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Sammanfattning 

Den här studien handlar om barns interaktion i tamburen i förskolan och hur de skapar sina egna unika 

kamratkulturer på detta avgränsade område. Den är skriven med barns perspektiv och med en 

fenomenologisk ansats. Videobservationer har genomförts för att göra barns interaktion synlig. De 

presenteras i exerpts och innehåller barns verbala uttryck och handlingar. Resultatet visar att barn 

skapar och skyddar interaktionsutrymme i tamburen. De gör detta genom att använda sekundära 

anpassningar för att möjliggöra fortsatt interaktion och för att få igenom sin vilja. Peer talk och 

förkroppsligade handlingar ingår också i skapandet av kamratkultur.  

Nyckelord: kamratkultur, sekundära anpassningar skyddande av interaktionsutrymme, tambur, 

videoobservationer 

 

Abstract 

This study is about children’s interaction in the hall of the preschool and how they create their own 

unique peer culture in this secluded space. It is written with a child’s perspective with a 

phenomenological approach. Video-observations were carried through to make children’s interaction 

visible. They are being presented in excerpts containing verbalizations and children’s actions. The 

result shows that children create and protect interactive space in the hall, using secondary adjustments 

to enable ongoing interaction and to have their will and also peer talk and embodied actions to create a 

peer culture. 

Key words: hall, peer culture, protection of interactive space, secondary adjustments, video 

observations 
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Tack! 

Jag vill tacka barnen på förskolan Äpplet där jag gjorde mina fältstudier hösten 2012 och jag vill tacka 

de pedagoger som lät mig uppehålla mig i tamburen med videokameran i handen. Tack för att ni 

släppte in mig och lät mig få ta del av det sociala liv som tar sig uttryck i tamburen. Det var väldigt 

spännande. Tack till min handledare Katarina Gustafson, lektor i Barn – och ungdomsvetenskap vid 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, för ditt fantastiska tålamod och 

uppmuntrande förhållningssätt i min skrivprocess. Du har gett mig självförtroende i tänkande och 

skrivande flera gånger när jag behövt och du har haft blicken högt lyft framåt vilket har gjort att jag 

kunnat se ljuset i tunneln, eller ska jag säga ljuset i tamburen? Tack!  

Med förhoppning om att pedagoger i förskolan och andra intresserade kan ha nytta av denna studie och 

se barns interaktion och kamratkultur i tamburen som värdefull och innehållsrik.  

 

Uppsala, 19 maj 2016 
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Inledning 

Barn i åldrarna ett till fem år vistas idag många timmar i förskolan. Det finns cirka två miljoner barn i 

Sverige och av dem är cirka 95 % inskrivna i någon form av förskoleverksamhet då föräldrars behov 

av omsorg under deras arbets- eller studietid kräver detta (SCB, 2009). Enligt Markström (2005) är 

förskolan en arbetsmarkandpolitisk och familjepolitisk fråga för att lösa barnpassningsproblem. 

Förskolan är även en del av utbildningsväsendet då den kontrolleras av Skolverket och är underordnad 

skollagen (www.skolverket.se). Det innebär att förskolan har förpliktigande uppdrag enligt läroplanen 

för förskolan (Lpfö 98/2010), som är förskolans styrdokument. Förskolan ska erbjuda barn en tid av 

lärande och utveckling och även omsorg om barnet; det som kallas edu-care (Halldén, 2007). Edu-care 

innebär att utveckling, lärande och omsorg ska ses som viktiga och integrerade delar i förskolans 

pedagogik. Efter att läroplanen kom, första gången 1998, har fokus på barn varit att de ska lära sig 

språk och matematik och tillägna sig kunskaper om samhälle och natur samt bli socialt kompetenta och 

förberedda för skolstarten (jfr ”Att erövra omvärlden” och ”Växa för lärande” samt Lpfö 98/2010). En 

viss kritik har riktats mot förskolan för en skolifiering av verksamheten samt att barngrupperna i 

förskolan är för stora för pedagogerna att hantera. Barns lärande och välbefinnande anses därmed vara 

svårt att garantera. Allt detta är sett ur ett barnperspektiv, det vill säga ”vad är barnets bästa”? (FN:s 

Barnkonvention) och ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. Men vad visar forskningen om barnets 

perspektiv på förskolan och hur det är att vara en del av denna verksamhet? På senare år har en del 

forskning kommit som lyfter just barns perspektiv med inriktning mot det sociala livet i förskolan (jfr 

t.ex. Engdahl, 2011, Grunditz, 2013, Markström, 2005 och Skånfors, 2013) men det behövs mera. Med 

bakgrund i förskolan som förskollärare menar jag att barns sätt att hantera verksamheten i sin helhet 

och framför allt det sociala liv som tar form där är intressant att studera, för barnets egen rätt. Barndom 

för barn ”blir” vad de själva gör den till tillsammans med pedagoger och andra inverkande faktorer 

som miljö och regler (Halldén 2007, Markström, 2005). Den institutionella ordningen är därmed något 

som är under ständig process och bearbetning.  

Denna studie handlar om hur barn i interaktion med andra barn eventuellt kan bidra till en förändring 

av en rådande social och institutionell ordning med hjälp av kraften i sina egna unika kamratkulturer. 

En särskild plats i förskolan har valts ut för detta, tamburen, mot bakgrund av att det finns lite eller 

ingen forskning om den platsen för lärande eller socialt samspel (jfr till exempel målarrummet, 

lekrummet eller utomhus i förskolan). Enligt Markström (2005) ses tamburen snarare som en plats för 

möten, hämtning och lämning av barn, informationsutbyte och för barn att förvara sina personliga 

tillhörigheter. Syftet med denna studie är att belysa hur barn i förskolan interagerar med varandra i 

tamburen och vad som bidrar till skapande av kamratkultur. Den skrivs inom pedagogikämnet med 

inriktning mot barn i förkola och fostran och bildning. I pedagogisk forskning idag intresserar man sig 

till stor del för mänsklig interaktion inom olika organisationer och institutioner och denna studie kan 

förhoppningsvis bidra till interaktionsforskningen när det gäller yngre barn.  

  

http://www.skolverket.se/
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Bakgrund  

Under lång tid har synen på barn i förskolan och samhället i stort präglats av ett tydligt barnperspektiv 

som innefattar att den vuxne ska sörja för barnets behov av omsorg, vård och lärande med en tydlig 

inriktning på barnet som ”becoming”. Det utvecklingspsykologiska perspektivet, som fokuserar på 

barns utveckling, becoming, har varit förhärskande från mitten av 1900-talet fram till cirka 1980. Detta 

perspektiv på barn innebär att barnet ska utvecklas och bli ”en god vuxen” i sinom tid. Den nya 

barndomsforskningen som började etableras cirka 1980 betonar istället barnet som ”being” vilket 

innebär att barnet är värt att studeras i sin egen rätt och att barndom inte ska uppfattas som en 

”transportsträcka mot vuxenlivet”. Dock vill man inte förkasta de traditionella teorierna om barn, utan 

uppfattningen är att barn ska betraktas ur ett helhetsperspektiv, varken enbart utifrån being eller 

becoming utan sett ur ett psykosocialt perspektiv (Halldén, 2007).  

Vidare menar Halldén (2007) att centralt för den nya bardomsforskningen är just begreppet barndom. 

Barndom är ett kulturellt och samhälleligt begrepp och därmed ett socialt och kulturellt fenomen som 

innebär att barn i förskola ”gör barndom” tillsammans. Med det menas att barn aktivt formar sina liv 

tillsammans med pedagoger, andra barn och föräldrar. Tillsammans ”gör” alla dessa aktörer 

”förskola”, det vill säga de skapar institutionen. 

Utifrån att barn är medverkande i sin egen barndom beskriver Löfdahl (2002) barn som sociala 

aktörer. Med detta menar hon att barn kan betraktas som medskapare till kunskap, kultur och identitet 

som har inverkan på deras egna liv. Barn deltar i att skapa och bestämma om såväl sina egna liv som 

de människor och samhällen som omger dem. På detta vis är barn med och skapar sin egen barndom 

och de kan tillskrivas aktörskap. När man förhåller sig till aktörskap blir det väsentligt att också belysa 

”plats” och enligt Halldén (2007) ses förskolan som en plats där ett vardagsliv levs och där olika 

aktörer möts med olika idéer om vad som ska försiggå på denna plats. Olika rum i förskolan blir 

”platser” för barn där de kan agera på egna arenor. Förskolan som fysisk plats kännetecknas av dess 

arkitektur med rum designade och planerade för särskilda syften och aktiviteter. Aktiviteter är ofta 

organiserade och begränsade till särskilda rum och platser under bestämda tider. Hallen, eller 

tamburen, är en plats för möten men också en plats för skapandet av gränser i förskolan. ”Det är en 

plats dit barn, föräldrar och personal träder in, passerar, lämnar och använder på olika sätt.” (ibid s. 

101). Hallen är ett rumsligt gränsområde mellan förskolan som institution och världen utanför denna, 

mellan utomhusmiljön och inomhusmiljön, mellan barnens hem och förskolan och också mot 

förskolans alla andra rum (ibid). Detta får betydelse för barns sociala samspel och De Jong (2010) 

menar att lokalers utformning och den rumsliga strukturen påverkar sociala relationer på olika sätt. 

Samarbete underlättas av närhet, både fysisk närhet och visuell närhet i form av ögonkontakt. 

I denna studie har ordet tambur valts för att ordet representerar ett utrymme i den aktuella förskolan 

med just in- och utgång, alltså entré. Tambur enligt www.NE.se är ett entréutrymme eller hall i en 

byggnad. 

http://www.ne.se/
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Genom att titta närmare på en särskild plats i förskolan, tamburen, kan det vara möjligt att få syn på 

hur barns kamratkulturer skapas och upprätthålls och hur just deras sociala och kommunikativa 

kompetens utmanas och utvecklas. Förskolans utgångspunkter finns i styrdokumentet Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98/2010) som ställer upp mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten. Den 

säger bland annat att en del av förskolans uppdrag är att se till att barn: 

ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens. (Lpfö 98 s. 6, 2010) 

Det blir således pedagogernas ansvar att sträva efter att barn i åldern ett till fem år utvecklas och 

stimuleras i sina sociala och kommunikativa färdigheter. Det är intressant är att fundera över hur 

dessa förmågor utvecklas hos barn och vilka förutsättningar barn ges för detta.  
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Litteraturöversikt 

Nedan presenteras forskning inom förskolan som har relevans för föreliggande studie. Utifrån denna 

forskning kommer de teoretiska utgångspunkterna för studien att beskrivas. När syfte och 

frågeställningar skapades framkom ett antal lämpliga sökord; barns perspektiv, fenomenologi, 

interaktion och kamratkultur. Utifrån dessa har källor sökts både digitalt och analogt. Några av de 

huvudsakliga källorna är till exempel Corsaro (2011) och Löfdahl (2002) för att nämna några. Digitala 

sökningar skett via databaserna Ebsco-host, Google Scholar och Swe-pub. 

Tidigare forskning 
Nedanstående texter bedöms som representativa för forskning inom förskolan. De har gemensamt att 

de sätter barn i åldern ett till fem år i fokus. Litteraturen är kategoriserad utifrån att de är skrivna 

utifrån ett styrningsperspektiv (Markström 2005, Tullgren 2004, Nordin-Hultman 2004) eller barns 

perspektiv (Lökken 2010, Löfdahl 2002; 2014, Engdahl 2011, Grunditz 2013).  

Forskning med styrningsperspektiv  

Ann-Marie Markströms (2005) avhandling Förskolan som normaliseringspraktik inleder med en bred 

översikt för forskning på förskoleområdet. Flera av de texterna hon tar upp är relevanta för denna 

studie, till exempel Elisabeth Nordin Hultmans avhandling Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande, som nämns längre ner i detta avsnitt. Det som Markström (2005), Tullgren (2004) 

och Nordin-Hultman (2004) har gemensamt är att de visar på en tydlig styrning av barn i förskolan.  

Markström (2005) lyfter fram att det finns relativt lite forskning om svensk förskola och den forskning 

som finns är tematiskt snäv. Den forskning som finns presenterad i avhandlingar ”undersöker 

praktiken i förhållande till ideal som förmedlas, bl. a. genom läroplanen” (ibid, s.10). Även forskning 

med ett samhällsperspektiv är relativt ovanlig. På senare år, visar Markström, att barnen emellertid har 

kommit mer i fokus och ett flertal undersökningar inriktas mot barns handlande, uppfattningar och 

lärande i samspel med förskolan (Markström 2005) 

Markströms syfte är att etnografiskt undersöka hur aktörerna via sociala praktiker i några förskolor 

skapar institutionen förskola samt formulerar och realiserar barndom. Perspektivet är interaktionistiskt 

och socialkonstruktionistiskt. Hennes resultat visar bland annat att förskolan som institution i stor 

utsträckning tas för given, på liknande sätt som skolan. Den ger vårdnadshavare barnpassning och ser 

barn som projekt. Förskolan görs vidare till en barn- och barndomsfråga genom att den motiveras som 

nödvändig för barnets egen skull. Förskolebarnet konstrueras som en del av förskolekollektivet och 

kategorin förskolebarn (Markström, 2005). Med detta menas att barn till viss del ”normaliseras” i den 

vardagliga praktiken genom, regler, rutiner och kontroller. En del barn visar att de inte vill vara där 

och gör motstånd i både ord och handling. Susan Danby och Ann Farrell (2009) undersöker hur yngre 

barn gör sig själva till regelskapare. De menar att barns interaktion och kamratkulturer är viktiga att 

titta på för att ser hur barn skapar sin egen sociala ordning och regler i sina vardagliga liv.  
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Till skillnad från Markström (2005) har Charlotte Tullgrens (2004) avhandling utgångspunkt i 

Foucaults syn på organisation och makt. Hon har etnografiskt undersökt pedagogers styrning av barn. 

