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Syftet med studien är att bidra med kunskap om hus barn i sandlådan använder sig av                
artefakter i samspelet med andra. För att besvara detta syfte har vi studerat barn i               
sandlådan utifrån följande frågeställningar: Vilka medierade handlingar skapas mellan         
barn i deras lek i sandlådan med hinkar, spadar, formar och plasttallrikar? Hur             
använder barn sina tidigare erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? Studien            
utgår från sociokulturellt perspektiv med fokus på begreppen samspel, artefakter och           
medierade handlingar vilka är förutsättningar för barns lek och lärande. Vi har använt             
oss av en kvalitativ forskningsmetod genom videoobservationer och fältanteckningar.         
Observationerna har utförts på två förskolor i södra Sverige. Utifrån          
interaktionsanalys har sedan observationerna analyserats. I resultatet framkommer det         
att de handlingar med artefakter som barn skapar i samspelet med andra är verbala              
och icke-verbala och är i relation till det vi menar är artefaktens förutbestämda             
användningsområde, med andra ord att gräva med en spade eller fylla en hink med              
sand. Barn använder även sina tidigare erfarenheter och fantasi med materialet i            
sandlådan, där både artefakterna och sanden omvandlas i leken utifrån barns tidigare            
erfarenheter och genom fantasi. Artefakterna och sanden omvandlas i huvudsak till           
redskap för matsituationer där artefakterna används i relation till det förutbestämda           
användningsområdet. Studiens i huvudsakliga slutsats är att artefakterna och         
naturmaterialet möjliggör och/eller begränsar barns handlingar och erfarenheter i         
sandlådan. 

 
 
Nyckelord: Förskola, sandlåda, barns samspel, medierad handling, artefakter,        
sociokulturellt perspektiv, interaktionsanalys. 
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Förord  
Efter intensivt arbete och mycket huvudbry har det nu resulterat i ett arbete som har               
många att tacka. Vi vill börja med att tacka oss själva för stort engagemang då vi                
genom skratt och tårar kämpat oss igenom ett intressant men ack så slitsamt arbete.              
Genom gott samarbete vill vi tacka varandra för det tålamod och uppriktighet som vi              
givit varandra under denna vår tillsammans. Vi vill även tacka de barn och pedagoger              
som deltagit i studien, utan er hade inte detta arbete varit möjligt. Ett stort tack riktas                
även till våra handledare Jonnie Eriksson och Monica Frick som stöttat oss längs             
vägen och vi är tacksamma för er konstruktiva ärlighet. Vi vill också passa på att               
tacka handledningsgrupp 1 för givande diskussioner som fört vårt arbete framåt. Vi är             
stolta över vårt arbete som avslutar våra 3,5 år på förskollärarutbildningen, det känns             
både spännande och vemodigt att påbörja ett nytt kapitel i våra liv som förskollärare.  
Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer för förståelse, uppmuntran och för att ni             
finns.  
 
Hoppas på trevlig och givande läsning! 
 
Halmstad 2017-06-01 
 

Amanda Nilsson & Sara Eek 
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Inledning 

Förskolan är en av de viktigaste sociala mötesplatserna för barns lek och lärande (Persson,              
2008). Barns lek grundas i barnets inre värld samt upplevelser och erfarenheter av omvärlden.              
Dessa vävs samman i en kreativ process där barnet omskapar sina erfarenheter och             
upplevelser till något som barnet vill att det ska vara. Fantasin främjas genom olika material               
som omger barnet och dessa kan åstadkomma associationer med barnets tidigare erfarenheter            
(Knutsdotter Olofsson, 2014). Att leka och samspela med andra barn är av betydelse för barns               
lärande då barn genom leken lär av varandra och delar med sig av sina tidigare erfarenheter                
(Williams, 2006). 
 
Mycket av barns tid på förskolan spenderas på förskolegården (Moser & Martinsen, 2010)             
och denna vistelse präglas till stor del av så kallad “fri lek”, i vilken barns spontana                
aktiviteter ges utrymme (Aras, 2016; Renick, 2009). Förskolegården lyfts av vissa forskare            
som en viktig plats för barns lärande och att det är viktigt att barnen i denna miljö erbjuds                  
fysiska och sociala utmaningar (Perry & Branum, 2009). Men att bara vara utomhus i sig               
självt har inte något större pedagogiskt värde (Moser & Martinsen, 2010). Forskning visar att              
pedagoger saknar kunskap om barns lek på förskolegården och att de inte alltid är medvetna               
om dess fulla potential för barns utveckling (Renick, 2009). Denna bristande kunskap och             
medvetenhet hos pedagoger menar vi blir problematisk då Williams (2006) poängterar att            
pedagogen har betydelsefull roll för barns samspel och i att skapa förutsättningar för barn att               
mötas.  
 
