan vara svårt om inte 

en redan etablerad kontakt finns. Vi valde att utföra studien på en 

förskoleavdelning eftersom vårt syfte var att studera hur kamratkulturer 

uttrycks i den dagliga vistelsen på förskolan. Svensson och Ahrne (2011) 

poängterar att genom att välja samma miljö att studera så kan detta medföra 

att man får en bättre inblick samt en kontinuitet i studien.Barnen som gick på 

denna förskoleavdelning var mellan 2-5 år och barngruppen består vanligtvis 

av 20 barn. 

Genomförande 

Efter att vi bestämt vilken förskola vi ville genomföra vår studie på tog vi 

muntlig kontakt med förskolechefen och fick hennes godkännande, 

sedankontaktade vi förskollärarna på den avdelning vi ville utföra våra 

observationer. Efter det skickade vi utett missiv till förskolechefen där vårt 

syfte med studien presenterades samt de etiska principerna (se bilaga 1). 

Därefter satte vi upp en samtyckes blankett till föräldrarna på barnens lådor i 

hallen där vi kort presenterade vårt syfte med studien samt en önskan om att 

få deras samtycke till att filma deras barn (se bilaga 2). Efter 

överrenskommelse med förskollärarna på avdelningenutförde vi under tre 

dagar en så kallad minietnografisk studiedär vi enbart observerade händelser i 

mellanrummen. Dessa mellanrum som vi observerade var bland annat efter 

frukost och observationerna pågick i ca 30 minuter, innan lunch samling ca 15- 

20 minuter och efter lunch ca två timmar.Detta resulterade i sju observationer 

med fältanteckningar. En etnografisk studie kan enligt Roos (2014) beskrivas 

som en studie som görs under en längre tid i människors vardag för att 

komma närmare dem och få dela deras upplevelser och erfarenheter. Roos 

(2014) och Lalander (2011) beskriver hur man genom att göra en etnografisk 

studie intar ett inifrån perspektiv och att det är en fördel som observatör att 

känna barnen väl innan observationerna påbörjas. Bryman (2011) beskriver 

även han att en etnografisk studie innebär att genomföra regelbundna 

observationer av hur i detta fall barnen beter sig och att observatören 

engagerar sig i deras sociala miljö. 

 

För insamling av data till vår studie har vi använt oss av videoobservationer 

samt kompletterat med ostrukturerade, öppna deltagandeobservationer och 

fältanteckningar som stöd. Vi utförde vid två tillfällen videoobservationer 

detta resulterade i fem olika sekvenser som varade i fyra till trettio minuter. 

Något vi kände som viktigt att ha i åtanke när det kom till 

videoinspelningarna och observationerna är att vi som filmadealltid innehar 

makt (Wehner- Godée, 2006; Bengtsson och Hägglund, 2014). Vi förberedde 

oss inför observationerna genom att ta del av litteratur som behandlar 

kvalitativa forskningsmetoder och då specifikt observation. Även våra egna 

erfarenheter av tidigare utförda observationer ligger till grund för insamlandet 

av data.Deltagarnainformerades om syftet och intentionen med 

observationerna vilket rekommenderas av(Stukát, 2005; Hammar Chiriak& 

Einarsson, 2013). Pågrund av tidsbrist fick vi påbörja våra observationer fastän 
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vi inte fått in alla föräldrars godkännande. Detta medförde att vienbart filmade 

de barn som vi fått tillåtelse att filma, vi löste det på så sätt att dessa barn fick 

gå in tidigare från utevistelsen för att på så sätt kunna filma enbart dem. När 

de andra barnen var inne så användes öppna deltagande ostrukturerade 

observationer med fältanteckningar istället för videokamera. Vid skrivandet av 

fältanteckningarna skrevs även sådant som kroppsspråk, tonfall eller annat 

upp som vi såg som relevant för senare analys, Bryman(2011) menar att dessa 

anteckningar ska vara förhållandevis detaljerade och innehålla forskarens egna 

reflektioner.Vi använde tiden då barnen befann sig i aktiviteter eller 

rutinsituationer till att reflektera tillsammans kring vad vi sett och hört. När vi 

skulle utföra våra observationer så placerade vi oss efter vart barnen befann 

sig bland annat i legorummet, vid ritbordet och hemvrån. Vi höll en låg profil 

under dessa observationer, med detta menar viatt vi satt en bit ifrån barnen, vi 

la oss inte i det barnen gjorde och sa till varandra samt att vi inte samtalade allt 

för mycket med barnen. Detta pågrund av att vi inte ville påverka eller styra 

att barnen agerade på ett visst sätt, frågade barnen om något eller behövde 

hjälp så var vi ändå tillgängliga. Vi var även noga med att fråga om lov när vi 

ville komma in i rum där barnen befann sig och frågade om det var okej att vi 

satt i närheten och antecknade samt filmade, de gånger de sa nej så 

respekterades detta. Vi såg en fördel att vara nära de barn vi observerade för 

att som Lalander (2011) nämner kunde närheten till barnen ge oss kännedom 

om det sociala samspelet mellan dem.  

Analys och tolkning 

Tolkning och analys pågick ständigt under vistelsen på förskolan dels under 

observationerna samt även de tider barnen inte var närvarande. Vi tittade först 

på de inspelade sekvenserna i sin helhet för att bilda oss en uppfattning om 

vad de handlade om och hur de sedan skulle transkriberas. Sedan gick vi 

tillbaka och transkriberade så noggrant som möjligt vad barnen gjorde och 

sade. Detta gjordes genom att vi ordagrant skrev ner på papper 

barnenskroppsspråk samt vad de sade och gjorde på videofilmerna.Tillfället 

att kunna se om filmerna har i analysfasen bidragit till att nya detaljer 

uppmärksammats och vi har kunnat se helheten på ett annat sätt. Det 

inspelade materialet var både korta och långa sekvenser om ca fyra minuter 

samt ca trettio minuter.Materialet som vi skrivit ner från filmerna 

sammanfördes sedan med fältanteckningarnaoch vi valde sedan att sortera allt 

material tillsammans. Att sortera materialet betyder att uppmärksamma en sak 

i taget och inte omfatta allt på en gång utan att definiera skillnader. Sedan 

reducerades materialet vilket betyder att vi beskar materialet och sållade utan 

att ta bort nyanser och komplexitet.Vi gjorde passande kategorier för de teman 

vi tyckte oss se i materialet. När detta var gjort argumenterade vi vilket 

betyder att vi skapade egna tolkningar och argumenterade dessa mot tidigare 

forskning, dessa tre grundläggande analyssätt beskrivs av (Rennstam och 

Wästerfors, 2011) . 
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Etiska överväganden 