Resultatet visar att pedagoger har en vilja att ständigt vägleda barn i in aktiviteter. En grundläggande 

styrningsprincip är att barn ska ledas från passivitet till aktivitet. Det blir således viktigt att barn leker, 

vad de leker och hur de leker. Med hjälp av Foucault förklarar hon olika styrningsprinciper som 

pedagogerna agerar utifrån.  

En annan aspekt av styrning visar Nordin-Hultman (2004) som har ett post-strukturalistiskt perspektiv 

i sin studie. Hennes resultat visar på att barn styrs i stor utsträckning av pedagogers syn på barn och 

hur pedagogerna arrangerar miljön. Hon jämför miljömässigt svenska förskolor med engelska 

förskolor för att se hur barn ”gör” olika i dessa miljöer. Resultatet visar på skillnader i svenska 

förskolor och engelska förskolerum och klassrum avseende hur material är placerat, mängden material 

och hur materialet arrangeras för barnen som vistas där. Tillgängligheten till material för de svenska 

förskolebarnen är begränsat och ofta undanskymt i jämförelse med de engelska förskolebarnen och 

förskoleklassbarnen och materialet är i större utsträckning ”rent”, det vill säga inte kladdigt och 

smutsigt som det tillåts vara för de engelska förskolebarnen och förskoleklassbarnen. Författaren 

behandlar även konsekvenserna av hur miljöerna arrangeras och hur det påverkar barns 

identitetsskapande.  

Forskning med barns perspektiv 

Gemensamt för nedanstående texter är att de är placerade i en förskolekontext, de har barn i åldern ett 

till fem år i fokus och forskarna har för avsikt att betrakta barns som sociala aktörer. Enligt Skånfors 

(2013) innebär detta att barn har en förmåga, eller kapacitet, att påverka förskolekontexten. Det kan 

innebära att barnen är delaktiga i kulturell produktion och reproduktion i en vidare bemärkelse. Enligt 

Grunditz (2013) ses barndom som en social konstruktion och är resultatet av kollektiva handlingar 

genomförda av barn tillsammans med andra barn och vuxna. 

Gunvor Lökken (2010) skriver om de allra yngsta barnen i förskolan i sin bok Toddlarkultur – om ett- 

och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Hon finner i sitt resultat hur de allra yngsta barnen i 

förskolan skapar meningsfull samvaro i grupp med sina aktiva kroppsubjekt. Det visar sig att de små 

toddlarbarnen
1
 framgångsrikt skapar kamratkulturer bestående av lekrutiner och hälsningsrutiner. De 

värnar också vänskapsrelationer i sin samvaro genom intersubjektivitet och kärnrelatering. Lökken har 

en livsvärldsansats i sin studie utifrån Merleau-Ponty som innebär ett kroppsligt fenomenologiskt 

perspektiv ”Denna kroppens fenomenologi argumenterar för en mänsklig kropp som genom aktiv, 

meningssökande handling/rörelse vet och förstår.” (ibid s. 16) 

Ingrid Engdahl (2011) skriver även hon om de allra yngsta barnen i förskolan i sin avhandling 

Toddlers as social actors in the Swedish preschool. Hon visar i sitt resultat på hur de allra yngsta 

barnen agerar som kompetenta sociala aktörer i samvaron på förskolan. De är lyhörda för varandras 

behov och intressen och är tydligt inriktade på fördjupad interaktion med varandra. Engdahl betraktar 

de små barnen som ”social persons” vilket innebär att ”being a social person includes an active 

development of social skills. A variety of coping strategies seems to promote social agency” (s.19) 

                   
1
 Toddlare innebär barn i åldern ett till två år. De utmärks av speciella rörelser och ett konkret gångsätt som utpekar det 

fysiskt särpräglade hos människan i denna ålder (Lökken, 2010) 
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Engdahl liksom Lökken (2010) utgår från ett livsvärldspersektiv och Merleau-Pontys syn på 

fenomenologi.  

Liksom Engdahl (2011) och Lökken (2010) har Annika Löfdahl (2002) barns perspektiv i sin 

forskning. Hon fokuserar i sin avhandling Förskolebarns lek – en arena för kulturellt och socialt 

meningsskapande barns sociala samvaro och den kommunikation som äger rum mellan barn i olika 

lekar och aktiviteter. Hon menar att barn kommunicerar om roller i lekar, handlingar, miljö och 

material och den fiktiva situationen. Återkommande teman i barns lekar är överlevnad och hegemoni. 

När meningsskapande uppstår mellan barn som leker kan man säga att barn lär sig något om den 

kontext de befinner sig i. Avgörande för denna kontext är hur barn och omgivning samspelar med 

varandra. Löfdahl (2002) utgår från ett sociokulturellt perspektiv på barn och lärande och försöker 

förstå barn som sociala aktörer. Det innebär att hon ser att barn är aktiva medskapare i sina egna liv 

och har en möjlighet att påverka sin livssituation. Löfdahl (2014) visar även hur barn skapar och 

förhåller sig till kamratkulturer i förskolan (se även avsnittet Teoretiska utgångspunkter). Hon har gått 

vidare med forskning om barns dagliga liv i förskolan och hur innehållet i barns kamratkulturer bidrar 

till både reproduktion och produktion av grundläggande värden (Löfdahl, 2006). Barns kamratkulturer 

liknar vuxnas kulturer och har samma inslag av makt och statuspositioner. Vidare hävdar hon att 

kunskap om innehållet i barns kamratkulturer ska utgöra en bas för lärande om grundläggande värden.  

I likhet med Löfdahl (2002) har Lovisa Skånfors (2013) undersökt barn dagliga liv i förskolan. Hon 

har skrivit om Barns sociala vardagsliv i förskolan och har en tydlig utgångspunkt i barn som agenter
2
. 

Syftet är att visa på barns gemensamma sociala kunskaper i förskolans kamratkulturer både vad gäller 

innehåll och hur de upprätthålls. Resultatet i studien visar hur barn konstruerar och förhandlar 

strategier för att dra sig undan tillsammans på olika sätt, vilket i vissa fall kan leda till uteslutande av 

andra barn. Barnen gör detta för att skydda vissa specifika interaktionsutrymmen.  

Sofia Grundiz (2013) har liksom Skånfors (2013) valt att belysa det sociala livet i förskolan, men med 

inriktning mot deltagande för de allra yngsta barnen. Hon har skrivit om Små barns sociala liv på vilan 

– om deltagande och ordningsskapande i förskolan och har en barndomssociologisk utgångspunkt i sin 

forskning. Barn beskrivs som deltagare i interaktion. Hur dessa barn, eller deltagare, ”gör” vila och 

kamratkultur och vilka resurser de använder är studiens fokus. Resultatet visar bland annat att 

förskolans vila är en komplex aktivitet där små barn och vuxna är medskapare av ordning och 

upprätthållande av regler. 

Sammanfattningsvis har forskning presenterats ovan som är inriktad på styrning av barn på olika sätt 

och forskning som utgår från barnen själva med ett tydligt barns perspektiv. Barns aktörskap är tydligt 

framträdande vilket gör barn till subjekt och forskningen kan ses som att den är i ”barns egen rätt”. 

Tidigare forskning på förskoleområdet, enligt min kategorisering, kan innebära att man ser barn som 

objekt, subjekt, sociala aktörer och medforskare i forskning om barn i förskola. Christensen & Prout 

(2002) visar på en sådan indelning av perspektiv för forskare att förhålla sig till i forskning om barn. 

De menar även att perspektiven ofta samexisterar och att det är viktigt att det perspektiv man har 

behöver renodlas för att tydliggöra hur man ser på barn i sin egen forskning. I teoriavsnittet nedan 

                   
2
 Skånfors (2013) hänvisar till Mayall (2002):” A social actor does something, perhaps arising from a subjective wish. The 

term agent suggests a further dimesion: negotiation with others, with the effect that the interaction makes a difference – 
to a relationship or to a decision, to the workings of a set of social assumptions or constraints” 
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kommer perspektivet, barn som sociala aktörer, att fokuseras i enlighet med den nya 

barndomsforskningen, att utgå från barns perspektiv.  

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkterna för studien. Det fenomenologiska perspektivet 

syftar till att synliggöra barns perspektiv både metodologiskt och i resultatet.  Utgångspunkten i 

forskning om barns kamratkulturer ska synliggöra vad som sker när barn interagerar och vad som 

händer mellan barn i gemensamt deltagande i interaktion.  

Fenomenologiskt perspektiv 

Det fenomenologiska perspektivet har valts som utgångspunkt för att det kan bidra med till en ökad 

förståelse för barns intentioner och uttryck för mening. Det kan också underlätta för att inta barns 

perspektiv och att försöka säga något om barns liv för att göra barns röster hörda. Då är det angeläget 

för forskaren att se till hela situationen som barn ingår i men hålla öppet för att man missar viktiga 

aspekter i barns livsvärld (Johansson, 2003). Ordet fenomen kommer från grekiskan och betyder ”det 

som visar sig” (ibid s. 43). Detta pekar på vad som är fenomenlogins intresse; ”För fenomenologin kan 

det inte finnas något som visar sig utan att det samtidigt finns någon som det visar sig för” (ibid, s.43) 

Merleau-Ponty
3
 som är en av fenomenologins företrädare menar att synsättet på varandet tar kroppen 

som utgångspunkt för upplevelsen av andra, av omvärlden men framför allt upplevelsen av den egna 

kroppen (Merleau-Ponty, 2006). Det innebär att det barn gör och säger och på andra sätt uttrycker, 

med kroppen, sinsemellan varandra kan ses som en integrerad helhet, en värld. Barns agerande 

uttrycker helt enkelt deras liv och deras levda värld (Johansson, 2003). Även Löfdahl (2002) hävdar att 

forskaren måste ta hänsyn till det som omger barnet då meningsskapande i barns gemensamma 

aktiviteter yttrar sig på olika sätt och att kontexten och forskaren eller pedagogen tillsammans med 

barngrupp och materiella resurser har betydelse för dessa yttranden.  

Det fenomenologiska perspektivet fungerar här som en grund till att förstå barns interaktion och 

skapande av kamratkulturer i förskolan. Barns intersubjektivitet, som ryms inom det 

fenomenologiska perspektivet, och som kort innebär att dela uppmärksamhet, bidrar till att social 

samvaro blir meningsskapande. Barn uppfattar helt enkelt varandras intentioner, önskningar och 

känslor (Löfdahl, 2002, Lökken, 2010).  

Kamratkulturer i förskolan 

Corsaro (2011) definierar begreppet kamratkultur som ”a stable set of activities and routines, artifacts, 

values, and concerns that children produce and share in interaction with peers” (s.120). Löfdahl (2014) 

delar denna definition och menar att ”När barn vistas i förskolan under längre perioder utvecklar de 

sina egna unika kamratkulturer” (s. 13). Lökken (2010) menar att även de allra yngsta barnen, 

toddlarna, är med och utvecklar kamratkulturer tillsammans. Hon säger att de utmärkande dragen för 

detta är hälsningsrutiner och handlingar som visar ”så här gör vi här”. Ett exempel på detta är när 

barnen hälsar en kompis välkommen till förskolan genom att kasta sig i soffan och sprattla med benen. 

När denna typ av handling återupprepas dag efter dag befästs hälsningsrutinen och toddlarkulturen 

                   
3
 Merleau-Ponty (1908-1961) var fransk filosof som tillsammans med Sartre bidrog till att etablera fenomenologin i 

Frankrike. Hans verk Phénoménologie de la perception för bland annat fram att ”Mellan medvetande och kropp, där 
ligger existensen, och medvetandet är inte ett >>jag tänker att>> utan ett >>jag kan>>.” (Merleau-Ponty, 1997) 
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etableras. En kamratkultur och en toddlarkultur har det gemensamt att värderingar och normer utgör en 

bas (Corsaro 2011, Löfdahl, 2014, Lökken, 2010) 

När barn ingår i en kamratkultur och interagerar med varandra i grupp sker detta med hjälp av 

artefakter, eller så kallade kulturella redskap som underlättar och är en förutsättning för interaktion. 

Språket är ett kulturellt redskap i interaktionen och fysiska redskap som material, till exempel saker 

och kläder. På förskolan finns en rad begrepp inbyggda i de artefakter som finns där, som t.ex. 

dockvrån, kuddrummet och klossrummet. Dessa ”rum” och saker är laddade med begrepp som till viss 

del styr vilka handlingar som förväntas ske och på så vis formar barns handlingar och tankar i leken 

och interaktionen (Löfdahl, 2002). Enligt Corsaro (2011) är barn som är engagerade i interaktion i lek 

angelägna om att få delta och att skydda sin lek, protecion of interactive space; försvarande av 

interaktionsutrymme. Barn värnar mer om det interaktiva rummet än om materialet och det fysiska 

rummet och det blir således kamratrelationerna som är det viktigaste. 