Vi ser att barn möts på många olika platser på förskolegården och att det sker en stor mängd                  
samspel mellan barn där. En av dessa mötesplatser på förskolegården menar vi är sandlådan.              
Forskning visar att sandlådan är en vanligt förekommande plats på förskolegården som            
möjliggör för samspel (Berkhuizen, 2014; Engdahl, 2014). En kvantitativ studie visar att på             
samtliga av de 117 tillfrågade förskolorna finns en sandlåda på förskolegården och 98 % av               
dessa har sandleksaker i sandlådan (Moser & Martinsen, 2010). Vanligt förekommande           
material i sandlådan är spadar, hinkar, formar, trattar och krattor (Jarrett, French-Lee,            
Bulunuz & Bulunuz, 2010). Zamani (2016) menar att sandlådan kan ses vara en blandad              
miljö då det finns både naturligt material; sand, och annat material; leksaker. En blandad              
miljö med lösa material främjar barns fantasi samt deras samspel och lek. Vidare lyfter              
Zamani att den blandade miljön kan ses i relation till en designad miljö, vilken innefattar               
exempelvis klätterställningar och gungor, vars syfte är fördefinierat och därmed inte ses            
främja barns fantasi. Vi menar att sandlådan därmed skiljer sig från andra platser på              
förskolegården, då det är en blandad miljö som sägs främja samspel, samt då sandlådan är en                
plats som enligt forskning återfinns på de flesta förskolegårdar med liknande material.            
Utifrån ovan redovisad forskning funderar vi på vilken betydelse materialet i sandlådan får             
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för barns samspel och hur barn använder materialet i leken i relation till sina tidigare               
erfarenheter. 
 
Med grund i ovanstående har vi i föreliggande studie valt att studera de samspel och               
handlingar som sker mellan barn i sandlådan med fokus på användandet av olika material.              
Vikten av samspel mellan barn och hur dessa samspel kan förstås görs i denna studie i                
relation till sociokulturellt perspektiv. Samspel mellan individer ses inom perspektivet som           
den viktigaste komponenten för lärande (Säljö, 2010; Wertsch, 1985). Med begreppet           
samspel syftar vi i vår studie på hur barnen interagerar med varandra, med andra ord vilka                
handlingar som kan betraktas mellan barnen. De handlingar som kan betraktas menar vi är              
medierade handlingar då det är genom dessa barnen kommer i kontakt med omvärlden. Då              
människor inte står i direkt kontakt med omvärlden måste detta ske genom artefakter och              
intellektuella redskap (Wertsch, 1998). Fortsättningsvis benämner vi materialet i sandlådan,          
det vill säga de fysiska redskapen, som artefakter (Säljö, 2010). De centrala begrepp utifrån              
sociokulturellt perspektiv som genomsyrar studien är samspel, artefakter och medierade          
handlingar vilka är förutsättningar för barns lek och lärande.  

Problemformulering 
I en studie av Renick (2009) poängterar forskaren att pedagoger saknar kunskap om hur barns               
lek på förskolegården kan främjas och att pedagoger inte alltid är fullt medvetna om              
utomhusvistelsens fulla potential för barns lärande och utveckling. Samtidigt belyser Zamani           
(2016) sandlådan som en blandad miljö och att en sådan miljö med lösa artefakter är viktig                
för barns fantasi, samspel och lek. Vanligt förekommande artefakter i sandlådan är hinkar,             
spadar, formar, trattar och krattor (Jarrett et al., 2010; Moser & Martinsen, 2010). Vi menar               
att det är problematiskt att pedagoger saknar kunskap och medvetenhet om vad som sker              
mellan barn, när pedagoger lyfts ha en betydelsefull roll för barns samspel och lärande. Vi               
ställer oss frågande till hur dessa artefakter i sandlådan genom medierade handlingar används             
av barn i denna blandade miljö. Studien bidrar därmed med kunskap om vad som sker mellan                
barn och de artefakter som finns i sandlådan, då detta är en vanligt förekommande plats på                
förskolegården. Denna kunskap menar vi är av betydelse för pedagoger för att kunna stötta              
barn i sandlådan och för att medvetet välja ut material som främjar barns lek, samspel och                
fantasi. Syftet med studien är även att bidra med kunskap till forskningsområdet då vi ser en                
avsaknad av forskning gällande de medierade handlingar som barn skapar i relation till de              
specifika artefakterna som finns i sandlådan.  
 