Det är viktigt inför en studie att informera om och få samtycke av både barnen 

och deras vårdnadshavare. De etiska principer vi tog hänsyn till är 

Samtyckeskravet vilket betyder att de involverade i undersökningarna själva har 

rätt att bestämma om de vill fortsätta delta i observationerna eller om de vill 

avbryta det är i detta fall barnen. Vi inhämtade samtycke från 

vårdnadshavarna vilket är nödvändigt i detta fall. Informationskravet betyder att 

deltagarna i undersökningarna informerades om studiens syfte och om att 

deras deltagande är frivillig och att de har rätt att när de vill avbryta. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter är skyddade 

samt Nyttjandekravetsom innebär att den insamlade data enbart får användas 

till syftets ändamål (Stukát, 2005; Bryman, 2011). Dessa olika principer 

informerade vi i första handförskolechefen om i ett missiv (se bilaga 1). I 

samtyckesblanketten blev även föräldrarna informerade om att deras barns 

involvering var frivillig och att de kunde avbryta när de ville (se bilaga 2). En 

medvetenhet bör dock finnas hos den som observerar att även om barn ger sitt 

medgivande till att bli observerade så är de kanske inte helt på det klara med 

vad de har sagt ja till eller vilka eventuella konsekvenser det kan medföra 

(Roos, 2014).  

Metoddiskussion 

Att göra en etnografisk studie innebär att forskaren befinner sig ute på fältet en 

längre tid (Bryman, 2011; Roos, 2014), eftersom vi hade en tidsplan att hålla oss 

till så var vi tvungna att utföra studien under en kortare tid än vad som är att 

föredra.Hade studien gjorts under en längre tid hade vi möjligen kunnat 

upptäcka andra mönster och konstellationer inom barnens kamratkulturer och 

därmed fått en bredare bild av hur barns kamratkulturer kommer till uttryck. 

Även vår relation till barnen hade kunnat bli djupare vilket är en fördel för att 

kunna få bli en del av deras gemenskap. Vi anser att vår närvaro accepterades 

av barnen och vi upplevde det inte som att vi störde eller hindrade dem i deras 

lek och aktiviteter. Vi upplevde att filmandet inte påverkade barnen avsevärt 

då de endast frågade oss vad vi gjorde sedan återgick till sina aktiviteter dock 

går det aldrig att veta säkert om barnen påverkades eller inte av vår närvaro.  

 

Då vi var införstådda i den forsknings etiska princip om samtyckeskravet 

vilket enligt Stukát (2005) och Bryman (2011) innebär att vi behövde alla 

vårdnadshavares samtycke till barnens deltagande i videoinspelningarna. Var 

vi fick därmed förhålla oss till det faktum att vi enbart fick filma de barn vars 

vårdnadshavare hade lämnat godkännande till medverkan. Att vi ej kunde 

filma alla barn kan vara en faktor som kan ha påverkat resultatet. Detta kan 

även ha påverkat studiens giltighet dåsituationen inte blev helt naturlig, detta 

kan ha påverkat barnen då de blev styrda i sina val av kamrater. Om vi 

däremot personligen hade delat ut och berättat om studiens syfte för 

föräldrarna så hade vi kanske fått in fler blanketter, vilket kunde resultera i ett 

större filmat material. Detta ser vi som fördel då det inspelade materialet ger 

möjligheter att gå tillbaka för att kunna titta på detaljer som kroppsspråk och 
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miner. Att bara föra anteckningar upplevdes av oss som att visst material gick 

förlorat eftersom det var svårt att hinna med att uppfatta allt som gjordes och 

sades även Løkken och Søbstad (1995) påpekar denna nackdel med 

observationer. Detta kände vi även påverkade genomgången av 

anteckningarna samt i transkriberingen eftersom vissa sekvenser inte var helt 

och hållet nerskrivna och svåra att tyda. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat vår analys av det empiriska materialet då transkriptionerna av 

filminspelningarna är mer detaljerade och rikligare än fältanteckningarna. 

Dock hjälpte reflektionen som vi gjorde tillsammans med varandra i 

anslutning till observationerna att lättare förstå vad vi nertecknat. Reflektion i 

samband med observationerna framhålls som viktigt av Løkken och Søbstad. 

Att vara två vid själva utförandet av observationen gjorde att vi kunde fånga 

in vad som hände på två olika ställen på avdelningen, vilket gjorde att vi fick 

in mer material på kortare tid.  

 

Transkriberingen av det filmade materialet gjordes på så sätt att vi tittade 

igenom filmerna och för hand skrev ner vad barnen sade och deras uttryck vi 

gick även tillbaka flertalet gånger för att se kroppsspråk detta gjordes 

tillsammans. Vi provade med att hämta hem ett gratis program för 

transkribering av film men fick inte programmet att fungera. Om vi hade 

använt oss av detta program hade vi kunnat spara tid och lättare kunnat gå 

tillbaka i filmen. Att använda sig av både filmning samt fältanteckningaranser 

vi har varit värdefulla för studien och har bidragit till beskrivningar av hur 

barns kamratkulturer uttrycks. Vi anser att användandet av de tre 

grundläggande analyssätt som beskrivs av Rennstam och Wästerfors (2011)  

vilka vi skrivit om i analys och tolkning var användbara verktyg. Dels för att vi 

fick en bättre överblick över materialet och kunde lättare finna mönster och 

samband. Vi är medvetna om att det som visade sig i våra observationer vad 

gäller kamratkulturer kan se annorlunda ut i andra förskolor och barngrupper.  
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Resultat 
Här nedan presenterar vi hur vi har tolkat det empiriska materialet vi samlat 

in. I analysen framträdde kategoriersom vi anser kan vara olika exempelpåhur 

barns kamratkulturer uttrycks i förskolans mellanrum. Vi har använt oss av de 

tre arbetssätt som Rennstam och Wästerfors (2011) framhåller som 

grundläggande för att skapa samhällsvetenskapliga analyser. Kapitlet är 

utformat med dessa två frågeställningar som utgångspunkt. 