I förskolan möter barns kamratkultur en vuxenkultur och barn gör ofta aktivt motstånd mot 

vuxenkulturen och den makt och den sociala ordning som de ingår i. Det här kan yttra sig i att de visar 

ovilja att vara tysta vid matbordet eller de tar med förbjudna leksaker till förskolan. Denna typ av 

”regelbrott” är bevis på att barn socialt sett anpassar sig sekundärt till ordningen, de gör så kallade 

secondary adjustments; sekundära anpassningar (Corsaro, 2003, Löfdahl, 2014). ”Det innebär att man 

låter det se ut som man anpassar sig, men egentligen är det en kollektiv form av motstånd från barnen 

som är riktad mot de vuxnas kultur, regler och normer” (Löfdahl, 2014 s.16). Danby & Farrell (2009) 

menar vidare att barn hittar och använder ”kryphål” i den vuxna strukturen och därefter skapar sina 

egna aktiviteter.  

Barns kamratkulturer präglas också av deras prat och dialog, så kallad ”peer talk”. Peer talk består till 

stor del av den verbaliserade delen av interaktionen och ”språket är makt” enligt Kyratzis (2004). Peer 

talk är essentiellt för barn och genom ”peer talk” kan barn förhandla om sin och andra barns status. 

Hur denna status förhandlas har betydelse för hur barn inkluderas i gruppen, deras kamratrelationer 

och utvecklande av social kompetens. Peer talk är språkliga händelser som till stor del tar plats i barns 

låtsas-lekar för att skapa allianser med andra, men även andra språkliga händelser kan åstadkomma 

allianser. Barn använder flera olika språkliga strategier för att skapa allianser och delaktighet. Det kan 

vara att avsluta varandras meningar, använda överlappande tal, att retas och ge komplimanger och så 

vidare. Centralt för peer talk är också att det används för att visa motstånd mot den vuxna kulturen. 

Ofta förstår inte vuxna vad barn pratar om och därmed så utesluts de (ibid). 

I barns verbala interaktion har prosodi, betoning av vissa ord och anpassning av rösten, stor betydelse. 

Verbalt kompetenta barn kan med emfas uttrycka något och den fonologiska aspekten av språket får 

därmed tyngd (Melander, 2012). I barns lekar kan det innebära att en viss roll som till exempel läkare 

får en större trovärdighet och auktoritet om barnet talar med prosodi (Kyratzis, 2004). Jämte den 

verbaliserade delen av interaktionen finns det som Goodwin (2000, 2007) benämner som ”embodied 

action” och ”embodiment”; förkroppsligade handlingar, och bör förstås som en slags inkorporerad 

förståelse av en handlings mening och innebörd som kan ersätta eller förstärka verbala yttranden. Med 

kroppen, mimik och gester kan barn visa sina ståndpunkter med kroppen istället för att verbalt uttala 

sin ståndpunkt. 
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Både Goodwin (2000) och Corsaro (1993) lyfter fram hur tal och samtal och förkroppsligade 

handlingar blir signifikanta för den fortsatta interaktionen. Enligt Goodwin (2000) är även semiotiska 

resurser
4
 viktiga för hur barns sociala handlingar skapas och förstås genom samtal i interaktion. 

(…) language and material structure in the environment, can be analyzed as integrated components of a 

common process for the social production of meaning and action. (Goodwin, pp. 1490, (2000)) 

Peer talk och förkroppsligade handlingar möjliggör för barn att ta olika ”stances”. Stance innebär att 

inta en position och göra ett ställningstagande, såsom ”epistemic stance” och ”affective stance” 

(Goodwin, 2007, Melander, 2012). Epistemic stance kan förstås som en ställningstagande 

positionering som baseras på en uppfattning om kunskap och en uppfattning om vad som är rätt sak att 

göra eller säga och affective stance baseras på känslor som något eller flera barn i situationen upplever 

eller ger uttryck för. Båda dessa typer av ställningstagande positioneringar är beroende av varandra 

och samverkar ofta, precis som tal och förkroppsligade handlingar. Barn skapar social ordning och 

organisering av deltagande med hjälp av epistemic stance och affective stance (Melander, 2012). 

Denna stancetaking måste ses i relation till miljön och materialitet. På en förskola finns många olika 

artefakter, kulturella redskap, som påverkar barns interaktion (Löfdahl, 2002) och därmed deras 

ställningstagande positioneringar. Melander (2012) poängterar att peer talk och förkroppsligade 

handlingar är beroende av varandra och att förkroppsligade handlingar har stor betydelse för barns 

ställningstagande positioneringar.  

Sammanfattningsvis utgör det fenomenlogiska perspektivet en grund för att inta barns perspektiv i att 

förstå barns interaktion och skapande av kamratkulturer i tamburen. Kamratkulturer skapas genom 

kulturella redskap som språket, försvarande av interaktionsutrymme och sekundära anpassningar. I 

interaktion och peer talk blir de verbala yttringarna och förkroppsligade handlingarna signifikanta för 

fortsatt interaktion och positionerande ställningstagande har betydelse för hur interaktionen utvecklas.  

Tamburen på förskolan är en avgränsad plats och kan ses som en transit-hall mellan det privata och 

offentliga rummet (Markström, 2005). Men vad händer egentligen i tamburen och hur får ”platsen” 

betydelse för barns interaktion och skapande och återskapande av kamratkulturer i förskolan? På något 

vis känns tamburen av de vuxna som en bortglömd plats, ett rum man passerar, som inte är värd att 

uppehålla sig i… Hur interagerar barn på denna plats, om de får bestämma själva? 

 

 

  

                   
4
 Goodwin (2000) talar om semiotiska fält: “The term semiotic is intended to note the way in which signs are being 

deployed, while field provides a rough term for pointing to the encompassing medium within which specific signs are 
embedded.” (ibid. pp 1494) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur barn i förskolan interagerar med varandra i tamburen och vad 

som bidrar till skapande av kamratkultur 

1) Hur interagerar barn med hjälp av kulturella redskap och försvarande av interaktionsutrymme 

i tamburen? 

2) Hur förhåller sig barn till en rådande social ordning med hjälp av sekundära anpassningar? 

3) På vilket sätt kan peer talk och förkroppsligade handlingar bidra till interaktionen? 
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Metod  

Ansats 

Ansatsen i denna studie har för avsikt att vara fenomenologisk. Det innebär att forskaren närmar sig 

och önskar ta del av barns livsvärld i förskolan. Förhoppningen är att det som visar sig för barnen 

också ska visa sig för forskaren.  

Teorin om livsvärlden säger något om världen och människan och pekar därmed ut en riktning för forskarens 

och pedagogens sökande. Det som visar sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i kroppsliga, 

sinnliga och språkliga uttryck, i gester och tonfall, i en situation, i ett sammanhang där också forskaren ingår. 

(Johansson, 2003 s.44)  

Urval av förskola 

Förskolan, som i denna studie kommer att kallas för Äpplet, valdes för hur den lokalmässigt är byggd 

och utformad. Huset är från tidigt 1970-tal och kan sägas ha en typisk arkitektur för 

förskoleverksamheter. Den rymmer fyra avdelningar med fyra olika barngrupper. Varje avdelning har 

sina pedagogiska rum och parvis delar de på tamburen. Det finns två tamburer för barnen på denna 

förskola. Den valda tamburen är för barn i åldern 2,5 till 5 år och används av två avdelningar med 

ungefär 20 barn på varje avdelning. Den andra tamburen är för barn i åldern 1 till 2,5 - 3 år och ligger 

på andra sidan i förskolans byggnad.
5
 Den valda avdelningen kommer att kallas för Humlan.  

Kontakt med den valda förskolan togs våren 2012 och fältarbete startades i september 2012. 

Förskolans biträdande förskolechef svarade i e-post till mig att jag var välkommen att göra studien på 

förskolan och betonade vikten av att inte endast personal utan även vårdnadshavare måste samtycka till 

studien, som ju även är ett forskningsetiskt krav (www.vr.se) Jag lämnade skriftlig information om 

studien till både personal och vårdnadshavare
6
 

Datainsamling 

Data insamlades under förmiddagstid, från ca 9.00 fram till ca 12.15 under en vecka. Detta tidsspann 

beräknades täcka in några ofta återkommande aktiviteter i förskolan, såsom påklädnad för att gå ut på 

gården, komma in från gården för avklädnad och eventuell vistelse i tamburen inför eftermiddagens 

”vila”
7
 och andra aktiviteter.  

Jag har valt att använda videoobservationer som datainsamlingsteknik. Enligt Sahlström och Heikkilä 

(2003) finns förtjänster med denna teknik såsom ljudupptagning och placering av videokamera för att 

få någon slags delaktighet i barns livsvärldar. Författarna (ibid) lyfter fram vikten av att fånga barn i 

interaktion med andra eller ett material utifrån barnets perspektiv. Forskaren behöver befinna sig på 

tillräckligt nära håll och med rätt vinkel för att fånga barnets perspektiv i det som avses. 

                   
5
 Se bilaga 1 för ritning över förskolans lokalmässiga utformning. 

6
 Se bilaga 2 för informationsbrev 

7
 Med ”vila” avses den aktivitet som oftast följer efter lunch, där barnen läser böcker med pedagoger eller ligger ner för 

att sova en stund. 
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Tillförlitligheten i studiers resultat kan ifrågasättas om forskaren inte lyckas placera sig själv rätt med 

videokameran för bästa vinkel och ljudupptagning.  

Enligt Johansson (2001) kan en videokamera fånga skeenden som observation med papper och penna 

inte kan. Barns mimik, kroppsspråk och verbala uttryck fångas upp och det är möjligt att gå tillbaka till 

filmsekvenser och tolka och förstå dem vid flera tillfällen.  

Avsikten under videoobservationer var att hålla mig i skymundan för barnen för att rent fysiskt inte 

komma i vägen för dem. Placeringen av mig själv med videokameran blev då lite vid sidan om, 

alldeles intill den dörr som leder till korridoren förbi förskolans kök. Jag hade således ryggen mot 

denna dörr samt mot grannavdelningens del av tamburen. Utifrån min position kunde jag sen röra mig 

med videokameran för att komma närmare barn och försöka fånga deras blickar. Under de stunder som 

inga barn vistades i tamburen satt jag på en pall och inväntade barns interaktion. När barn kom in i 

tamburen startade jag videokameran.  

Hantering av insamlat material 

Utifrån det insamlade materialet, 31 filmsekvenser, gjordes ett första kategoriseringsarbete utifrån 

studiens frågeställningar för att förbereda analys. Några sekvenser valdes ut för närmare analys och 

noggrann transkribering till excerpt, det vill säga utdrag ur filmer. I vissa filmsekvenser har ljudet till 

filmen stängts av i tolkningsarbetet för att endast fokusera på de förkroppsligande handlingarna som 

blickar, kroppsrörelser och miner (jfr Grunditz, 2013). Avsikten har under tolkningsprocessens gång 

varit att återge verbala yttringar ”vad som sägs” och förkroppsligade handlingar, det vill säga ”vad som 

görs” mellan barnen.  

Den inspelade filmen har från videokamera förts över till en portabel hårddisk och har förvarats på 

säker plats under hela processen.  

Samtycke till studien 

Tillträde till förskolan för att göra studien gavs av biträdande förskolechef. Då jag fått detta tillstånd 

tog jag kontakt med pedagogerna och berättade om studien. Jag informerade om att videoobservationer 

skulle användas och att alla barns vårdnadshavare i enlighet med forskningsetiken (codex.vr.se) måste 

samtycka till denna datainsamlingsteknik innan datainsamlandet kunde börja. Samtyckeblanketter 

lämnades till pedagogerna så att de kunde dela ut till familjerna i god tid innan fältarbetet (se bilaga 2) 

Pedagoger samtyckte muntligen till videoobservationer. De informerades om syftet med studien och 

var införstådda med att de själva inte skulle vara i fokus för den eller för videoobservationer. 

Informerat samtycke innebär att när barn under 15 år deltar i forskning ska vårdnadshavare ge sitt 

samtycke och det är viktigt att båda vårdnadhavarna, om det finns två, lämnar detta (Löfdahl m.fl. 

2014). Alla vårdnadshavare fick ta del av samtyckesblanketten. Detta gjordes dels genom en egen lapp 

på barnets hylla som skulle tas hem för underskrift och dels genom den kopia av samtyckesblankett 

med tillhörande foto av mig som fick sitta uppe på avdelningens entrédörr. På detta vis kunde 

vårdnadshavare läsa om studien i ”ögonhöjd” samt se en på bild på mig, det vill säga vem som avser 

att videoobservera deras barn.  

Enligt Löfdahl m.fl. (2014) är det en självklarhet att forskaren beaktar barns synpunkter om att delta i 

forskning. Detta ses utifrån att forskaren betraktar barn som subjekt och inte objekt. Efter att jag fått in 
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alla blanketter om samtycke till videofilmning från vårdnadshavare inhämtades även samtycke från 

barnen. Vi pratade om videofilmning i ”samlingen”
8
 under min första dag av fältarbetet. Jag berättade 

att syftet med att videofilma var mitt intresse av barnens tambur och vad de brukar göra där. Jag 

berättade också att det var den enda plats jag skulle uppehålla mig på. En samtyckesblankett från 

vårdnadshavare visade att ett barn inte skulle ingå i videoobservationer. En annan samtyckesblankett 

visade att ett barn skulle ställa sig tveksam till videoobservationer. Detta barn yttrade också under 

samlingen att hen inte var säker på om hen ville vara med. Jag svarade att det var fullt möjligt att välja 

att inte vara med samt att det var också var fullt möjligt att ändra sig senare.  