Det forskningsproblem som presenterats ovan och som vi undersöker vidare i detta arbete             
handlar således om studera barns medierade handlingar i relation till de artefakter som finns i               
sandlådan. Problemet är en del av det forskningsområde som fokuserar på barns vistelse i              
sandlådan på förskolegården vilket även är studiens forskningsobjekt. 
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Syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur barn i sandlådan använder sig av                 
artefakter i samspelet med andra. För att besvara syftet har följande frågeställningar            
formulerats: 

 
● Vilka medierade handlingar skapas mellan barn i deras lek med hinkar, spadar, formar             

och plasttallrikar i sandlådan?  
● Hur använder barn sina tidigare erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? 

Tidigare forskning 
Vi har fokuserat på två områden som vi anser varit relevanta för vår studie i sökning efter                 
tidigare forskning. Dessa sammanfattas nedan i två rubriker: förskolegården med fokus på            
sandlådan samt samspel och lek mellan barn. I rubriken förskolan med fokus på sandlådan              
lyfter vi forskning kring sandlådan som plats, vilka som vistas där samt kring materialet.              
Detta tema menar vi har relevans för vår studie då vi avser att studera handlingar mellan barn                 
i sandlådan. Vår andra rubrik, samspel och lek innefattar tidigare forskning kring hur barn              
samspelar med varandra, artefakternas betydelse för samspel samt lekens möjligheter. Vi           
menar att detta tema är relevant för vår studie då vi förutom att studera handlingar i sandlådan                 
kommer att studera dessa handlingar i relation till samspel och lek. Då vi i vår studie vill                 
representera flera åldersgrupper av barn och deras medierade handlingar i samspel har vi i              
båda rubriker redovisat forskning utifrån olika åldrar i förskolans värld.  

Förskolegården med fokus på sandlådan 

Forskning gjord av Berkhuizen (2014) fokuserar på samspel mellan barn och pedagoger på             
förskolegården där det framgår att sandlådan är en populär plats bland barn. Samspelen som              
studeras var kommunikativa, både verbalt och genom kroppsspråk. Forskaren menar att dessa            
samspel ofta är präglade av hur olika artefakter kan användas i sandlådan vilket ligger till               
grund för kommunikationen. Att sandlådan är en plats som är välbesökt beskriver även Jarrett              
et al., (2010). Deras forskning grundas i frågor om vilka barn som befinner sig i sandlådan                
gällande ålder och kön. Studien fokuserar på tre- och fyraåringar där de kan se att fyraåringar                
generellt befinner sig mer i sandlådan än treåringar. Men å andra sidan beskriver Karin              
Engdahl (2014) att sandlådan är en plats som samlar de allra yngsta barnen och att det kan                 
vara en plats som de befinner sig i under hela utomhusvistelsen vilket motsätter Jarretts et al.                
(2010) resultat gällande vilka barn som befinner sig där. Jarrett et al. menar också att det är                 
en mer populär plats för flickor än för pojkar. Liknande resultat om att sandlådan är en mer                 
populär plats för flickor visar Holmes och Procaccinos (2009) studie som fokuserar på vilka              
platser på förskolegården som barn väljer. Engdahl (2014) menar att samvaron i sandlådan             
ofta präglas av positiv interaktion: barn hjälper varandra och ger varandra omsorg. Forskaren             
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problematiserar och poängterar å andra sidan även att den annars oproblematiska sandlådan            
kan vara en plats för uteslutningsprocesser och förhandlingar om utrymme och material. Det             
material som sandlådan vanligen innehåller är spadar, hinkar, formar, trattar och krattor            
(Jarrett et al. 2010). 
 