 

 Hur uttrycks kamratkulturer i mellanrummen? 

 Hur skyddar och upprätthåller barn sina kamratkulturer? 

 

Vi har under varje kategori använt exempel från de filmade observationer och 

fält anteckningarna för att styrka våra tolkningar. Det är enbart ett begränsat 

urval av materialet som redovisas utifrån den totala mängden insamlat 

material. Vi har i resultatet gett barnen andra namn men angett deras riktiga 

ålder då detta enligt oss är relevant för resultatet.  

Hur tar sig kamratkulturer till uttryck i mellanrummen? 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilket resultat vår analys gett. Vi tar 

här nedan upp några olika områden som framträdde ur denna frågeställning. 

De uttryck vi såg och som vi nedan redogör för är samförstånd och hur barnen 

positionerar sig i olika sammanhang.  

Kamratkulturer som samförstånd 
Nedan utvalda delar av observationerna visar på barns samförstånd i leken, 

första sekvensen vi har sett hur barn på olika sätt uttrycker samförstånd i lek 

här nedan följer två exempel på detta: 

 

Följande observation utspelar sig innan mellanmål i det rum som mest använd 

vid måltider, två pojkar Ebbe 5 år och Karl 5 år befinner sig i rummet en stund 

senare kommer Oscar4 år in: 

 

Ebbe och Karl leker tillsammans, de kryper igenom en låg Ikea 

hylla med öppna fyrkantiga fack. De ålar sig fram och tillbaka 

genom hålen flera gånger, de tittar på varandra och skrattar. Oskar 

kommer in i rummet han iakttar pojkarna en stund sedan gör 

samma sak som de. Ebbe och Karl börjar tävla om vem som 

kommer först genom hålen. Oscar säger jag kom först! Ebbe och 

Karl hör honom inte de är uppslukade av sin lek, de är i full färd 

med att diskutera hur tävlingen ska gå till vid hyllan.  

 

I denna sekvens framträder pojkarnas samförstånd tydligt då de utan att innan 

ha diskuterat vad de ska leka, läser av varandras kroppsspråk samt att de 
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hänger på varandra och ser båda hyllans möjligheter till lek. Pojkarna varken 

ser eller hör när Oscar kommer in i rummet. De är fullt upptagna av varandra 

och vi tolkar det som om de är inne i sin egen lekvärld där bara deras lek 

existerar, det som finns runtomkring verkar stängas ute. Detta är vad vi ser 

som ett sätt att uttrycka samförstånd i kamratkulturen.  

 

Nästa sekvens visar hur samförstånd vid ritbordet kan ske där två barn 

samtalar kring ord och bokstäver. Observationen gjordes efter att barnen varit 

ute på förmiddagen och innan de ska ha samling före lunch, Tyra 4 år sitter vid 

ritbordet Oliver 4 år kommer in: 

 

Tyra sitter vid bordet med papper och penna, Oliver kommer fram 

till Tyra och frågar ”vad gör du? skriver du?” Tyra: svarar” 

ja!”Oliver frågar ”vad skriver du då?” 

Tyra: ”Alvin!”Oliver: säger ”och jag tänker skriva Oliver!” Oliver 

springer iväg och hämtar papper och penna. Oliver säger ”nu har 

jag skrivit Oliver nu, jag har skrivit Oliver nu kolla! Kolla Oliver!” 

(visar papperet för Tyra). Tyra säger ”bra!” (klappar händerna!) 

Oliver frågar ”hur skriver man Alvin?” 

 

Denna sekvens visar på hur samförstånd kan ske kring utbyte av kunskap i 

detta fall hur bokstäver skrivs. Oliver visar intresse för vad Tyra gör både 

genom kroppsspråket eftersom han lutar sig över bordet, ler och tittar 

intresserat på Tyras papper samt att han verbalt uttrycker att han vill göra 

samma sak. Tyra i sin tur bjuder in och uppmuntrar Oliver till att skriva samt 

bekräftar honom när hon säger bra och klappar i händerna. 

 

Nedan kommer ett till exempel på hur samförstånd uttrycks. Sekvensen 

utspelar sig efter lunch. Gustav 5 år och Ester 4 år står bredvid varandra och 

tittar på Gustavs klocka: 

 

Ester tittar intresserat på Gustavs klocka hon går sedan till 

ritbordet och ritar något på ett papper hon hämtar sedan saxen och 

klipper ut det hon ritat. Sedan ber hon en förskollärare om hjälp 

att sätta fast klockan på sin handled med hjälp av tejp. Ester säger 

” titta Gustav en klocka” Hon och Gustav jämför klockorna 

skrattar och går sin väg och börjar leka.  

 

Detta exempel visar på hur ett föremål kan skapa möjligheter till samförstånd.  

Ester uppvisade ett intresse för Gustavs klocka och gjorde sin egen kanske för 

att på så sätt få kontakt med Gustav och skapa en gemenskap med honom 

genom föremålet.  
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Ett exempel på hur barn samspelar kring något som är mot förskollärarnas 

regler syns i exemplet nedan. Lina 4 år och Clara 5 år leker i legorummet efter 

lunch med dörren stängd: 

 

Lina och Clara bygger en slags bana för att inte nudda golv med 

hjälp av plastbackar, små gröna mattor och en pall. Därefter 

påbörjar de en lek som går ut på att de inte får nudda golvet, de 

går på plastbackarna. Lina säger till Clara ” så här får vi inte göra, 

men om vi är försiktiga” Clara nickar instämmande och de 

fortsätter gå. Barnen söker ögonkontakt med den av oss som 

observerar. Lina säger ”om fröken kommer in nu så säger vi inte 

vad vi gör”. De håller dörren under uppsikt. När handtaget på 

dörren trycks ner så ställer sig flickorna snabbt mot väggen. 