Enligt Löfdahl m.fl. (2014) är det först när vårdnadshavare och barn har gett sitt informerade samtycke 

som man kan påbörja sin undersökning. Detta gjordes och det barn vars vårdnadhavare inte hade 

samtyckt valde jag att inte videofilma. Det barn som först hade ställt sig tveksam till att bli 

videofilmad kom senare och sa att hen kunde vara med, det vill säga hen ändrade sin uppfattning om 

delaktighet.   

Etiska ställningstaganden 

Ett viktigt etiskt ställningstagande i denna studie är just frågan om min delaktighet i barnens tambur 

och huruvida de ställer sig till att bli videofilmade, se ovan om samtycke. Johansson (2003) menar att 

barn inte har de kunskaper och erfarenheter om vad forskning innebär som en vuxen har och att de 

därmed hamnar i en underordnad position. Barn har små möjligheter att hävda sin integritet och sina 

egna tolkningar gentemot forskare och andra vuxna som gett sitt tillstånd till att barnen deltar i 

forskningen. Därför är frågan om samtycke central.  

Det är också viktigt att visa respekt för barnen genom att se till att man som forskare inte blir störande, 

påträngande och integritetskränkande. Det kräver god lyhördhet och hänsyn såväl under själva 

datainsamlingen som när materialet sammanställs och publiceras. Ansvaret för barns integritet och för 

att barns perspektiv kommer till uttryck vilar på forskaren. Det gäller att presentera resultaten på ett 

varsamt och respektfullt sätt gentemot barnen, i såväl beskrivningar, tolkningar som i diskussion av 

resultaten. Alla dessa aspekter är alltid väsentliga i fenomenologisk forskning (ibid) 

Enligt de forskningsetiska riktlinjerna (www.codex.vr.se) när det gäller forskning av yngre barn ska 

hänsyn tas till konfidentialitet, anonymitet och informerat samtycke.  

Allt material som samlades in har bevarats på säker plats i ett låst arbetsrum. Förskolans och barnens 

namn har fingerats, det vill säga verkliga namn har utelämnats och ersatts av påhittade. Barn och 

vårdnadshavare har informerats om studiens syfte och datainsamlingsteknik samt haft möjlighet att 

inte delta i studien. 

Urval i data och analysarbete 

De 31 filmsekvenserna kategoriserades stegvis utifrån nedanstående bedömningskriterier: 

 Har filmen tillräcklig kvalitet gällande ljud och bild? 

 Är barnantalet ”lagom” för att kunna ”få syn” på interaktion barn sinsemellan? 

 Är det möjligt att följa händelseförlopp i filmen? 

 Finns dialog i filmen? 

                   
8
 ”Samling” är en aktivitet som pedagogerna har med barnen på morgonen för att berätta om vad som ska hända under 

dagen. 

http://www.codex.vr.se/
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Några filmer ratades på grund av bristande ljud och bild-kvalitet. Den första filmen är till exempel 

endast en provfilmning för att se om min position var rätt med ljud och bildupptagning. Det var viktigt 

initialt att säkerställa att möjligheterna att fånga barns perspektiv och var de riktar blicken och fokus 

skulle kunna gå att urskilja.  

Några filmer ratades på grund av att det var för många barn och pedagoger i tamburen samtidigt för att 

klä av sig eller ta på kläder. Bedömningen gjordes att det skulle bli för komplicerat att analysera 

närmare dessa situationer närmare.  

När händelseförlopp gick att följa till exempel utifrån kontaktförsök barn emellan med något kulturellt 

redskap i fokus valdes den filmen. Barns interaktion sinsemellan skulle kunna synliggöras.  

När dialog, fråga och svar, i kontaktförsök barn emellan fanns med så valdes den filmen. Den typen av 

filmer visade sig också innehålla värdefull information om barns kamratkulturer. Peer talk och 

förkroppsligade handlingar skulle kunna synliggöras.  

Valet av filmsekvenser har således baserats på filmteknik och innehållsligt mot studiens syfte och 

frågeställningar. Alla filmer är olika långa, allt mellan en halv minut till ca 10 minuter. Av bilagan
9
 

framgår i kronologisk ordning ungefär vad innehållet är. Fyra av filmerna (film 2, 5, 10 och 26) valdes 

ut för närmare analys, och delas upp i sekvenser i resultatet utifrån frågeställningar och analysverktyg. 

Samtliga 31 filmer sågs initialt innehålla interaktion om gosedjur, Transformers och skor och kläder. 

Åtta filmer sågs i huvudsak handla om gosedjur, tre andra om Transformers, nio filmer om på- och 

avklädnad, tre om interaktion om naturföremål (ekollon, löv) och två med pedagoger. Fem filmer kom 

att inrikta sig mot mig som observatör där något barn ville ha min hjälp eller undrade vad jag filmade. 

Film 2, 5, 10 och 26 bedömdes som intressanta att analysera närmare utifrån bedömningskriterierna 

ovan och frågeställningarna för studien som är: 

1) Hur interagerar barn med hjälp av kulturella redskap och försvarande av interaktionsutrymme 

i tamburen? 

2) Hur förhåller sig barn till en rådande social ordning med hjälp av sekundära anpassningar? 

3) På vilket sätt kan peer talk och förkroppsligade handlingar bidra till interaktionen? 

 

  

                   
9
 Se bilaga 4 Förteckning över rådata 
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Resultat  

Tamburens struktur 

Förskolan Äpplet är formad som ett H med två avdelningar på varje sida om korridoren i mitten
10

 

Avdelningen Humlan, befinner sig längst ner i H:ets vänstra ben. Avdelningen, Nyckelpigan, som 

befinner sig i H:ets ben längst upp till vänster är identisk i sin lokalmässiga utformning och delar 

tambur med Humlans avdelning.  

Tamburen för Humlans barn är avlång med sex dörröppningar åt olika håll. De två stora dörrarna är 

entrédörrar. Den ena entrédörren öppnas mot parkeringen, mot framsidan av förskolan, som barn och 

föräldrar använder när de kommer på morgonen och går hem på eftermiddagen. Den andra entrédörren 

är den dörr som öppnas mot förskolans gård där barn vistas utomhus vid lek under förskoledagen. 

Dörren närmast entrédörren mot bilparkeringen öppnas in mot avdelningen Humlan. Dörren i mitten 

av tamburen öppnas mot korridor som leder till två andra avdelningar på den andra sidan av H-et och 

förbi förskolans kök och personaltoalett. De två dörrarna som öppnas närmast entrédörren till gården 

hör till grannavdelningen, Nyckelpigan, och till personalrummet.  

Tamburen är utformad så att den är ”sitt eget rum” och första rummet från entrédörren till 

bilparkeringen, det vill säga tamburen skiljer utomhus från inomhus och man komma till den både från 

bilparkeringen och från förskolans gård. Detta innebär att tamburen är det rum som föräldrar först 

kommer in i vid hämtning och lämning av barn och barnen själva kan gå in i den från sin utevistelse på 

gården eller från sin avdelning. De kan dock inte gå ut på egen hand till bilparkeringen då det finns en 

spärr högt upp på dörren som bara en lång person kan komma åt att öppna. 

Två barngrupper delar således denna tambur. När Humlans barn går ut på gården för att leka går de 

”igenom” Nyckelpigans tambur-del, för att nå fram till entrédörren till gården. Humlans barn har sina 

hyllor och klädhängare, ”privata” sektioner närmast entrédörren mot bilparkeringen och sin avdelnings 

entrédörr.  

Förskolan är byggd på tidigt 1970-tal och golvet i tamburen är av klinkermaterial och varje enskilt 

barn har sin egen ”plats”, eller ”sektion” bestående av skohylla (underst), ett par krokar för att hänga 

kläder på, ett skåp att lägga in saker/kläder i och överst ett hyllplan för en korg där saker/kläder kan 

läggas. På varje skåplucka sitter ett foto på barnet fäst med häftmassa och barnets namn presenteras på 

en papperslapp ovanför fotot. Under fotot finns föräldrarnas namn på en papperslapp. Barnens enskilda 

platser kommer att kallas för ”sektioner”.  

Material i övrigt i tamburen är fyra vita plast-pallar, två stora blå sittkuddar och en stövelknekt som 

kan användas för att ta av skor och stövlar med.  

                   
10

 Se bilaga 1 för ritning över förskolans lokalmässiga utformning. 
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Humlans barn interagerar framförallt med varandra i tamburen under dagen vid på- och avklädnad, när 

de behöver lämna eller hämta något från sina sektioner
11

 eller behöver passera för att gå på toaletten 

vid utevistelse. Föremål för interaktionen är företrädesvis gosedjur, kläder och skor, medhavda saker i 

fickor eller väskor såsom leksaker, Transformers
12

 men även kottar, ekollon och löv och material från 

avdelningen som papper som barnen ritat på. Det händer också att interaktion förekommer när något 

barn hjälper något annat barn att hämta något.  

Flertalet barn har privata gosedjur med sig hemifrån. Dessa bevaras enligt förskolans regler i barnens 

sektioner, på hyllan, i korgen, i väskan, jackfickan eller i skåpet. 

Nedan presenteras åtta olika episoder innehållande excerpt och analys av barns interaktion och 

skapande av kamratkultur.  

För excerpten presenteras denna transkriptionsnyckel för att förstå vad som händer i episoderna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablera och dela interaktionsutrymme (Del 1) 

Det är efter lunch och några av barnen ska ha vila och några ska klä på sig för att gå ut på gården och 

leka. Tre pojkar och en pedagog är i tamburen när Maja och Anna kommer ut i tamburen från 

avdelningen. Anna har sin sektion närmast dörren till avdelningen. En vit pall står redan där nedanför 

hennes skåp. Maja sätter sig ner på golvet framför entrédörren mot bilparkeringen nära pedagogen och 

nära Anna. Hon tar på sig en sko som hon finner på golvet. Hon får syn på något som ligger på golvet 

längre fram i tamburen och tar ett par steg fram mot det och plockar upp det. Hon går med det till 

Anna som står på en pall framför sin sektion.  

1 Maja:  Anna (.) är det här din  

2  ((Hon räcker pappret från golvet till/mot Anna )) 

3 Anna:  Ja:: ((hon tittar på pappret men tar inte emot det)) 

                   
11

 Se bilaga 3 för foto på hur sektionerna ser ut  
12

 Transformers är robotleksaker som kan förvandla sig till fordon, flygplan eller andra tekniska föremål 

Text inom ((dubbel parentes)) visar barnens kroppsliga handlingar 

Text inom [klammer] visar överlappande tal 

Visar ohörbart yttrande /…/ 

:: visar uttraget yttrande 

Understrykning innebär att det ord som yttras betonas extra 

Fet stil visar hög röst 

Kursiv text förklarar riktning i verbalisering och handling 

(.) kort paus 

(3.0) visar tre sekunders tystnad eller mer 
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4 Maja:  ((släpper pappret så att det ramlar på golvet bredvid pallen som Anna står på)) 

5 Anna:  ((håller i två gosedjur)) står vänd mot Maja  

6  Maja, vill du ha den här ((hon håller fram en liten svart katt mot Maja)) Eller, du får :: 
vilken vill du ha  

7 ((håller fram det andra gosedjuret som är en hund, lite större än gosedjurskatten)) 

8 Maja:  ((vänder sig om och går iväg)) 

9 Ingen, jag har /--/” 

10 ((går upp på en pall vid sin sektion)) 

11 Anna:  ((tar sin gosedjurshund och hoppar ner från pallen och går mot Maja där hon står på en 
pall framför sin sektion)) 

12 Maja: Anna, jag har en väska med mig 

13 Anna:  ((bollar med sin gosedjurshund))  

14 Jag vet :: jag har sett den 

15 Maja:  Visst är den fin, Anna? 

16 Anna:                               [Ja] 

17 ((bollar med gosedjurshunden och tappar den i golvet. Böjer sig ner för att ta upp den)) 

18 Maja:  ((står med ryggen åt Anna, tar ut ett gosedjur från sin korg på hyllan i sin sektion)) 

19 Anna: Vet du, vet du [hundis, hello guttis, menar jag] kan gö så här 

20 Maja:                           [(vänder sig om mot Anna med ett gosedjur i 
famnen)] 

21 Anna: ((tittar på Maja)) 

22 Maja: ((kliver ner från pallen med ett gosedjur i famnen)) 

23  heter hon hello kitty? 

24 Anna: ja ((bollar med hunden)) 

Interaktionen mellan Maja och Anna baseras på ett antal verbala yttranden och förkroppsligade 

handlingar som blir dialog. I fokus för interaktionen finns ett antal materiella kulturella redskap. 