Mårtensson (2004) beskriver utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv att sandlådan blir mer           
populär när snö och is börjar smälta och att barnen i dessa situationer “följer materialets               
rörelse”. Forskaren beskriver olika situationer där barn gör detta, exempelvis när de hoppar i              
vattenpölarna, blandar vatten och sand samt samlar ihop isbitar i hinkar. Att följa ett materials               
rörelser menar forskaren är när aktiviteten anpassas efter hur materialet förändras. När sanden             
börjar torka upp men fortfarande är fuktig beskriver forskaren att barn börjar skapa i sanden               
på ett mer medvetet och målinriktat sätt. Naturligt material, såsom sand, menar Eriksson             
Bergström (2013) kan leda till låtsaslekar eftersom att det är ett material utan förutbestämt              
syfte och går därmed att tolka på olika sätt. Mårtensson (2004) problematiserar pedagogens             
roll och hur regler och ordning begränsar barn i deras lek i och utanför sandlådan. Eriksson                
Bergström (2013) beskriver även pedagogernas roll som övervakande och ståendes vid sidan            
av sandlådan. Ett sätt för hur pedagoger kan underlätta för samspelet i sandlådan menar              
Berkhuizen (2014) är att  pedagogen väljer att sätta sig ner på sandlådans kant.  

Samspel och lek mellan barn 

I sin avhandling kring förskolegården som plats lyfter Engdahl (2014) att det är viktigt att se                
barn som kompetenta sociala aktörer. Forskaren poängterar vidare vikten av samspel och            
interaktion mellan barn för lärande och utveckling. Shins (2012) resultat kan ses i relation till               
detta resultat då hon menar att vara social och kommunicera handlar om att ta del av                
varandras erfarenheter och en förutsättning för att skapa förståelse för, lära om och av              
varandra är därför genom samspel. 
 
Engdahl (2014) menar att samspel är något som sker både genom verbala och kroppsliga,              
icke-verbala, handlingar. Ingrid Engdahl (2011) menar att inte bara äldre barn bör ses som              
sociala aktörer utan att yngre barn bör ses som detta. Resultatet i hennes studie visar att de                 
yngre barnens samspel tar sig i uttryck genom icke-verbala handlingar såsom gester, mimik             
och rörelse. Björk-Willén (2007) har studerat hur samspel sker på en flerspråkig förskola.             
Resultatet i studien går i linje med Engdahls (2011) redovisade resultat att samspel sker              
främst genom icke-verbala handlingar i form av kroppsliga positioner, blickar, gester och            
härmning. De verbala samspel som Björk-Willén synliggör i studien sker genom det            
forskaren benämner som skuggning, det vill säga att ett barn imiterar ett annat barn i               
samspelet. Skaremyr (2014) har studerat nyanlända barns kommunikativa handlingar i          
förskolan och redovisar i sitt resultat att samspel sker både genom verbala och icke-verbala              
handlingar. Forskaren lyfter i sitt resultat fyra olika områden i hur samspel och             
kommunikativa handlingar tar sig uttryck: kroppen, verbalt språk, material och omgivning.           
Skaremyr såg i början av sin studie att de studerade barnens samspel uttrycktes icke-verbalt              
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med hjälp av kroppsliga handlingar och med några få verbala uttryck som förstärkning. Då              
Skaremyr återvände till förskolan efter fyra månader såg hon att merparten av de studerade              
barnens samspel nu istället uttrycktes genom verbala handlingar och med icke-verbala           
handlingar som förstärkning. Skaremyrs resultat visar därmed att ju mer av språket ett barn              
bemästrar, desto mer uttrycks samspel och kommunikativa handlingar genom verbala          
yttringar. De redovisade studierna av Björk-Willén (2007), Engdahl (2011) samt Skaremyr           
(2014) kan sammanfattas som att ju mindre ett barn bemästrar språkligt, desto mer uttrycks              
samspelet genom icke-verbala handlingar. Gemensamt för ovan redovisad forskning är att           
barn, oavsett vad de bemästrar verbalt, är involverade i samspel med andra.  
 
Pramling Samuelsson och Johansson (2006) lyfter att det är viktigt att barn får möjlighet till               
kreativt utforskande och upptäckande genom kommunikation med varandra. De menar vidare           
att barns självständiga lek är betydelsefull då den bygger på erfarenheter och genom             
interaktion med andra utvecklas individen och får med sig nya erfarenheter. Ingrid Engdahl             
(2007) har i sin avhandling strävat efter att ta ettåringars perspektiv på deras vistelse på               
förskolan. Som ett resultat ser forskaren att leken är inspirerad dels av kamraterna men även               
av de erbjudanden som den fysiska miljön erbjuder. Detta kan ses i likhet med både               
Björk-Willén (2007) och Skaremyrs (2014) resultat som visar att samspel uttrycks genom och             
med hjälp av artefakter, det vill säga med hjälp av leksaker eller andra redskap.  
 