 

Flickorna är medvetna om att de inte får gå på plastbackarna men bryter ändå 

mot denna regel då de återkommande kliver över backarna. De ser mot den av 

oss som observerade för att som vi tolkar det vill se om de får en reaktion.När 

de inte får det så ser de möjligheten att fortsätta sin lek. De vet att 

förskollärarna inte vill att de ska gå på backarna de har även dörren under 

uppsikt för att snabbt kunna avbryta sin lek om någon kommer in. Detta tyder 

på att de utmanar de vuxnas regler och bryter rådande normer. Vi uppfattar 

det som de båda har ett samförstånd i leken då de båda verkar ha ett samtycke 

om att bryta mot reglerna.  

Kamratkulturer som positionering 
Vi kunde tydligt se vid observationerna hur olika faktoreruttrycktes i 

kamratkulturerna.Vi upplevde olika former av positionering som ständigt 

återkommande faktorer i leken samt när förhandlingar om lekramar skulle 

upprättas.Olika strategier för att få en högre position i lek samt andra 

sammanhang framkom i vår observation i situationen nedan som sker i 

legorummet efter utevistelsen och strax innan lunch. Oliver 4 år sitter och 

plockar både med kaplastavar och plast dinosaurier, i samma rum sitter även 

Leo4 år och bygger med kaplastavar när Meja 4 år kommer in i rummet:  

 

Meja kommer in i rummet och Oliver frågar henne om hon vill 

vara prinsessa samtidigt som han räcker fram en plastfigur i form 

av en prinsessa, han själv har en drake som kan spruta eld. Hon 

tar emot den och han säger till henne att sätta sig, hon sätter sig 

ner och låter Oliver bestämma vad de ska leka. Oliver vill att Meja 

ska gå in i slottet och gömma sig för draken som sprutar eld. Meja 

låter sig styras ett tag men när han vill att hennes prinsessa ska 

sova så slår Meja prinsessan mot en plastlåda. 

Oliver säger till Tyra ”nu får du inte längre leka med oss, du har 

bara en chans!” 
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Meja går bort till Leo och plockar upp kaplastavar. Hon frågar om 

hon får ta Leos kaplastavar. Oliver går ut och hämtar ett rör och 

kommer in igen och säger ”visst är det jag som är chef!” 

 

Vi tolkar sekvensen ovan som att Oliver gärna vill vara den som innehar en 

högre position än Meja eftersom han är drake samt att det är han som har 

hittat på leken och därför även styr dess innehåll. Oliver tycker sig också 

inneha rätten att bestämma när Meja inte längre får vara med i leken vid det 

tillfälle när hon inte gör som han vill. När Meja gör motstånd mot hans regler 

och går bort till Leo istället så försöker Oliver få medhåll att han har en högre 

position genom att fråga de andra om det är han som är chef.Lite längre fram i 

samma observation utspelar sig en annan tydlig positionering. Oliver 4 år,  

Meja 4 år, Leo 4 år samt Ebbe 5 år befinner sig i samma rum: 

 

Leo och Meja sitter båda och bygger med kaplastavar. Oliver säger 

till Leo att ”det är inte bara dina stavar, det är förskolans!”Leo 

säger ”Jo!” Oliver säger ”då går jag och säger till fröken! ”Meja 

bygger med stavarna.Oliver går ut och pratar med fröken, han 

kommer in igen. Oliver säger till Leo ”nu har jag sagt till fröken att 

det är dagis!” 

Leo: säger ”Jo!”. Meja kliver upp från golvet och går fram till 

Oliver, sätter armarna i kors och säger ”Ja men jag ska inte va på 

förskolan för min mamma ska hämta oss tidigt!” Leo håller med.  

Leo säger att ”min pappa kommer och hämtar mig”. 

Oliver sätter sina händer i sidan och sträcker på sig och går fram 

mot Meja och säger ”min pappa hämtar mig”. Han blir avbruten 

av Meja som säger något ohörbart, då blir han arg och tar tag i 

henne och säger med hög röst ”men vet du att det var jag som, det 

var jag som… ” 

Meja ”det va du som pratade först. Va menade du?”. Oliver tittar 

på henne en stund och går ut. Meja fortsätter säga att hennes 

mamma kommer snart. Oliver kommer tillbaks och säger ”men vet 

du när min pappa kommer? Min pappa kommer, han kommer… 

han kommer… nu… snart! ”Oliver lämnar rummet, Leo och Meja 

fortsätter prata om när deras mammor och pappor kommer och de 

är överrens om att deras mammor kommer före Olivers. Oliver 

kommer in igen med en bil i handen, han visar upp bilen för 

barnen. Oliver utbrister ”Ha! Då har jagden här bilen!”. Leo 

svarar” Ja men den är trasig!” Oliver säger till Ebbe ”visst är inte 

den här trasig!” Oliver ger bilen till Ebbe, Ebbe tittar noga på den 

och konstaterar att den inte är trasig. 

Oliver vänder sig till Leo ”den är inte det, Ebbe har sett!” 

Leo säger till Oliver ” får jag prova och köra med den då!” Oliver 

vill inte ge ifrån sig bilen utan kör själv bilen genom ett rör för att 

visa att den inte är trasig. Leo säger då att ”den är ful!”. 
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I denna sekvens framkommer hur barnen får jobba för att behålla sina 

positioner. Det gäller att hela tiden hitta något som styrker och bekräftar 

ledarrollen, vi upplever att Oliver gärna vill vara ledaren och därför behöver 

han hela tiden bevisa för de andra att han är värdig den position som han 

anser sig berättigad till. I situationen när barnen diskuterar kring när de ska bli 

hämtade ses tidig hemgång som något åtråvärt, när detta inte verkar räcka 

hämtar Oliver bilen som han tror kan vara något som stärker hans position och 

därmed kanske han kan få övertaget igen. Motståndet han får gör att han 

vänder sig till Ebbe för att få medhåll och detta kan kanske styrka hans önskan 

om en högre ställning. 

 

Sekvensen nedan visar hur ålder kan vara en faktor vid positionering och 

spelar roll för vem som ska bestämma lekens ramar. Följande observation 

utspelar sig innan mellanmål, Ebbe 5 år, Karl 5 år och Oscar 4 år är inne i 

matrummet och har bestämt att de ska leka jagis: 

 

Ebbe säger ”vem ska va? Du och jag Karl är störst så vi får 

jaga!”Ändrar sig sedan och säger ”Oscar du får jaga oss!” Oscar 

säger”Nä, jag vill inte”. 