Pappret blir inledning och tillsammans med Majas verbala yttrande (1) och handling (2) visas en 

önskan om att dela interaktionsutrymme. Gemensamt fokus riktas sedan mot gosedjuren och efter det 

mot den väska som Maja (12) har i sin sektion. De kulturella redskapen, pappret på golvet som tillhör 

Anna, gosedjuren, väskan i Majas sektion är viktiga för den fortsatta interaktionen och etableringen av 

interaktionsutrymmet. Enligt Kyratzis (2004) och Corsaro (2011) utgör ett visst material och 

lekinnehåll en viktig del av barns interaktion men det är relationerna som är viktigast. Kyratzis (2004) 

hävdar till exempel att det är hur man pratar om innehållet som är avgörande för den fortsatta 
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interaktionen. Pappret (1-4) utgör det första steget i interaktionen, Annas gosedjur (6, 7) det andra, det 

tredje (12-16) Majas väska. På rad (23) får det andra steget, Annas gosedjur uppmärksamhet på nytt av 

Maja. Anna bekräftar att gosedjuret heter ”Hello Kitty” (24) och inte ”Hello guttis” och de båda 

flickorna befinner sig vid det här laget vid Majas sektion och Maja står på en pall och Anna står 

nedanför. De delar ett interaktionsutrymme som har byggts upp under en kort tid och på begränsad 

plats med ett gemensamt fokus på kulturella redskap som för de båda verkar ha stor betydelse. Enligt 

Corsaro (2011) är det relationen i samvaron, det vill säga ”vem” man gör saker med som avgör hur 

interaktionsutrymmet kommer att värderas och senare också försvaras. Barnen bekräftar varandra med 

ställningstagande positioneringar (14-16) och ”Jag vet, jag har sett den” kan ses som en 

ställningstagande positionering för vidare interaktion. Hello guttis blir Hello Kitty vilket kan ses som 

en verbal språkkorrigering av Annas benämning på gosedjurshunden och en ställningstagande 

positionering från Majas sida (23). Fenomenet Hello Kitty existerar och är något som Maja kan 

referera till för att stärka sin position. Detta är något som Anna bekräftar (24). 

Försvarande av interaktionsutrymme (Del 2) 

När Maja och Anna har etablerat sitt interaktionsutrymme kommer Juni ut i tamburen och hon går 

fram mot Maja och Anna som står framför Majas sektion (se bilden) 

25 Juni:  ((kommer fram mot Anna)) 

26  ((tar emot hunden när Anna bollar den åt hennes håll, men hon tappar den)) 

27 Anna: ((plockar upp hunden)) 

28 Maja: /…/ prinsessan på ärten 

29 Juni:  ja vet  

30 Maja:  va? 

31 Juni: ja vet ((vänder sig om, slår ner med armarna)) riktad mot Maja 

32 Anna:             [ha, ha] 

33 Maja: ((trär på ett pappersarmband på armen)) tittar på armbandet 

34 Anna:  ((bollar med sin gosehund)) riktad mot Maja 

Anna och Maja står nu vända mot Juni. Juni tittar på dem. 

35 Maja: kolla på mig (.) jag är naken ((tittar på Anna och pekar mot sitt skåp)) hon vill rikta 
Annas fokus och blick mot fotot som sitter på hennes skåp 

36 Ped: Anna, nu får du ta med ditt gosedjur och gå in och lägga dig på madrassen. Går mot 
flickorna 

Anna och Maja vänder sig åt det håll i tamburen där pedagogen befinner sig. Juni vänder sig mot sin 
sektion. 

37 Anna:  okej då. Svarar pedagogens uppmaning utan att titta på henne  

Anna går förbi pedagogen på väg in mot avdelningen. Maja följer efter.  
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38 Anna: Den här heter hello guttis. Riktar kommentar till pedagogen när hon går förbi 

39 Ped: Heter den Hello Kitty? Tittar på Anna 

40 Anna: ja Lämnar tamburen 

När Juni träder in i ”rummet” (25-27) visar Anna och Maja på ett försvarande av sitt 

interaktionsutrymme (Corsaro, 2003). Anna plockar själv upp hunden (27). En ny sak från Majas 

sektion hamnar i fokus för interaktionen (28-33), ett pappersarmband. Juni (31) visar något slags 

upprördhet när hon slår ner med armarna varpå Anna (32) skrattar. Maja (35) försöker upprätthålla det 

etablerade interaktionsutrymmet som Anna och hon har genom att uppmuntra Anna att titta på fotot 

som sitter på Majas skåp. Därpå avbryter pedagogen (36) barnen genom att säga till Anna att gå in på 

avdelningen för att lägga sig på madrassen (hon ska ha vila). När Anna går från tamburen söker hon 

och får bekräftelse på att hennes gosedjur heter ”Hello Kitty” (38-40) 

När pedagogen träder in visar Anna och Maja på en kollektiv sekundär anpassning (Löfdahl, 2014) 

(38) genom att släppa in pedagogen med att avslöja vad gosedjuret heter. De semiotiska resurser 

(Goodwin, 2000) som Maja och Anna använder är dels förståelsen av betydelsen av gosedjuren (6) 

men även att upprätthålla peer talk (Kyratzis, 2004) när de blir kvar vid sina sektioner. Varje barns 

sektion är privat och personlig och kan erbjuda fler resurser i interaktionen som märks när Maja vill 

rikta Annas fokus mot hennes foto (35). Den handlingen tillsammans med det verbala yttrandet kan 

också förstås som ett sätt att försvara det interaktionsutrymme som Maja och Anna visar upp gentemot 

Juni.  

Barnen har i båda ovanstående episoder, som dels handlar om en vilja att dela varandras 

interaktionsutrymme samt att försvara den (Corsaro, 2011) mot Juni, en potential att med kroppen och 

kroppens gester visa vad som är privat och offentligt. Detta stämmer med Goodwins (2000) syn på 

kroppens betydelse för interaktionen “/…/ faced with the task of using not only her talk, but also her 

body, to structure the local environment such that her gestures can themselves count as forms of social 

action” (s.1498) Barnens privata sektioner blir utgångspunkt för en fördjupad interaktion med de 

semiotiska resurser som finns att tillgå där, gosedjur, foton etc. Det fördjupar det redan etablerade 

interaktionsutrymmet och försvårar för Juni att bli delaktig.  

När Juni försöker dela interaktionsutrymmet med Maja och Anna (25-27) genom sin fysiska närvaro 

samt försök att plocka upp gosedjuret som Anna tappar på golvet intar Juni en ställningstagande 

positionering (29). Hon hävdar att ”hon vet” något med känslomässig prosodi (Melander, 2012 och 

Goodwin, 2007) som de andra vet, det som yttras som ”prinsessan på ärten” (28). ”Ja vet” (29) skulle 

kunna fungera men tillsammans med den förkroppsligade handlingen (31) där Juni slår ner med 

armarna blir ett utträde ur interaktionen, då de övriga två inte erkänner hennes ställningstagande 

positionering.  

Interaktionsutrymme och sekundära anpassningar (Del 3) 

Viktor, Sigge och Eskil samlas runt Viktors ryggsäck. Det är dags för påklädnad för att gå ut på 

gården, men Viktor har tagit lång tid på sig. Han är ännu inte klädd medan Eskil och Sigge är det. De 
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övriga barnen har redan lämnat tamburen. Viktor har en Transformer
13

 i sin ryggsäck som han tar 

fram.  

1 Eskil:  ((tar Transformern ur Viktors händer)) 

2 Eskil:  Vänta, vänta, vänta ((håller i Viktors Transformer)) på väg från Viktor, tittar på 
Transformern 

3 Eskil: ((roterar ett halvt varv med kroppen med Transformern i händerna)) 

4 Sigge:  ((följer Eskils rotation och tittar på Transformern)) 

5 Viktor:  ((följer med i rotationen och står alldeles intill Eskil)) 

Direkt när Viktor plockar fram sin Transformer tar Eskil den. Alla tre pojkarna visar med sina kroppar 

hur intresserade de är av Transformern. Eskils handling som är roterande gör att de andra två också 

måste rotera för att inte förlora kontakten med Transformern som utgör ett gemensamt fokus för denna 

interaktion. Den förkroppsligade handlingen som Eskil utför visar hur betydelsefull Transformern är 

för honom och därmed för de andra. Det kan förstås utifrån Löfdahls (2014) syn på hur barn ”laddar” 

saker med en rad begrepp, som för en utomstående inte är synliga eller begripliga. Barnens rotation (2-

5) runt Transformern visar förkroppsligade handlingar som baseras på ställningstagande positionering 

om Transformern. Den är signifikant i den fortsatta interaktionen barnen emellan. Samtliga tre visar att 

de vet att det här är intressant.  

6 Alla tre står lätt böjda med huvudena över Transformern som Eskil håller i. 

7 Eskil:  /…/ måste /…/  

8 Sigge:  då har jag gjort jätte  

En pedagog från annan en annan avdelning passerar genom tamburen på väg från kökskorridoren till 
”sin” avdelning. 

9  Ped: Har ni konferens här inne killar? Vet de vuxna på gården att ni är här inne? 

10 Sigge vänder sig om mot pedagogen. Viktor tittar mot pedagogen. Sigge tittar mot mig och sen ner 
på Transformern som Eskil står och håller i.  

11 Viktor:  ((vänder sig mot mig och tittar rakt på mig)) 

Jag står i dörröppningen till avdelningen, pedagogen vet inte att jag står där och filmar 

12 Viktor:  Näe (.) varfö ä du här? ((ler)) tittar rakt på mig.  

13 Sigge tittar på mig. Eskil tittar på Transformern som han håller i.  

14 Jag:  ((fnissar lite)) 

15 Ped: tittar åt mitt håll Oj, ursäkta (går därifrån då hon verkar uppfatta som att hon stör i 
videofilmandet) 

                   
13

 Transformers är robotleksaker som kan förvandla sig till fordon, flygplan eller andra tekniska föremål 
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16 Viktor:  vänder sig mot Sigge och Eskil  

17 Sigge:  ((gör action-ljud och vevar nedåt med armarna))  

Barnen har fokus på Transformern (6-8) och när pedagogen kommer (9) tittar de på henne och sen på 

mig. De svarar henne inte men Viktor frågar mig (12) varför jag är där. Den här sekundära 

anpassningen som barnen tillsammans gör leder till att pedagogen avviker då hon inte vill störa 

videofilmandet varpå pojkarna återgår till Transformern. Viktors yttrande kan också ses som en 

avgörande ställningstagande positionering. Han ”vet” att genom att avslöja mig inkluderas jag i deras 

sekundära anpassning, vi bryter alla fyra mot den överordnade sociala ordningen som innebär att ingen 

olovandes får uppehålla sig i tamburen utan ”vuxens” närvaro. Viktor befäster därmed sin position 

gentemot pedagogen och samtliga tre pojkar kan fortsatt ägna sig åt sin Transformer. Försvarandet av 

interaktionsutrymmet blir framgångsrikt med hjälp av att jag inkluderades i den sekundära 

anpassningen.  

Förkroppsligade handlingar och sekundära anpassningar (Del 4)  

De tre pojkarna fortsätter sitt undersökande av Transformern i tamburen. Interaktionsutrymmet är 

etablerat och det gemensamma fokus som de har gör att interaktionen utvecklas med förkroppsligade 

handlingar.  

18 Sigge vänder sig från de andra två pojkarna. Viktor räcker ut handen mot Transformern som Eskil 
håller i.  

19 Eskil: vänta, jag kunde (pillar med Transformern) 

20 Viktor:  nu måste jag spärra den riktas mot Eskil 

21 ((går ner på knäna och börjar öppna sin ryggsäck))  

22 Han är nu precis bakom Eskil på golvet ryggen är vänd mot Eskil  

23 Nu måste jag ställa den [i min ryggsäck) 

24 Eskil:                                            [okej då] 

25 Viktor:  ((går runt Eskil på andra sidan)) 

26 ((försöker ta Transformern av Eskil)) 

27 Eskil: ((släpper den till Viktor)) 

28 Sigge:  ((kommer närmare och tittar på Transformern)) 

29 Eskil: Du måste faktiskt knäcka in den, knäcka ut den 

30 Viktor: perfekt 

31 Viktor:  ((sätter sig ner med Transformern och börjar öppna sin ryggsäck)) 

32 Jag [måste /…/] 

33 Eskil:  Jag [har ont i huvet] 
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34 Viktor:  nä, vänta ett tag, snart kommer jag ut tittar ner i sin ryggsäck 

35 Sigge:  Jag har ont i huvet  

36 Viktor: vänta ett tag, jag måste ställa den här /…/  

37 Sigge:  (kastar sig framåt ner på golvet) 

38  ((reser sig upp på knäna riktad mot Viktor))  

39  [Jag har ont i] 

40 Viktor:                   [Här är halsbandet. Men det är min mammas halsband]  

41 Eskil:                                                  [Aj] ((tar sig mot 
huvet, vänd mot mig, ler)) 

Förhandling pågår om vad som är möjligt att göra med Transformern och den dialog som används är 

sparsam i jämförelse med barnens förkroppsligade handlingar. Transformern och Viktors ryggsäck 

som även innehåller ett halsband som är hans mammas utgör ett gemensamt fokus och pojkarna skapar 

ett interaktionsutrymme som de värnar. Viktor gör några ställningstagande positioneringar (20, 23, 30, 

34) för att hävda sin ”rätt” till leksaken. Viktor visar också med förkroppsligade handlingar (21, 23, 

26, 27, 31) att det är han som ”äger” de centrala materiella kulturella redskapen i denna interaktion. 