Eriksson Bergström (2013) har studerat förskolans miljö och vilka begränsningar som finns i             
miljön. Resultatet visar att barn ofta leker på platser där pedagoger inte finns tillgängliga,              
vilket forskaren menar kan tolkas som att barn vill och behöver få leka på egen hand. Perry                 
och Branum (2009) menar att det är viktigt att barn får leka och samspela utan inblandade                
vuxna då det bidrar till socialt komplexa utmaningar för barnen. Alvestad (2010) har i Norge               
studerat barns förhandlingar i lek. Det synliggörs i resultatet att barn i den egna leken visar                
sina intentioner för varandra genom turtagning och kroppsliga handlingar men också genom            
verbala eller icke-verbala handlingar som bekräftar det som ett annat barn gör. Forskaren             
lyfter vidare att barn genom kommunikation och interaktion i lek förhandlar med varandra             
dels kring sociala strukturer men även utifrån kulturella normer. Alvestads resultat visar            
dessutom att barn uttrycker glädje över att interagera och uppleva gemenskap med andra barn              
och en stor del av de förhandlingar som förekommer i barns lek menar han därför handlar om                 
att upprätthålla enighet i leken, ett sätt att ta och försöka förstå någon annans perspektiv.               
Peng (2011) har intervjuat arton pedagoger som är verksamma i Singapore kring deras             
uppfattning av barns lek. Resultatet visar att pedagoger uppfattar barns lek som något som är               
roligt, något som pedagogerna i studien tolkar beror på att det i leken finns en frihet för                 
barnen där de kan utgå från sina egna intentioner och intressen. Pedagogerna uppfattar             
därmed barns lek som något lustfyllt. Pedagogerna i studien menar att barn utvecklas på flera               
nivåer samtidigt i leken, bland annat känslomässigt, socialt och kognitivt. Det redovisade            
resultat av Peng kan ses i likhet med Alvestads (2010) resultat kring att barn upplever en                
glädje i leken men även kring resultaten som visar att det finns mycket att lära tillsammans                
med andra genom gemensam lek.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Redovisad forskning visar att sandlådan är en central plats där barn i olika åldrar samt               
pedagoger spenderar mycket tid. Att barn får möjlighet att utvecklas genom att kommunicera             
med varandra i lek och samspel, verbalt och icke-verbalt, lyfts som viktigt för lärande. Den               
självständiga leken ger barn möjligheter att förhandla, ta andras perspektiv, få nya            
erfarenheter och uppleva något gemensamt. Forskningen menar att detta är något som barn             
upplever och utvecklas inom oavsett barnets ålder. För att sammanfatta hur kommunikation            
och samspel mellan barn sker ser vi att ju mer ett barn bemästrar språkligt, desto mer sker                 
samspel med andra via verbal kommunikation med icke-verbal kommunikation som          
förstärkning. Ett barn som ännu inte bemästrar det verbala språket använder sig däremot av              
icke-verbal kommunikation som förstärks av ljud eller ord. Vidare finns forskning som visar             
att samspel sker genom imitation, särskilt då barnet ännu inte bemästrar det verbala språket,              
samt att förhandling och turtagning blir en del i barns lek. Forskningen redovisar att barns               
samspel ofta uttrycks med hjälp av artefakter och att vanligt förekommande artefakter i             
sandlådan är hinkar, spadar, formar, trattar och krattor. Vidare lyfter den tidigare forskningen             
sanden i sandlådan som formbar och föränderlig beroende på väder. Med grund i den              
redovisade forskning som gjorts inom området undrar vi vilka medierade handlingar barn            
skapar med hjälp av olika artefakter i samspel med andra i sandlådan och vilken betydelse               
artefakterna får för dessa samspel. Utifrån vår redovisade forskning menar vi att detta är av               
vikt att belysa då forskning lyfter sandlådan som en central plats där barn i olika åldrar vistas                 
men även då forskning lyfter vikten av barns samspel och lek. Vi menar att det finns en lucka                  
i tidigare forskning kring vilka medierade handlingar som skapas i barns lek i sandlådan,              
utifrån deras tidigare erfarenheter och de artefakter som finns där.  