 

Här uttrycker Ebbe tydligt att Karl och han är större än Oscar så därför är det 

Oscar som blir vald som den som står utanför deras gemenskap som i detta fall 

handlar om ålder. Vi tolkar det som att vara äldre är fördelaktigt och i och med 

att Ebbe och Karl är större så har de rätten att bestämma över Oscar.  

 

Ett annat exempel på hur ålder kan förstärka positionering framkommer i 

exemplet nedan. Exemplet utspelar sig strax innan lunchsamlingen Meja 4 år, 

Clara 5 år, Leo 4 år och Ebbe 5 år sitter och skriver vid ett bord: 

 

Ebbe frågar ”ser Å ut så här? Se Å ut så här?”Meja säger”vänta, så 

här ska jag visa?” skriver på sitt papper. Ebbe har skrivit på sitt 

papper och frågar igen om Å ser ut så här? ”nä” säger både Clara 

och Meja. Meja visar upp sitt papper och säger ”så ser det ut” 

Clara sträcker sig efter Leos papper och skriver ett Å där. Meja 

säger samtidigt som hon drar till sig Leos papper att”ska jag rita 

ett bokstav” Leo och Clara säger bestämt ”nää” och Leo drar 

tillbaks papperet. De fortsätter små prata en stund. Clara säger 

”ska jag visa hur man gör en femma?” Meja ”japp” hon skriver en 

femma på sitt papper. Clara visar upp sitt papper och säger” så 

gör man en femma!”. Mejavisar på sitt papper och säger ”och så 

där” Clara säger till Mejamed bestämd röst ” får jag se! får jag se!” 

tar hennes papper pekar med pennan och säger ”inte så där och 

inte så där” Meja ” joo” 

 

Denna observation tolkar vi som att Clara eftersom hon är äldst kan tillskansa 

sig en högre position gentemot Meja. Clara tillåts skriva på de andras papper 
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utan att någon gör motstånd vilket kan vara ett tecken på att hon har en högre 

position än de andra och speciellt Tyra. Tyra försöker också ligga på samma 

nivå som Clara då hon säger och visar för de andra barnen att hon också kan 

skriva både Å och en femma. Clara motsätter sig dock Tyras försök till högre 

position dels genom att hon tillrättavisar Tyra och säger att nä så gör man inte 

samt kroppsspråket när hon handgripligen greppar Tyras papper och att hon 

även i vissa lägen använder ett bestämt tonfall.  

 

Efter lunch sitter Tuva 4 år och Ebbe 5 år vid ritbordet och ritar: 

 

Tuva visar upp sin teckning för Ebbe och säger: ” kolla vad ful! 

Ebbe kolla vad ful” Ebbe säger då: ” men den va lite fin, hälften ful 

och hälften fin” 

 

När Tuva säger att teckningen är ful så tolkar vi det som att hon i själva 

verket inte själv vill lyfta fram sin teckning som fin utan hon söker 

bekräftelse från Ebbe att han ska säga att den är fin. Och att det är 

bekräftelsen från honom som stärker hennes position i denna situation. 

 

Hur skyddar och upprätthåller barn sina kamratkulturer? 

I detta avsnitt redogör vi för hur barn på olika sätt och med olika strategier 

skyddar och upprätthåller sina kamratkulturer. Två kategorier som framkom 

ur denna frågeställning var hur barn skyddar sina kamratkulturer samt hur 

uteslutning kan ske. 

Skydda och upprätthållande genom uteslutning 

Observationen utspelar sig i hemvrån strax efter lunch, Irma 4 år och Leo 4 år 

leker med dörren stängd Nelly 2 år öppnar dörren och kliver in i rummet strax 

efter kommer Sigge 4 år in: 

 

Irma: säger ”Nej” Leo ”Nej, gå ut! Vi vill leka själva!”Leo bäddar 

ner Irma i docksängen. Irma säger en gång till ”Gå ut!” 

Nelly går in i rummet, hon vägrar gå ut. Irma och Leo försöker 

flertalet gånger att säga till och puttar handgripligen henne mot 

dörren men de lyckas inte få ut henne. Sigge kommer, han går in i 

rummet iakttar de andra barnen. Leo och Irma opponerar sig inte 

över att han kommer in. Nelly försöker sätta sig på en av stolarna 

som barnen använder i sin lek då lägger sig Sigge över stolen så att 

Nelly ej kan sätta sig. Leo säger till de andra ” Okej Nelly kan vara 

lillasyster”. 

 

I sekvensen ovan gör barnen det tydligt att de vill leka själva både fysisk när 

de försöker knuffa ut Nelly samt verbalt när de säger åt henne att gå ut 

därifrån. De har även markerat att de vill vara själva och skyddar sin lek 

genom att dörren är stängd. Vi tolkar situationen som att eftersom Irma och 
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Leo redan påbörjat sin lek och Nelly inte är införstådd med lekens regler och 

innehåll så ses hon som ett hot mot deras gemenskap. Samma motståndsom de 

hade gentemot Nelly visar de inte när Sigge kommer in, kanske pågrund av att 

han är bror till Leo. Nelly får dock vara med till slut och blir tilldelad rollen 

som lillasyster. Detta kan vara för att skadan redan är skedd och Leo och Nelly 

lyckades inte skydda sin lek. Då de påbörjar en ny lek med de två andra 

barnen. 

 

Ett till exempel på hur barn skyddar sin lek är exemplet nedan, observationen 

utspelar sig efter frukost strax innan utgång. Clara 5 år och Karl 5 år har stängt 

in sig i hemvrån, Ebbe 5år, Oscar 5år och Sigge 4 år kommer senare in i 

rummet:  

Oliver knackar på dörren Clara ropar ”Nej” fröken 

uppmärksammar och säger ”sluta Clara!” Karl går in. Ebbe frågar 

” får jag också vara här?” Clara säger ”mmm, ja men då får du 

vara… (säger något ohörbart). Dörren stängs. Oscar och Sigge vill 

nu också gå in i rummet, ”då får du vara pappa” säger Karl. En 

liten stund senare kommer Karl, Clara och Ebbe ut ur rummet de 

går snabbt till legorummet och stänger dörren. 