Eskil gör även han ställningstagande positioneringar (19, 29) men de andra svarar inte på det. Viktor 

svarar (30) på Eskils yttrande med en ställningstagande positionering. Språk är makt enligt Kyratzis 

(2004) och den verbala delen av interaktionen bärs upp av några språkliga maktuttryck som till 

exempel ”jag kunde”, och ”faktiskt” och ”perfekt”. Enligt Melander (2012) är denna typ av 

ställningstagande positionering baserad på en kunskapsmässig grund, ”jag kan”, eller ”jag vet”. Eskil 

yttrar sig (33) om något helt annat och det kan förstås som att barnens interaktionsutrymme håller på 

att upplösas, eller att hot om upplösning finns. Viktor svarar på det (34) under tiden som han pillar i 

sin ryggsäck. Därpå återanvänder Sigge Eskils yttrande (35). Kyrtzis (2004) menar att ett sätt att visa 

tillhörighet med någon är att upprepa det den sagt eller att upprepa och utveckla ett påstående. På så 

vis kan den här typen av inlägg som inte förefaller ha något med den pågående interaktionen att göra 

förstås som ett hot om att interaktionsutrymmet ska upplösas. Detta hot om att interaktionsutrymmet 

ska upplösas (41) intensifieras med att även jag som utomstående inkluderas.  

Ställningstagande positionering och försvarande av interaktionsutrymme (del 5) 

Det etablerade interaktionsutrymmet med Transformern i fokus fortgår och innehåller så småningom 

mer av dialog.  

42 Sigge står på knäna vänd mot Viktor och hans väska.  

43 Eskil:  ((vänder sig mot de två pojkarna som sitter ner bredvid ryggsäcken och Tansformern)) 

44 Sigge och Viktor ser på Eskil som sätter sig ner 

45 Viktor: vet du har här ((tittar på Eskil)) 

46 Eskil:  va heter din mamma? 

47 Viktor: kolla. Jag har det här. Du får prova ((pillar med något i händerna)) 
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48 De tre pojkarna sitter på knäna med Viktors väska i mitten. Viktor har tagit upp något ur väskan 
som han pillar med i händerna. 

49 Viktor:  ((pillar med saken i händerna)) 

50 Eskil: jag vet ((räcker ut sina händer mot saken)) 

51 Viktor: nej, de kan göra /…/ ((fortsätter att pilla med saken)) 

52 Alla tre pojkarna tittar ner i Viktors händer. Han pillar med halsbandet och Transformern. 

53 Sigge: ((rör sig tydligt åt sidan)) 

54 Näej, kontiga puckel, eller vaäe 

55 ((tittar på Eskil)) 

56 Viktor:  Nä, det är inge pickel de är (.) kolla 

57 Eskil: Så. Bra :: ((viftar med händerna)) 

58 Viktor: Det funkar 

59 Sigge: Får jag prova ((böjer sig fram över sakerna i Viktors händer)) 

60 Viktor: ääe, ja måste vänta först 

61 Sigge tar sakerna. Eskil följer med i handlingen och lutar sig lite åt Sigges håll. Viktor lutar sig 
också lite mot Sigge. 

62 Viktor: Nu måste du öppna den och sen sätta dit den. 

63 Sigge: Öppna bakluckan. Ja ä superhjälte på det här 

64 Viktor: Nä, det går inte. Den kan bara knäcka och öppna. 

65 Sigge pillar med sakerna.  

66 Eskil: sen öppnar den där 

67 Viktor: ((ställer sig på knäna)) ja, den kan [stänga /…/] ((pillar med sakerna i Sigges händer)) 

68 Eskil:                                     [bakluckan] 

69 Viktor: ((tar sakerna ur Sigges händer)) och sen stänger den, stänger den 

70 Sigge:                           wow 

71 Eskil: Nu vet ja, nu vet ja ((tar sakerna ur Viktors händer)) 

72 Man kan ta /…/ 

73 Sigge: Den växer, kolla 

Alla tre pojkarna sitter runt Viktors väska. Eskil håller i sakerna. Sen kommer sopbilen och pojkarna 
riktar fokus mot entrédörren mot bilparkeringen. 
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Tredje och sista avsnittet i denna interaktion tar en vändning med att halsbandet kommer in och Viktor 

värnar interaktionsutrymmet med inbjudan till vad man kan göra med Transformern och halsbandet 

(45, 47). Det blir därefter mer dialog och Sigge och Eskil styr mer i interaktionen. Flera yttranden görs 

som är ställningstagande positioneringar och de bidrar till fördjupning i interaktionen, till exempel (50, 

63, 71). Att yttra ”superhjälte” kan också ses som en tillgång till en styrka och en kunskap om vad som 

krävs i situationen för att lösa problemet med Transformern. Det yttrandet förstärker den 

förkroppsligade handlingen för Sigge.  

Sammantaget i del 3, 4 och 5 kan händelseförloppet ses stegra mot en mer utvecklad dialog. 

Inledningsvis är de tre pojkarna iakttagande, utforskande till att bli engagerade med sina kroppar för att 

sedan kombinera förkroppsligade handlingar med verbala yttringar. Löfdahl (2002) talar om att barn i 

kommunikation i lek använder så kallade ”discipline scripts” som är verbala yttringar som 

disciplinerar aktiviteter. De för aktiviten framåt i något av barnens önskade riktning. Ofta så ses dem 

som en del av ett manus, det vill säga ett förutbestämt handlingsförlopp. I del 3, 4 och 5 kan det vara så 

att någon av pojkarna har en idé om ett förutbestämt handlingsförlopp som är att språkligt förhandla 

sig till en högre statusposition, baserad på kunskap. Löfdahl (2014) menar att samtidigt som barn 

skyddar sina interaktionsutrymmen så pågår en förhandling om status inom gruppen, relationer 

fokuseras och vem som ska vara med och vem som ska göra vad är centralt. Språkskickligheten hos 

barn är den faktor som avgör hur interaktionen kommer att fortgå (Kyratzis, (2004), Löfdahl, 2014, 

Melander, 2012) 

Min ”plats” och sekundära anpassningar (del 6) 

Det är många barn i tamburen och två pedagoger hjälper till med påklädnad. Några barn har hunnit 

sätta på sig en del kläder och en del barn ber om eller väntar på hjälp och har frågor om vilka kläder de 

ska välja. Maja kommer in i tamburen från avdelningen och går bort till sin sektion. Hennes sektion 

innehåller kläder, jacka och byxor och flertalet skor och stövlar undertill på skohyllan och även under 

själva skohyllan. Inledningsvis har hon dialog i olika sekvenser med pedagogerna samtidigt som hon 

deltar iakttagande i vad som pågår runt omkring henne. Hon hämtar en blå sittkudde och sätter den 

framför sin sektion. 

1 ((står på sittkudden, lyfter lite på fotot som sitter för hålet till skåpet och öppnar skåpet))  

2 ((tar ut ett par strumpor som hon släpper ner på golvet, hoppar ner och sätter sig på 
sittkudden)) 

3 ((tar på sig strumporna)) 

Paus i filmningen av Maja (jag om-positionerar mig med filmkameran). När kameran riktas åter mot Maja 
har hennes ”tennisskor” flyttats ner från skohyllan och står nu under skohyllan. Ovanför, på skolhyllan 
står ett par ”ballerina-skor”. Ovanför denna hylla står (som sen tidigare) två par inneskor och ett par 
stövlar.  Sittkudden står fortfarande framför halva Majas nedre del av sektionen vilket gör att en del av 
golv och skohylla skyms.  

4 ((går fram till ped 2)) 

5 Stina, Stina, jag har inga tennisskor ((tar Stina i armen och går sen tillbaka och sätter 
sig på sittkudden)) 

6 Ped 2: ((tittar på Majas skohylla)) Vad hade du i morse då? 

7 Maja:  ((pekar med foten, sittandes på sittkudden, på de skor som står på hyllan)) De här skorna 
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8 ((sitter länge på sittkudden)) 

9 ((reser sig upp och går fram mot pedagogen)) Jag har inga tennisskor 

10 ((vänder sig om från pedagogen och går tillbaka, sätter sig ner))  

11 Maja: ((reser sig upp och går mot pedagogen)) Stina, jag hade stövlar då ((backar tillbaka och 
sätter sig ner)) 

12 Ped 2: Ja, du bestämmer du själv. Är stövlarna bäst att ha? 

13 Maja: ((sitter och tittar, kliar sig lite i ansiktet)) 

14 Maja: ((reser sig upp och går mot pedagogen)) Vilka ska jag ta då?  

15 Ped 2:  Vad har du för skor som står där nere? ((pekar mot Majas skohylla)) 

16 Maja: ((vänder sig om och tittar mot sin skohylla)) 

17 ((går fram, står och tittar en stund på sina skor, plockar upp ett par och vänder sig om 
med dem i handen)) 

18 Men, men ((får inget svar från pedagogen som just då pratar med ett annat barn)) 

19 ((vänder tillbaka och sätter ner skorna, sätter sig ner på sittkudden)) 

20 ((tittar ner på sina skor, pillar på sin tröja, sitter länge)) 

Maja sitter länge, ungefär en minut. Runt omkring henne pratar andra och barn klär på sig.  

21 Maja: Stina, får jag ta mina Hello Kitty-skor, eller? 

22 Ped 2: Du får du känna efter om du fryser Maja 

23 Maja: ((lyfter ner sina Hello-Kitty-skor, ställer de framför sig och flyttar fram tennisskorna  

från under skohyllan)) 

24 ((sitter ner och tar på jackan)) 

25 ((tar på galonbyxor)) 

26 Maja: får jag gå ut? 

En del av förskolans sociala ordning innebär att ha ”kläder efter väder” och en regel är således att ha 

stövlar om det regnar ute. Den här dagen regnar det inte men det är kladdigt ute på marken. Det är 

märkbart att Maja bevakar sin sektion med sina personliga tillhörigheter, genom att placera den blå 

sittkudden framför (1, 2, 3). Maja har både stövlar och tennisskor på sin hylla. Hon talar osanning för 

pedagogen (5) för att den sekundära anpassningen ska bli möjlig, det vill säga att inte begå ett 

regelbrott offentligt och att bli tvungen att primärt anpassa sig till ordningen. Hon visar (11) att hon 

förstår att kravet inte finns att ha stövlar, för det regnar inte. Men hon verkar vilja undvika att ha 

tennisskor (5-9). Pedagogen blir successivt delaktig i Majas sekundära anpassning (12, 15, 22). 

Alternativet för de båda, men speciellt för pedagogen hade varit att rota runt bland Majas skor och 

därmed få henne att primärt anpassa sig till den sociala ordningen, att välja bort stövlarna men ta de 

lite mer robusta tennisskorna. Pedagogen visar respekt för Majas privata sfär, sektionen, där hennes 

personliga tillhörigheter finns. Med pedagogens påstående (22) som handlar om ”kläder efter väder” 
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bjuds Maja in att tillsammans med pedagogen utmana den övergripande sociala ordningen och 

omförhandla om klädregeln. Maja avslutar med (24, 25, 26) att släta över regelbrottet med att i övrigt 

ta på sig ”kläder efter väder” och ställa frågan ”Får jag gå ut?”  

Den sekundära anpassningen består i att Maja är insatt i förskolans regler om vilka kläder som ska 

användas för utelek. Hon vill samtidigt komma undan med den önskade handlingen, att få ta på Hello 

Kitty-skorna, som för Maja kan vara ett viktigt kulturellt redskap och statusmarkör. Genom att 

avsiktligt dölja delar av sin sektion för pedagogen kan också ses som en strategi att värna det ”privata” 

i det offentliga rummet. För barn har tillgången till en egen ”plats” stor betydelse. Enligt Markström 

(2005) upplever barn en rumslig trängsel i det stora offentliga rummet, förskolan. Det kan barn lösa 

genom att sätta sig vid sidan om och ägna sig åt något som inte de andra gör. Maja sitter på sin kudde 

under tiden som de andra klär på sig. Det kan dels uppfattas som en sekundär anpassning, det som 

Löfdahl (2014) menar är att bryta mot den överordnade sociala ordningen utan att störa och det kan 

också innebära att Maja vill tjäna sina egna syften. Markström (2005) skriver att hallen eller tamburen 

(då tambur är det ord som används i denna studie) är en plats som inte alltid är föremål för personalens 

övervakande blick, vilket gör det möjligt för barn att använda den för egna aktiviteter och utifrån egna 

syften. 

Kulturella redskap i interaktionen (del 7) 

Ebba, Anna, och Britta är i tamburen och här spelar den vita plastpallen en betydelse för barnens 

tillgång till sina sektioner. Ebba och Britta är lite yngre än Anna som kommer ut i tamburen efter en 

kort stund.  

1 Britta: ((letar vid sin sektion)) 

2 Ebba: ((står bakom och bollar med sitt gosedjur)) 

3 Britta: ((letar i sin väska)) ((försöker öppna sitt skåp))  

4 Ebba:  ((tittar på mig som filmar)) 

5 Britta:  ((vänder sig om mot Ebba och ler lite grann)) 

6 Britta: ((går mot Annas sektion för att ta pallen som står där)) 

7 Ebba:  ((följer med)) 

Precis när Britta lyfter pallen kommer Anna ut i tamburen. Annas sektion är precis intill dörren till 
avdelningen. Hon tar tag i pallen samtidigt som Britta lyfter den. 