Teoretiska utgångspunkter 
Vi tar i denna studie avstamp i ett sociokulturellt perspektiv där vi utgår från Lev Vygotskijs                
tankar kring att lärande är något socialt och kulturellt (Vygotskij, 1934). Vi använder oss              
bland annat av Wertsch (1985;1998) och Säljös (2010) sociokulturella teorier och tolkningar            
för att förstå vårt producerade material. Att lärande ses som kulturellt menas att människan              
genom interaktion med omvärlden får erfarenheter om kulturella resurser. Kultur kan           
sammanfattas som alla de resurser som finns hos individen, i interaktion med andra samt              
artefakter där dessa har betydelse för människans tänkande och lärande. De resurser såsom             
kunskaper, värderingar och idéer som vi tar del av genom interaktion med omvärlden kan              
förklaras som kultur (Säljö, 2010). Mänskliga handlingar och relationen mellan dessa           
handlingar och de kulturella, institutionella och historiska kontexter som individerna befinner           
sig i är därför viktiga att studera (Wertsch, 1998). Det går inte att undvika att lära utan vi lär                   
oss ständigt i olika situationer och lärande bör därför ses som naturligt och nödvändigt (Säljö,               
2010). Då lärande enligt sociokulturell teoribildning sker i sociala sammanhang har vi i             
föreliggande studie valt att fokusera på samspel och handling i relation till lek där mediering               
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genom olika kulturella redskap har betydelse för människors lärande. Nedan presenteras de            
begrepp inom det sociokulturella perspektivet som vi menar är relevanta för vår studie:             
Samspel och handling, Fantasi och lek och slutligen Mediering vilken innefattas i två delar:              
Medierade artefakter samt Språk som medierade redskap.  

Samspel och handling 
Inom sociokulturell teoribildning talar man om att människor handlar och samspelar i olika             
sammanhang (Säljö, 2010). Med handlingar menar vi i vår studie de handlingar som individer              
skapar och som kan betraktas av andra. Hur människor handlar och tänker ses som situerat till                
sociala kontexter och genom erfarenheter av vad som är tillåtet, vad kontexten kräver eller              
vad som ges möjlighet till att göra (Säljö, 2010). Inom sociokulturellt perspektiv studeras             
mänskliga handlingar och relationen mellan dessa och de kulturella, institutionella och           
historiska kontexter som individerna befinner sig i (Wertsch, 1998). Handlingar kan utföras            
av individen men också av grupper. I analys av handlingar är det därför viktigt att inte                
begränsa till det individuella, samtidigt som handlingar dock kan ha en individuell            
psykologisk dimension. Handlingar samordnas av flera olika faktorer så som aktören, den            
omgivning som aktören befinner sig i och de medierade redskap som aktören använder sig av               
(Wertsch, 1998). 
 
Att vara en del av en social process ses som primärt för ett barns kulturella utveckling. Denna                 
utveckling uppstår två gånger eller, som det också uttrycks, på två plan. Först uppstår              
utveckling i det sociala, i interaktion med andra, en så kallad interpsykologisk kategori, och              
sedan inom den enskilde individen i en så kallad intrapsykologisk kategori (Wertsch, 1985).             
Mänsklig samvaro bygger på att dela med sig av erfarenheter och kunskaper till varandra och               
de vardagliga mötena mellan människor är av stor vikt för lärande och är källan till hur                
individer formas (Säljö, 2010). 