 

I denna situation blev Clara och Karl tvungna att släppa in Oscar i deras 

pågående lek eftersom fröken ville det. Karl och Clara försöker dock bibehålla 

den ursprungliga leken då de delar ut roller till de barn som kommer in. Vi 

tolkar deras agerande när de går ur rummet som ett nytt försök till att skydda 

deras kamratkultur. Att Ebbe tillåts följa med till det andra rummet kan tolkas 

som att de tre redan har en stabil kamratkultur, detta har vi uppmärksammat i 

några av de andra observationer som vi gjort.  

 

Ett annat exempel på hur barn skyddar sina kamratkulturer ses i exemplet 

nedan. Observationen är gjord efter frukost i hallen Karl 5 år, Melwin 5 år och 

Ebbe 5 år leker med ett garage och bilar, Melwin kom in i leken lite senare än 

de andra pojkarna: 

 

Karl säger till Melwin ”din bil bor där nere, där är mycket kallare!” 

Garaget stod nyss där nere men Karl lyfter upp det och ställer det 

på en hylla som står mitt i hallen. Karl och Ebbe kör med sina bilar 

i garaget och Melwin kör nedanför på golvet. Melwin försöker 

köra med sin bil uppe i garaget men Karl kör med sin bil mot 

Melwins och låter arg. Fröken kommer och säger att det är dags att 

klä på sig och gå ut. Karl och Ebbe går iväg,Melwin kör med sin 

bil i garaget. 

 

Karl och Ebbe är inne i leken med bilarna när Melwin kommer, då markerar 

Karl att det var de som lekte först genom att flytta upp garaget och säga åt 
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Melwin att han får bo på golvet. Melwin försöker komma in i deras lek genom 

att närma sig garaget. Han motarbetas dock av Karl som dock inte verbalt säger 

att Melwin inte får vara med utan med hjälp av kroppsspråket visar detta då 

Karl kör på hans bil och gör arga ljud.  
 

Ett exempel på barns strategier vad det gäller uteslutning för att skydda sin 

kamratkultur är när tre barn plus en av oss som observerar sitter i legorummet 

efter utevistelsen innan lunchsamlingen. Dörren till rummet står öppenLeo 4år 

bygger en bana av kaplastavar, Oliver 4 år och Nelly 2 år turas om att släppa 

ner bilar i ett plaströr lite senare kommer Emilia 2 år in: 

 

Leo frågar Nelly ”vill du hjälpa mig?”Nelly sätter sig bredvid 

honom och börjar plocka med stavarna. Då kommer Emilia in i 

rummet, hon ställer sig i dörröppningen och tittar på dem en liten 

stund. Hon kommer därefter närmare in i rummet, Leo ställer sig 

hastigt upp och säger åt Emilia ”du får gå ut ur rummet” Emilia 

står kvar och ser fundersam ut. Leo räknar då de barn som 

befinner sig i rummet samt även den av oss som observerar men 

lämnar Emilia ute och konstaterar att ” vi är redan fyra och då är 

det svårt att leka tillsammans”. 

 

I denna sekvens syns hur Leo försöker attförst få Emilia att lämna rummet 

genom att säga till henne att gå ut men när detta inte räcker så räknar han 

istället alla barnen för att ha stöd i sin önskan om att barnen ska få vara 

ensamma i rummet. Vi fick senare veta av en förskollärare att ingen sådan 

regel finns för hur många barn som får befinna sig i rummet, men hon 

påpekade att i speciella fall har begränsningar av antalet barn i rummet 

förekommit. Vi tolkar det som att Leo tar till en strategi som han vet att de 

vuxna ibland använder sig av och detta gör att hans påstående kan ses som 

berättigat i sammanhanget. 

 

Sammanfattningsvis finner vi utifrån vårt resultat att det som uttrycks i barns 

kamratkulturer handlar mycket om positionering i olika former såsom ålder, 

leksaker och kognitiva färdigheter. Barnen uttrycker olika strategier för att 

sammanhålla sina kamratkulturer, detta görs dels genom att hitta någon 

gemensam nämnare såsom materiella ting, en lek, ålder eller kön. De skyddar 

sina relationer och lekar från intrång av andra barn men även från vuxna. Vi 

har sett hur tolkande reproduktion kan uttryckas genom att barn sätter sig mot 

befintliga regler som de vuxna har bestämt. Vi ser utifrån vårt resultat vikten 

av pedagogers ansvar att stödja barns kamratrelationer för att motarbeta 

sådant som kan utgöra hinder i barns relationsskapande.  
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Diskussion 
 
Syftet med vår studie har varit att studera och beskriva hur barns 

kamratkulturer i förskolan uttrycks i den dagliga verksamheten. Vi har nedan 

valt ut det vi tycker är mest centrala och intressantaatt diskutera mot tidigare 

forskningi förhållande till vårt syfte med studien. 

 

Resultatdiskussion 

Den komplexa vardagen på förskolan spelar in i hur barns relationer kan 

skapas och upprätthållas då avbrott ständigt sker i och med olika 

rutinsituationer. Resultatet i vår studie visar på hur samförstånd och samspel 

på olika sätt uttrycks ibarns kamratkulturer men att de även är sårbara och 

utsatta i och med dessa avbrott. Barnen får ganska ofta omförhandla och skapa 

nya kamratkulturer i de såkallade mellanrummen. Detta förefaller inte helt lätt 

för alla barn och vissa barn står ganska ofta utanför en gemenskap. Detta är 

något som Höistad(2001)menar kan vara en negativ aspekt i kamratkulturer. 

Barnen i vår studie ger uttryck för samförstånd då de tycks befinna sig i sin 

egen värld då de varken hör eller ser andra barn som försöker få tillträde till 

deras lek. De behöver inte tala med varandra särskilt mycket för att förstå 

varandra utan läser av varandras kroppsspråk och ser på så sätt innehållet i 

leken. Deras skratt och kroppsspråk talar även för detta samspel. 