8 Ebba: ((vänder sig bort från de båda barnen, har sitt gosedjur uppe på axlarna)) 

9 Anna: Näe, näe, den höver jag ((småskrattandes)) 

10 (när hon lyckas ta den ifrån Britta) 

11 Britta: va ska ja ha då? 

12 Anna: me, där då, där då e pallarna ((pekar bortåt i tamburen)) 

13 Där 
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14 Britta: ((går bortåt)) 

15 Ebba: ((följer efter)) 

16 Anna: ((sätter upp sin fot på pallen framför sin sektion)) 

17 Britta: ((lyfter en pall som hon hittar)) 

18 Anna: Tänker du hämta ditt gosedjur då 

19 ((hoppar ner från sin pall och går framåt mot Brittas sektion)) 

20 ((vänder om att för att hämta sin pall)) 

21 Den kan jag hämta då 

22 Britta: ((närmar sig sin sektion med sin pall)) 

23 Anna: Den kan jag hämta, jag, den kan jag hämta jag 

24 Britta:  ((sätter ner sin pall framför sin sektion)) 

25 Anna: ääh 

26    ((vänder om med sin pall och sätter den framför sin sektion)) 

27 Ebba: ((tittar mot Anna)) 

28 Britta: ((kliver upp på sin pall och öppnar sitt skåp)) 

29 Anna:  ((kliver upp på sin pall)) Åh, hej, åh, hej 

30 Britta: ((hittar sitt gosedjur i skåpet, hopar ner från pallen)) 

31 ((visar gosedjuret för Ebba)) 

32 Anna:  Ebba, vill du, vilket gosedjur, tänker jag ha, det eller det, eller det 

33             Både Britta och Ebba tittar mot Anna 

34 Både Brita och Ebba närmar sig Annas sektion och Anna där hon står på pallen 

35 Ebba: ((lägger handen på en liten svartvit hund)) 

För flera av barnen är de vita plastpallarna som finns i tamburen avgörande för att komma åt sina 

privata tillhörigheter i sina sektioner. Hur barnen använder dessa pallar visar också hur deras tillgång 

till sektionerna värderas och de saker som finns i sektionerna. Anna gör anspråk på pallen (9, 10) och 

hänvisar Britta till några andra pallar som står borta vid Nyckelpigans tamburdel. Ebba är åskådare 

under hela denna sekvens och avvaktar hur interaktionen ska utvecklas sig (8). Anna är mer språkligt 

aktiv och tillsammans med de förkroppsligade handlingarna (12, 16) där hon visar och pekar ut 

pallarna styr hon interaktionen i en riktning som hon vill. Kort därpå vill hon visa sig behjälplig och 

med nästa steg i interaktionen gör hon en kunskapsmässigt ställningstagande positionering som 

förstärker kopplingen mellan en vit plastpall och tillgången till Brittas sektion. Hon ändrar sig och vill 

flytta sin pall till Brittas sektion för att hjälpa Britta.  
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Kamratkultur och kulturella redskap (del 8) 
36 Två pojkar, Mats och Sam, kommer ut i tamburen. Ebba backar lite grann.  

37 Britta: Anna, ((klappar på Anna)) den här ska jag ha 

38 Anna: Och vilken /…/det är ingen nalle ((skakar lite på huvudet och närmar sig pojke 1)) 

39 Mats: /…/                ((tar i den svartvita hunden)) 

40  ((gör ap-ljud)) 

41 Anna:  ja, det är en apa 

42 Mats: ((tittar närmare på den svartvita apan)) 

43 Vilkens gosedjur är det här? 

44 Anna: Min 

45 Mats: Var kommer den ifrån? 

46 Anna:  Den kommer ifrån, kommer faktiskt inte ihåg (.) från julen 

47 Mats:  ((släpper apan på golvet)) 

48   ((hoppar ner från pallen)) 

49 Anna:  Men det var för länge sen, på julen när Anton och Alva /…/ 

50 Mats: och då fick du den där 

51 Sam: åh, jag hitta min andra kepa 

52 ((lägger upp sin keps i sitt skåp)) 

Därefter blir det bus med alla gosedjuren. Sam har en stor gosedjurshund som han kastar upp i luften. 
Anna bollar med sin apa. Ebba och Sam busar med sina gosedjur.  

53 Anna: ((går upp på sin pall och öppnar sitt skåp)) 

54 Anna: Vilken vill hoppa med min a:: vilken vill hoppa med min hund, vilken vill hoppa med min 
hund 

I denna fortsättning av interaktionen som till sitt yttre handlar om att hämta sina gosedjur från hyllorna 

kommer två pojkar in i tamburen och med den typen av peer talk de använder tar dialogen och 

aktiviteten en annan vändning. Interaktionsutrymmet som Ebba, Britta och Anna hade vidgas och 

kommer att inkludera även Mats och Sam. Britta använder kroppen för att få kontakt med Anna och 

tillsammans med det verbala yttrandet (37) får hon återkoppling. Anna verkar inte riktigt kunna 

bestämma sig för vilket av sina gosedjur hon ska välja och yttrar med emfas (38) att det inte är någon 

nalle hon håller i. Det är i själva verket en liten svartvit gosedjurshund. Mats definierar Annas gosedjur 

som en apa, både med ljud och kropp, varpå Anna bekräftar det med en verbal återkoppling (41). 

Dialogen mellan Mats och Anna (43-50) tar betydlig plats där Mats vill utreda var gosedjuret kommer 

ifrån. Det kan förstås som att gosedjuren, de materiella kulturella redskapen, har betydelse för 



34 
 

utvecklandet av denna interaktion och således det vidgade interaktionsutrymmet. Sams yttrande om sin 

keps (51-52) noteras inte av något av de andra barnen. Centralt är gosedjuren och de blir normerande i 

denna interaktion och det vittnar om kamratkulturens grund, att dela en uppsättning normer och 

värden.  

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis interagerar barn med varandra med flera kulturella redskap, av materiell karaktär, 

medhavda personliga tillhörigheter och material som tillhör förskolan. I tamburen skapar barn 

interaktionsutrymme i möten med varandra och de visar i viss mån en vilja att försvara sina etablerade 

interaktionsutrymmen. Detta görs med hjälp av kulturella redskap, både med saker och med språket, 

peer talk, förkroppsligade handlingar som för interaktionen fram och med hjälp av sekundära 

anpassningar. Kamratkulturen är under ständig förhandling och omvandling, där normer och värden 

för hur man kan och bör göra är centralt.  
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Diskussion 

Det är här på sin plats att åter beskriva syftet med denna studie. Syftet är att belysa hur barn i förskolan 

interagerar med varandra i tamburen och vad som bidrar till skapande av kamratkultur. De 

frågeställningar som skapades utifrån syftet är: 

4) Hur interagerar barn med hjälp av kulturella redskap och försvarande av interaktionsutrymme 

i tamburen? 

5) Hur förhåller sig barn till en rådande social ordning med hjälp av sekundära anpassningar? 

6) På vilket sätt kan peer talk och förkroppsligade handlingar bidra till interaktionen? 

Till att börja med vill jag lyfta fram den metod jag använt och diskutera den mot bakgrund av syfte och 

frågeställningar för resultatets skull.  

Tillförlitlighet 

Videobservationer har använts som datainsamlingsteknik för att synliggöra barns interaktion i 

tamburen under vissa stunder under dagen. Så här i efterhand hade det varit lämpligt att agera forskare 

i tamburen med kameran i handen under en längre tid för att vänja barnen vid videofilmning.  

Videobservationerna har transkriberats så noggrant som möjliget för att återge skeenden i barns 

interaktion. Det fenomenologiska perspektivet har betydelse för insamlande och hantering av sådana 

data och senare hur dessa behandlas i resultatavsnittet. Avsikten var att närma sig barns livsvärldar i 

interaktion i tamburen och förhoppningen fanns att kameran med ljud- och bildupptagning skulle 

skapa goda förutsättningar för detta. Min uppfattning var att barnen ansåg att jag smälte in i tamburen, 

men det är inget som jag med säkerhet kan hävda under all videoinspelning. I del 3 i resultatavsnittet 

framkommer det tydligt hur de tre pojkarna är medvetna om min närvaro och använder sig utav det för 

att värna och behålla sitt interaktionsutrymme. Min närvaro i egenskap av vuxen kan i någon mån ha 

påverkat barnens interaktion.  

Den kursiverade texten i excerpten visar barns riktning i handlingar och verbaliseringar och öppnar 

upp för andra tolkningar av barns interaktion och att barns intersubjektivitet är svår att fånga och tolka. 

Barnen kan ha haft andra intentioner med sina handlingar eller verbala yttranden än vad analysen visar 

och det är också fullt möjligt att förstå barnens interaktion utifrån helt andra analysverktyg och därmed 

nå ett något annorlunda resultat. Heikkilä och Sahlström (2003) menar att om man inte hör eller förstår 

vad som sägs i videofilmen kan det vara svårt att uttala sig om vad barnen gör även om man kan se vad 

som sker barnen emellan.  

Hur barn orienterar sig med blickar och kropp indikerar hur de lyssnar på varandra. Om det är möjligt 

att visa på denna orientering finns underlag för barns perspektiv i utsagor om deras interaktion och 

samtal (ibid). I bearbetning av videofilm har ambitionen varit att så noggrant som möjligt ta hänsyn till 

detta och synliggöra det i excerpten.  
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Ambitionen är att de valda analytiska begreppen för denna studie ska ge så mycket rättvisa som 

möjligt åt barnen och synliggöra värdet för dem själva i denna interaktion och skapande och 

upprätthållande av kamratkultur. I enlighet med det nya paradigmet för barndomsforskning (Halldén, 

2007) gäller det att se att ”barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt” och 

att barn är ”aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv” (ibid s.26).  

Tillförlitligheten i den här studien är beroende av hur noggrant filmen har transkriberats, att barns 

perspektiv beaktas och att de teoretiska begreppen används belysande och fördjupande mot syfte och 

frågeställningar. Då får studien tillräcklig validitet och reliabilitet och det är möjligt att göra en 

liknande studie i en annan förskolekontext och nå liknande resultat.  

Barns kamratkulturer i tamburen 

Markström (i Halldén, 2007) menar att tamburen, eller hallen, i förskolan utgör ”en plats i 

skärningspunkten mellan privat och offentligt” som innebär möten om hämtningar och lämningar av 

barn. Hallen som ”plats” blir till i detta möte mellan barn, föräldrar och pedagoger. ”Platsers betydelse 

skapas och får särskild mening genom hur den tillskrivs mening och används av aktörerna” (ibid s. 

101) 

Hallen ses som en transithall, ett rum som inte är avsett för någon specifik förskole-aktivitet. Det är ett 

rum för förvaring av barnets personliga tillhörigheter, information om verksamheten förmedlas och 

korta möten sker mellan familj och ”institution” vid överlämningar av barn (Markström i Halldén, 

2007). I denna studie fokuseras hallen, eller tamburen, som en ”plats” där det privata får ta plats och 

barnen gör platsen tambur till ett rum för interaktion. Med hjälp av både institutionella redskap, 

plastpallar och egna personliga tillhörigheter, kan interaktion få utrymme med flera meningsskapande 

aktiviteter. I denna interaktion skapas och återskapas barns kamratkultur.  

Barnen i den här studien använder tamburen som en plats för interaktion och kring en rad olika 

kulturella redskap skapar de interaktionsutrymme. Enligt Corsaro (2011) är barn angelägna om att få 

delta och att skydda sin lek och ofta använder barn tydliga signaler när de vill skydda sin lek. Löfdahl 

(2014) menar att barn kan stänga dörren om sig eller tilldela någon en underordnad roll i leken för att i 

möjligaste mån skydda den. Andra sätt är att språkligt och strategiskt räkna ut kamrater, såsom att i 

samtal hävda att ”du är för liten för att vara med”. Ålder är därmed ett kriterium för att få tillträde till 

interaktion. I denna studies resultat märks inte den typen av uteslutningar i interaktion. Barngruppen 

har förvisso en relativt god åldersspridning och kanhända är det den redan etablerade 

ålderskategoriseringen som gör att vissa barn söker sig till varandra i tamburen. Ålder har inte varit i 

fokus för studien utan snarare platsen och hur barnen gör med platsen under olika stunder, såsom 

påklädnad, avklädnad och hämta och lämna saker i sina sektioner. Det förefaller vara så att 

interaktionen i tamburen blir väldigt ”oplanerad” för barnen. Det är pedagogerna som bestämmer 

flertalet gånger när barnen ska vistas där. Vissa stunder dröjer sig barnen kvar eller går dit utan att 

någon pedagog är involverad. Detta gör tamburen till en intressant plats att undersöka. Markström 

(2005) menar att tids- och rumsreglering kan betraktas som ett instrument att inordna förskolans 

sociala aktörer, barn, föräldrar och pedagoger, i en institutionellt situerad normalitet. I denna 

förskolekontext kan just tids- och rumsreglering vara uppkommen från de vardagliga rutiner som finns, 

att klä på sig för att gå ut eller för att komma in efter utevistelse.  
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Barnen verkar vara väl införstådda med att tamburen är en del av förskolan som institution, men att 

den även rymmer en del av barnens liv utanför förskolan. För en del barn kan det innebära att känna 

lite trygghet med att hämta en nalle ur sitt skåp. För vissa är det en statusmarkör att hämta något 

personligt i sin sektion. Hursomhelst råder tamburen under förskolans övergripande sociala ordning, 

kläderna på rätt krok, privata leksaker i väskan och ”kläder efter väder”. Med en utgångspunkt i att 

barn är sociala aktörer kan detta leda till förhandling om vad som faktiskt är möjligt att göra i 

tamburen, speciellt när ingen pedagog är med och övervakar. Tullgren (2004) skriver om pedagogens 

övervakande funktion och att styrningen av barn i hög grad handlar om att vara aktiv i lek. I två fall 

hänvisas barn ur tamburen för att gå och vila på madrassen (del 2 i resultatet) och vidta lek utomhus 

(del 3 i resultatet). Den sociala interaktionen verkar värderas högre i andra sammanhang än i tamburen. 