Fantasi och lek 
Lek bör enligt Vygotskij anses ha ett biologiskt syfte; han ser leken som livsnödvändig och               
viktig för barns utveckling. Vidare ser han leken som ett kreativt sätt att skapa erfarenheter               
och beredskap inför barnets kommande verksamheter i livet (Lindqvist, 1999). Vygotskij           
menar att många av barnens behov och tankar uttrycks i leken; barns behov och tankar ligger                
nära till hands för deras verkliga erfarenheter och leken ses därför som ett sätt för barnen att                 
bearbeta sina erfarenheter (Vygotskij, 1933). Barns lek ses inte endast som en reproduktion             
av vad barnet tidigare har erfarit utan som en kreativ omvandling av erfarenheter där en ny                
verklighet skapas. Vygotskij menar att kreativitet och fantasi bör ses som en livsviktig             
funktion. Fantasin ses som beroende av den erfarenhet som människan har, därmed har en              
vuxen människa en mer berikad fantasi än vad ett barn har (Vygotskij, 1995). 
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En viktig faktor i leken menar Vygotskij är att den motsvarar barnets ålder och intresse samt                
innehåller de element som leder till nya erfarenheter inom barnets egen närmaste            
utvecklingszon, det Vygotskij själv benämner som zone of proximal development. Genom att            
barn aktivt tillägnar sig och imiterar andra i leken organiserar de sina inre erfarenheter.              
Dessutom menar han att barn i de villkorliga lekarna, tillsammans med andra barn och med               
hjälp av sin fantasi, behöver komma med kreativa lösningar och kunna förutse resultatet av              
sina egna handlingar i relation till andra barns handlingar. Han menar därför att barns lek är                
av stor betydelse och att lek är det bästa sättet för utveckling, koordination och bearbetning               
av sociala erfarenheter (Lindqvist, 1999). Vygotskij poängterar vikten av barns egen lek men             
menar att deras frihet i leken är en illusion, då leken på sätt och vis alltid innehåller regler                  
(Vygotskij, 1933).  

Mediering 
Inom sociokulturellt perspektiv talas det om mediering som ett relevant begrepp för hur             
människor lär. Begreppet tyder på att människan inte står i en direkt kontakt med den               
omgivande världen utan att detta måste ske med hjälp av olika fysiska och intellektuella              
redskap. Dessa redskap blir således en del av våra sociala praktiker, vilket inte endast              
behöver bestå av teknik och artefakter utan även av språket med dess resurser (Säljö, 2010).               
Enligt Vygotskij (1934) krävs det någon form av mediering för social interaktion. Wertsch             
(1998) talar om mediated action, medierad handling, där fokus ligger på aktören och de              
kulturella redskap som denne använder. Wertsch menar att all mänsklig handling är en             
medierad handling och att analyser av detta kräver att gå bortom den individuella aktören för               
att förstå det som formar mänskliga handlingar. Säljö (2010) beskriver att inom sociokulturell             
teoribildning talas det om att individer utvecklas inom samspel med andra, dessa även kallat              
medaktörer, som stödjer oss i att få förståelse för omvärlden. Denna hjälp behöver dock inte               
vara en medveten handling från medaktörerna. Detta lärande sker med andra ord i lek och               
samspel med andra där omvärlden medieras för barnen. I studier om att få kunskap kring hur                
människor lär och fungerar i sociala praktiker är det av vikt att ha förståelse för de medierade                 
redskapens betydelse för hur människor gör erfarenheter. Lindqvist (1999) tolkar Vygotskijs           
texter och menar att lära med andra ord innebär att kunskaper medieras. 

Medierade artefakter 
För att studera och förstå lärande i sociala praktiker är det av betydelse att studera               
människans handlande och de fysiska redskap som människor använder sig av. Att endast             
studera människans tänkande och lärande, utan de medierade artefakter som denne använder            
sig av, är problematiskt inom sociokulturellt perspektiv eftersom individen då har fråntagits            
sina sociokulturella resurser. Dessa artefakter är en viktig del av de kulturella resurser som              
människor använder sig av varje dag och användandet av dessa redskap är i de flesta fall                
inblandade i allt mänskligt handlande (Säljö, 2010). Artefakter har stor betydelse för            
kunskaper om hur individers inre processer uppstår och fungerar. Det synliggörs genom            
individens kunskaper om användandet av specifika medierade artefakter. Utvecklingen av          
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individens kunskaper sker genom handlande med och genom interaktionen mellan individen           
och artefakten (Wertsch, 1998). I sig självt har artefakten inga intressanta egenskaper utan det              
är i interaktionen med en tänkande individ och artefakten som dessa kan bli delar av sociala                
och intellektuella praktiker. Individens intellekt och användande av medierade redskap är           
sammanflätade och kan ses som två delar av samma handling. Det är genom ett redskap som                
individens tänkande kommer i kontakt med omvärlden (Säljö, 2010). 