Samförståndet mellan barnen gör att leken flyter på utan konflikter och 

avbrott.Enigheten mellan dem tyder på att de föredrar varandra för gemensam 

lek. Detta kan tyda på att de ingår i ett kompanjonskap och väljer därför att 

leka med varandra så som Jonsdottir(2007) beskriver just kompanjonskapet. I 

liknelse med Jonsdottir (2007) slutsatser upplever vi också mångfalden och 

variation i det som uttrycks i barns kamratkulturer vilket ger möjligheter till 

ett dynamiskt samspel och samlärande och utveckling. Genom att vara mer 

införstådd i vad som uttrycks i kamratkulturer så kan förskollärarna agera och 

förhindra att återkommande uteslutning sker samt exkludering av ett och 

samma barn. 

 

Vi såg hur barnen i våra observationer både avsiktligt och oavsiktligt uteslöt 

andra barn från gemenskapen. Det framstår för oss att när barnen befinner sig i 

sin egen lekvärld är de tillsynes omedvetna om saker runt omkring dem vilket 

i detta fall gjorde att de uteslöt ett annat barn från leken. Det framträder för oss 

genom observationerna att medveten uteslutning för att skydda sin lek från 

intrång kan ske på olika sätt. Det kan ske dels genom att rakt ut säga nej vi vill 

leka själva eller genom att använda sig av kroppsspråket eller en fysisk 

handling såsom att stänga en dörr eller putta bort någon annansamt att förvisa 

det barn som inte är välkommen i leken till en mindre attraktiv roll. Vi kan se 
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såsom Corsaro (2005) beskriver att barn visar en motvilja till att låta andra barn 

delta i sin lek, detta kan vara ett tecken på att de fått kämpa hårt för att få till 

en såkallad delad lek. Delad eller gemensam lek kan vara svårt att uppnå i 

förskolans vardag. Forskning visar att barn ständigtmåste förhandla och 

försöka hålla samman sina kamratkulturer i en ständigt varierande barngrupp 

(Corsaro, 2005; Ivarsson, 2003; Tellgren, 2004; Änggård, 2005;Skånfors et al. 

2009).Placeringen för lek kan vara i vissa fall vara strategiskt vald för att värna 

om sina kamratkulturer, i såg hur barn valde hallen för att få vara ostörda i sin 

lek. Skånfors et al (2009) beskriver hur barn använder olika platser för att 

värna om sina kamratkulturer. Även att barnen stängde dörren om sig för att 

vara ifred kan uppfattas som en strategi för att stänga ute andra barn. Änggård 

(2005) belyser vikten av frizoner för att barn ska kunna skapa sig en 

gruppidentitet.Detta anser vi hänger ihop med att vuxna anser sig ha rätten att 

störa barnen i deras aktiviteter, som tillexempel när de vuxna bestämmer över 

hur barn ska agera i de situationer då de värna omsina kamratrelationer. Detta 

sker ävendå vuxna avbryter för rutinsituationer. Vi har i vår studie sett att 

dessa aspekter påverkar barns relationskapande i den bemärkelsen att de 

tvingas omförhandla sina pågående kamratkulturer. Det är i dessa mellanrum 

barnen borde ha den största möjlighetentill en fredad zon utan ytter påverkan 

från vuxna, dock är detta svårt att uppnå i en komplex förskolevardag. 

Skånfors et al (2009) såg i studie hur förskolans organisering av tid och rum 

påverkade hur barns sociala samspel uttrycks i mellanrummet. Författarna 

menar att därför är det viktigt för förskollärare att förstå barns olika strategier 

som de använder sig av i skyddandet av sina kamratkulturer. 

 

Corsaro (2005) menar att barn använder sig av tolkande reproduktion i sina 

kamratkulturer när de tillägnar sig kunskap från vuxenvärlden och dettakan 

enligt honom vara ett uttryck för deras agens. Detta överensstämmer med våra 

observationer då barn tar till något som de sett och kanske själv upplevt från 

vuxenvärlden och använder detta för att göra en egen kreativ tolkning av 

regler. Vidare har vi sett hur barn tillsammans kan göra motstånd och utmana 

rådande normernär de i vår observation bryter mot för dem kända regler. 

Detframstår för oss som att detta är ett led i deras agentskap vilket 

Eriksson,Bergström (2013) även kommit fram till i sin avhandling där hon sett 

hur barn kollektivt gör motstånd mot gällande regler och normer. Deras 

kollektiva handling kan även enligt oss ses som tolkande reproduktion 

(Corsaro, 2005) eftersom de tillsammans skapar en kamratkultur när de bryter 

mot pedagogernas regler. Sammanfattningsvis har vi sett hur barn använder 

tolkande reproduktion återkommande i sina kamratkulturer för att i vissa fall 

upprätthålla sina kamratkulturer och skapa gemenskap. Men det behövs en 

medvetenhet enligt Skånfors (2013) om att använda kamratkultursbegreppet 

som ett teoretiskt begrepp och att pedagoger inte ska ta barns kamratkulturer 

för givet samt att inte ta för givet att barn reproducerar, tolkar samt producerar 

normer tillsammans på förskolan. 
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Positionering kan uttryckas i många olika situationer och på olika sätt vilket 

framkom i våra observationer.Detta sker dels genom att ta till attraktiva 

leksaker, genom att framhålla sin ålder samt kognitiv förmåga. Att ta till 

leksaker för att styrka sin position kan kopplas till det Löfdahl (2006) beskriver 

om hur materiella ting kan användas för att nå en högre status position. Med 

leksakens hjälp försöker barn att höja sin position när de känner att de behöver 

det, dock är inte detta en garanti för att nå en högre status positionering vilket 

framkommer i vårt resultat. Resultatet visar även hur barn upprepade gånger 

kan försöka med olika strategier för positionera sig. Ålder är också en strategi 

som används vid flertaget observationer och det framstår för oss som att de 

äldre barnen kan dra nytta av sin ålder. Detta kan ske genom att de yngre 

barnen ges en mindre attraktiv roll i leksammanhang men det upplevs av oss 

även som att ålder är en faktor för att skapa gemenskap och där de äldre 

barnen håller ihop även Löfdahl (2006) betonar att äldre förefaller ha högre 

status och att detta är något som kan vara negativt och påverka hur barnen ser 

på ålder även i framtiden. Ålder kan också vara ett uttryck för tolkande 

reproduktion enligt Skånfors (2013) då barn använder sina kunskaper om att 

vara äldre och att detta är fördelaktigt i många situationer. Barn positionerar 

sig även med hjälp av att framhålla sin egen kognitiv förmåga. Detta kan ses 

som möjlighet att skaffa sig högre status i gruppen. Genom att kunna något 

som inte de andra barnen kan får dessa barn både motstånd och uppskattning. 