Den är inget rum för lek (jfr Tullgren, 2004) och den är i första fallet ett rum för transits (jfr 

Markström, 2005), varpå barn tenderar att slussas vidare av pedagogerna. Ett sätt att skydda sitt 

interaktionsutrymme blir då att göra sekundära anpassningar ”jag ska bara” för att inte riskera några 

avbrott eller i värsta fall sanktioner, se till exempel del 3 i resultatet. 

Grunden för barns kamratkultur är att det finns en grupp barn som över tid umgås med varandra 

(Corsaro 2011, Kyratzis, 2004) som utvecklar en gemensam uppsättning normer, värden och rutiner, 

”så här gör vi här”. När rutiner upprepas och återkommer är kamratkulturen etablerad (Lökken, 2011). 

Det som tydligt framgår i resultatet i denna studie är interaktion med och kring medhavda personliga 

kulturella redskap som till exempel gosedjur och transformers. Innebörden i dessa materiella ting är att 

de säger något om vad som är värdefullt och vad barnen gör med dessa ting blir värdefullt för dem, här 

och nu. Barnen förhåller sig även till materialitet i övrigt såsom institutionella kulturella redskap, 

skåpen som tillhör barnens privata sektioner, pappret på golvet och plastpallarna. Melander (2011) 

menar att det materiella har betydelse för hur barn skapar ”spatial framework” (s. 1453) det vill säga 

hur de positionerar sig. Barnen använder även semiotiska resurser i interaktionen, såsom att de 

refererar till Hello Kitty och superhjälte-temat. Semiotiska resurser kan enligt Goodwin (2000) fungera 

förstärkande och utvecklande för den fortgående interaktionen, vilket visar sig när Hello Kitty 

upprepas några gånger (del 1 i resultatet) och ”ja ä superhjälte på det här” (del 5 i resultatet) där 

dialogen intensifieras med den referensen. Dessa resurser kan också, som nämns i resultatet, förstås 

som ställningstagande positioneringar. Att veta att superhjältar existerar och att yttra den referensen 

skapar en positionering som utvecklar den pågående interaktionen.  

Barns peer talk tillsammans med förkroppsligande handlingar bidrar till att utveckla interaktionen 

etableraingen av kamratkulturen. Barnen visar sin ståndpunkt med kroppen, med eller utan 

verbalisering, de gör ställningstagande positioneringar.  

De aktiviteter som äger rum i tamburen går inte att jämföra med till exempel Melander (2012) och hur 

flickorna i hennes studie hoppar hopprep. Hopprepsaktiviteten har redan sina givna positioner med två 

personer som ska sno repet och en eller flera som ska hoppa. Den typen av aktivitet har på förhand sin 

givna ”ordning”. Ordningen i den här tamburen går inte att på förhand säga något om förutom att 

barnen har sina utgångspositioner i sina privata sektioner. Vad Melander (2012) tydligt visar dock som 

överensstämmer med denna studie är att barn gör tydliga ställningstagande positioneringar, baserat på 

känslor och en uppfattning om vad som är ”rätt” sak att säga eller göra, att inneha någon slags 

kunskapsmässig referensram. Kanske skulle det vara möjligt att upptäcka något mönster av barns egna 
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sociala ordning i tamburen utifrån var de har sina positioner. Det tas upp under ”Vidare forskning” 

längre fram i denna text.  

I några delar av resultatet har samtalet stor roll för hur interaktionen utvecklar sig (se del 1, 5 och del 

8). Med samtal menas den verbaliserade delen av interaktionen med dialog innehållande fråga och svar 

och argumentation om identifiering av ting och de olika handlingar som utgör en viktig del av barnens 

interaktion. Det är tydligt att några barn är mer verbalt språkliga än andra.  

Studiens ansats är fenomenologisk vilket innebär att den har för avsikt att ge insyn i barns livsvärldar 

samtidigt som jag som forskare ska visa respekt för barns livsvärldar. Barnen har delat med sig av sina 

uttryck i tamburen om vad som verkar vara värdefullt för dem. De interagerar kring de kulturella 

redskap som finns till hands som är laddade med eller laddas med en rad begrepp (Löfdahl, 2014). 

Med dessa skapas interaktionsutrymme som ibland skyddas för utomstående och ibland inte. Studiens 

rubrik ”Får jag ta mina Hello Kitty-skor, eller?” kan sägas sätta fingret på barnet i relation till en social 

överordning. Tullgren (2004) menar att barn ges frihet och ansvar att själv reglera sina handlingar i 

enlighet med det som förväntas i förskolan och pedagogen ansvarar för att rätta eventuella 

felaktigheter. I citatet frågas det om lov att få ”frihet” att bestämma. I frågan om att välja Hello Kitty-

skorna finns också en dimension av att hävda identitet i relation till kamrater. Kyratzis (2004) hävdar 

att de resurser barn använder i peer talk inom kamratkulturen är dels fysiska men även psykiska, det 

vill säga hur man pratar om Hello Kitty-skorna kan även komma att få betydelse för barnets 

möjligheter till positionering inom kamratgruppen. Det har således betydelse för barnets identitet inom 

gruppen. Det kulturella redskapet, skorna, som är av materiell karaktär kan hjälpa barnet att bättre 

förhandla om statuspositioner inom kamratgruppen. Skorna är en semiotisk resurs i den bemärkelsen 

som Goodwin (2000) talar om det att barnet kan med hjälp av skorna och hur hon pratar om dem, talk-

in-interaction, och hur hon gör med dem, förkroppsligade handlingar delta i och bidra till en utveckling 

av interaktion med andra barn. I episoden där barnet ställer frågan ”Får jag ta mina Hello Kitty-skor, 

eller?” ryms även sekundära anpassningar (Löfdahl, 2014) i och med att hon försöker gömma de 

”ordentliga” skorna. Kryphålet (Danby & Farrell, 2009) är just att gömma skor och plocka fram andra, 

för att undkomma den vuxna strukturens regler och skapa egna regler om vad som är bra skor att 

använda.  

Några slutsatser 

Barns kamratkultur handlar om ”en stabil uppsättning av handlingar eller rutiner, artefakter, 

värderingar och funderingar som barn skapar och delar i interaktion med varandra” (Corsaro, 2011, 

Löfdahl, 2014). Löfdahl (2014) menar vidare att barn utvecklar ”gemensamma sociala 

kunskapssystem” (s. 13) när de deltar i samma kamratkultur. Med viss försiktighet kan man dra 

slutsatsen att barns kamratkultur i tamburen först och främst baseras på barns medhavda privata 

tillhörigheter då flera delar i resultatet visar på det. Det skulle då betyda att om barn fick ta med flera 

privata tillhörigheter till förskolan så skulle interaktionen och även leken ta mer plats i tamburen och 

kamratkulturen skulle förändras och utvecklas. Barn skulle ha möjlighet att ”bli” någon i 

kamratgruppen i större utsträckning om det fanns tillåtelse till detta. Om förskolan i större utsträckning 

skulle tillåta att barn har med sig fler personliga tillhörigheter till förskolan och i större utsträckning 

tillåta barn att ”hänga” i tamburen kanske barn skulle göra fler saker än att ”bara” klä på sig och klä av 

i tamburen? På en mer rutinmässig basis, med fler ”saker” och mer utvecklande? 
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I likhet med Löfdahl (2006) och Danby & Farell (2009) vill jag peka på hur barns kamratkulturer i 

tamburen kan förstås på ett mer fördjupat sätt avseende hur de förhåller sig till social ordning och 

regler och hur de formar sina egna kamratkulturer i relation till detta. De värden och normer som 

skapas av dem blir viktiga för dem själva men även för de vuxna att ha kunskap om.  

Återigen, barn i förskolan… 

”ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan ska vara en levande social och 

kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens.” (Lpfö 98 s. 6, 2010) 

Även i tamburen! 

Med förhoppning om att det nu har blivit lite ljusare i tamburen för alla som arbetar i förskolan. 

Tamburen är en fantastisk plats för möten, mellan det privata och offentliga och mellan barn och 

överordnad social struktur. Där kan relationer fördjupas och kamratkulturer skapas och vänskap odlas.  

Denna studie bidrar med viktig kunskap om hur komplexa yngre barns kamratkulturer kan vara och 

hur viktigt det är att lyfta fram barns interaktion på undanskymda platser för att förstå barns 

kamratkulturer. Med hjälp av videoobservationer i förskolan är det möjligt att få syn på denna 

komplexitet i barns interaktion. Interaktionsforskning med fördjupande analyser synliggör vad som är 

meningsfullt och värdefullt för barnen.  

Vidare forskning 

Utifrån denna studie blir jag nyfiken på och skulle gärna ta del av mer forskning om de 

”undanskymda” eller mer avgränsade platserna i förskolan såsom tvättrummet eller leksaksförrådet 

utomhus för att bara nämna några. Hur ser barns interaktion ut på dessa platser?  

Det vore även intressant att ta del av forskning om de lite äldre förskolebarnen och hur de i sina 

rådande kamratkulturer ger uttryck för kulturella rutiner. Lökken (2010) visar hur toddlarna i förskolan 

skapar kamratkulturer och deras unika hälsningsrutiner med bensprattel på golvet och skrattorkestrar 

när de kastar sig mot soffan i hallen. Hur ser de äldre barnens hälsningsrutiner ut? 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Ritning över förskolan Äpplets lokalmässiga utformning 

 

  



 
 

Bilaga 2 – Informationsbrev och samtycke 

Information till pedagoger och vårdnadshavare på X förskola om forskning för 
uppsatsskrivande 

Jag heter Helena Breicha och har fått tillåtelse att göra en undersökning hos er och 
era barn under några dagars tid i vecka 38.  

Undersökningen ska handla om yngre barns interaktion och det är endast vad barnen 
pratar om och vad de gör som är intressant för studien. Inga pedagoger eller 
föräldrar/vårdnadshavare kommer att ingå som informanter i studien. Jag kommer att 
videofilma barnen i korta sekvenser för att sedan analysera dessa. Detta blir mina 
data som kommer att ingå i en C-uppsats i pedagogik. Inga barn kommer att 
namnges och inga bilder av barnen kommer att publiceras. Videofilmen kommer att 
hanteras konfidentiellt och efter att uppsatsen är färdig raderas all videofilm.  

Min erfarenhet är att barn tycker att det är roligt att bli observerade och särskilt 
med en videokamera. Min förhoppning är att de ska bli nyfikna och glada över min 
delaktighet i deras vardag på förskolan och jag ser fram emot att få bekanta mig 
med dem! 

Jag har min anställning vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier. Min handledare heter Katarina Gustafson och hon finns vid 
samma institution.  

 

Helena Breicha  Katarina Gustafson 

Tel 018-4712434  Tel 018-4712450 

 

Jag samtycker till att mitt barn videofilmas: 

Underskrift vårdnadshavare:  Underskrift vårdnadshavare: 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

Namnförtydligande:   Namnförtydligande: 

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------- 



 
 

Bilaga 3 Bild – tambur 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4 – Förteckning över rådata 

Film 1 är filmprov och miljöscanning 

Film 2 används som underlag för analys. Några färre barn i tamburen efter ett tag. Barns interaktion 

med gosedjur och fokus på dialog. 

Film 3 Påklädnad. Pedagogen är medverkande 

Film 4 Klädbyte, omklädnad. Även miljöscanning med videokameran.  

Film 5 används som underlag för analys. Barn i interaktion med Transformers 

Film 6 Gosedjur. Interaktion.  

Film 7 Ett barn riktar in sig på mig, samtal 

Film 8 Ett barn och gosedjur 

Film 9 Avklädning och interaktion med Transformers 

Film 10 används som underlag för analys. Två barn och gosedjur 

Film 11 Påklädnad. Pedagog medverkande. På väg till biblioteket med några barn 

Film 12 Hämta gosedjur. Ett barn ramlar 

Film 13 Ett barn är kontaktsökande med mig 

Film 14 Provfilmning. Försöker följa med barnen in på avdelningen från tamburen.  

Film 15 Två barn påklädnad. En pedagog medverkande.  

Film 16 Två barn på väg ut. En pedagog medverkande 

Film 17 Ekollon. Två barn. Till viss del samtal med mig.  

Film 18 Ekollon. Ett barn. Pratar delvis med mig 

Film 19 Ett barn avklädnad.  

Film 20 Avklädnad. Många barn i tamburen 

Film 21 Ett barn vill ha sitt gosedjur 

Film 22 Ett barn letar efter sitt gosedjur 

Film 23 Ett barn och ett gosedjur 

Film 24 Ett barn pratar lite med mig. Hämtar något i sitt skåp 

Film 25 Två barn hämtar gosedjur och gosefilt 

Film 26 används för analys. Ett barn och skor. Vilka skor ska väljas? 



 
 

Film 27 ett barn lägger höstlöv i sitt skåp 

Film 28 Avklädnad. Många barn 

Film 29 Transformers  

Film 30 Avklädnad. Många barn i tamburen.  

Film 31 Transformers.  