Uppskattningen uttrycks när barn visar sitt intresse för något som någon 

annan gjort och vill göra samma sak samt även när de ger beröm. Medan 

motståndet kan uttryckas genom att vissa barn vill motsätta sig och visa att de 

kan minst lika bra. Att utnyttja sitt kognitiva övertag tas i uttryck i vår studie 

tolkar vi det som när ett barn tillrättavisar och förmanar ett annat barn vid i en 

situation när barnen skriver bokstäver. I Skånfors (2013) studie framkommer 

det kognitiva övertaget som en möjlighet till att uppnå högre status och att det 

även är barnets kompetenser i att framhålla sig själv som duktig som spelar in 

vilket även barnen i vår studie tydligt visar att de kan.Ett annat sätt att 

positionera sig kan vara att framhålla tillexempel teckningar som fina för att få 

en högre status (Löfdahl, 2007). Vi såg i vårt resultat något som inte 

överrensstämmer med det Löfdahl beskriver. Det som framkom i en av våra 

observationer var hur ett barn gör tvärtom då hon istället för att framhålla sin 

teckning som fin säger att den är ful.  
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Avslutande reflektion 
Vi har genom denna studie studerat, analyserat och tolkat samt fått en bild 

avhur kamratkulturer uttrycks på den specifika förskoleavdelning vi varit på. 

Det som framkommit i studien går att relatera till hur tidigare forskning 

beskriver kamratkulturer. Studien har visat på hur kamratkulturer uttrycks på 

olika sätt. Barnen måste ständigt dela leksaker, kamrater och utrymme med 

andra även barn de inte för tillfället vill umgås med. Men barnen måste i vissa 

fall ändå anpassa sig till detta. Detta medför att barnen måste omförhandla och 

positionera sig för att få ett övertag och för att kunna hävda sin rätt och få sin 

vilja fram. I det samförstånd som uttrycks mellan barnen finns mycket glädje i 

att dela samvaro med varandra. I arbetet med studien har vi förstått vikten av 

att ta del av och förstå mer om barns kamratkulturer för att på så sätt kunna 

skapa goda förutsättningar för att alla barn ska kunna få känna samhörighet 

och ha någon att leka med. 

 

Förslag på vidare forskning 

Arbetet med analysen av vårt material har gett upphov till nya idéer om vidare 

forskning. Vår studie inriktade sig på hur kamratkulturer kommer till uttryck i 

mellanrummen, en annan intressant riktning vore att undersöka på vilket sätt 

förskolans miljö påverkar barnens skapande av kamratkulturer och jämföra 

kamratkulturer på olika förskolor för att se om och hur de skiljer sig och i så 

fall varför. I vår studie såg vi hur barnen utnyttjar rummen för att stänga in sig 

och skydda sina kamratkulturer från intrång men hur sker detta utomhus? 

detta är även ett relevant forskningsområde enligt oss. Mycket av den 

forskning och litteratur som handlar om kamratkulturer som vi tagit del av är 

framförallt gjorda med observationer, vi ser här en möjlighet att även använda 

sig av intervjuer med barn för att ta del av deras tankar och upplevelser av hur 

de ser på begreppet kamratkulturer. 

 

Tack! 
Vi vill tacka de medverkande i studien, förskollärarna, barnen och 

förskolechefen som gjorde våra observationer möjliga samt för de givande 

samtal vi utbytt under vår vistelse på avdelningen. Vill även tacka vår 

handledare Catarina Arvidsson för vägledande kommentarer och för att hon 

motiverat oss att kämpa på i vårt skrivande.  
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 Bilaga 1: Missiv 
 

Hej! 

Nu är det dags för oss att göra vårt examensarbete, vi talade tidigare med dig 

om att utföra vår studie hos er.  

Syfte med vår studie är att studera hur barns kamratkulturer kommer till 

uttryck. För att studera detta har vi en önskan att få göra observationervilket 

innebär att en av oss kommer att föra anteckningar samt att vi gör observation 

med videokamera. Videokameran kommer att användas för att lättare kunna 

ta del av materialet och vid senare bearbetning, under förutsättningen att 

föräldrarna godkänner detta. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att inga 

personuppgifter kommer att omnämnas i arbetet inte heller förskolans namn. 

Resultatet av vår studie kommer endast att användas för uppsatsens 

forskningsändamål, de insamlade data kommer att raderas efter uppsatsen 

slutförande och då den blivit godkänd. Ett brev till föräldrarna kommer att 

skickas ut för att få medgivande att deras barn blir observerade av oss.   

    Vi tänker oss att vi kommer att utföra ca 4-6 observationer vid tre tillfällen. 

 

Vid frågor och funderingar går det bra att kontakta oss: 

eva.hoglund84@xxxxx.xxx, 07x-xxx xx xx 

lisettesten@xxxxx.xxx, 07x-xxx xx xx 

 

Tack på förhand Eva och Lisette. 
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Bilaga 2: Brev till föräldrar 

Hej föräldrar! 

    Vi är två förskollärare som går vår sista termin, det är nu 

dags för oss att skriva vårt examensarbete. Vi behöver ert 

tillstånd för att få observera era barn med videokamera. 

Barnens namn kommer inte att finnas med i det färdiga 

arbetet och deras deltagande är frivilligt, deras deltagande är 

frivilligt och de har när som helst rätt att tacka nej. Syftet med 

studien är att ta del av hur barn samspelar med sina kamrater 

på förskolan, detta anser vi kan hjälpa oss som blivande 

pedagoger att få en djupare förståelse för hur barn samspelar.  

Det vore mycket värdefullt för oss om ni skriver under detta 

papper och lämnar det på förskolan senast tisdag den 7/4.  

 

□ Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i studien 

□ Nej jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien 

 

Datum:               Vårdnadshavare 1 

___________________________ 

 

Datum:       Vårdnadshavare 2 

___________________________ 
 

Barnets 

namn___________________________________________ 

 

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta oss på: 

eva.hoglund84@xxxxx.xxx 

lisettesten@xxxxx.xxx 

Tack på förhand Eva och Lisette 
  