Språk som medierade redskap 
Mediering sker inte bara mellan människan och det fysiska redskapet utan mediering sker             
även genom språket och dess resurser (Säljö, 2010). Språk kan ses som ett kulturellt redskap               
medan talet kan ses som en form av medierad handling (Wertsch, 1998). Språket blir viktigt               
för sociala handlingar men också ett viktigt redskap för handling i kulturella praktiker. Det är               
genom det verbala språket som omvärlden ses som meningsfull för individen och genom             
kommunikation mellan människor ges det möjlighet att beskriva världen samt samspela med            
andra i olika aktiviteter. Att ges möjlighet att beskriva och förklara verkligheten är en stor del                
i mänskligt lärande, både för den enskilde individen men också för kollektivet. För att kunna               
delge andra sitt inre krävs någon form av mediering, det vill säga någon form av språklig                
framställning. En sådan form av språklig framställning kan kroppsspråk ses vara, vilket kan             
ses fylla liknande funktioner som det talade språket. Språket som medierade redskap är både              
kollektivt, interaktivt och individuellt och länkar samman både kultur, interaktion och           
individens tänkande. I diskussioner om kommunikation och praktisk handling är det viktigt            
att se dessa som en enda verksamhet. Språket som medierade redskap ska inte ses föregå               
praktisk verksamhet utan dessa båda är sammanlänkade och förutsätter varandra (Säljö,           
2010). 

Teorin i relation till studien 
De handlingar som barn uttrycker måste ses till den kontext som de befinner sig i. I                
föreliggande studie behöver de handlingar som barnen utför i sandlådan ses i relation till det               
enskilda barnet, den omgivning som barnen befinner sig i och de redskap som barnen              
använder sig av. Omgivningen i vår studie kan ses vara förskolan med fokus på sandlådan. I                
och med valet av sociokulturellt perspektiv behöver vi se barnens handlingar i sandlådan i en               
större kontext. De handlingar som barnen utför behöver analyseras utifrån flera olika faktorer             
och genom det kan vi få resultat som kan tolkas i vilken betydelse miljön i förskolan har och                  
hur den organiseras. Utifrån synsättet om att barn är en del av sociala sammanhang och att                
det är genom dessa som barn utvecklar kunskaper är föreliggande studie av relevans för hur               
barn lär och utvecklas. Vilken betydelse har de medierade artefakterna för de handlingar som              
barnen utför i samspelet och hur synliggörs deras fantasi och erfarenheter i deras handlingar? 
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Metod 
I föreliggande avsnitt beskrivs studiens metod och design: vilka urval som gjordes, de olika              
metoderna som legat till grund för studien, hur genomförandet gick tillväga, samt vilka etiska              
överväganden som gjordes. Därefter följer hur bearbetning av empirin gjordes samt studiens            
analytiska tillvägagångssätt. 

Urval och undersökningsgrupp 
De urval som styrde vår studie grundar sig i vårt val av forskningsfrågor. Då vi ville studera                 
handlingar mellan barn i sandlådan med hjälp av videodokumentation ansåg vi att det skulle              
underlätta om vi sedan tidigare var bekanta med barnen. Främst då vi ville att barnen skulle                
vara bekväma med vår närvaro. Detta medförde att vårt urval gjordes utifrån bekvämlighet.             
Bekvämlighetsurval innebär att urvalet görs utifrån de personer som finns tillgängliga för            
forskaren (Bryman, 2011). I studier av etnografisk karaktär ses relationen mellan forskare och             
deltagare viktig (Lalander, 2015). Ett bekvämlighetsurval kan ses som ett          
icke-sannolikhetsurval vilket gör att resultatet inte går att generalisera (Bryman, 2011). Vi            
valde att utföra vår studie på två förskolor där barn på två olika avdelningar studerades, detta                
kan gjordes i en strävan att få ett något mer generaliserbart resultat. På den ena förskolan                
studerades barn i åldern ett till tre och på den andra förskolan studerades de barn i åldern tre                  
till fem. Då vi ville att studera en vardagssituation i sandlådan valde vi att inte välja ut en                  
specifik grupp barn utan de barn som på eget initiativ befann sig i sandlådan observerades. I                
vissa fall fanns även pedagoger med i sandlådan, detta menar vi var möjligt utifrån att vi ville                 
observera en vardagssituation även om pedagogerna inte ingick i vårt syfte och            
forskningsfrågor.  

Kvalitativ metod 
Utifrån vårt syfte och forskningsfrågor valde vi relevanta platser och undersökningspersoner           
ut för att kunna få svar på våra frågor. Då studiens syfte och forskningsfrågor fokuserade på                
att studera samspel och handlingar mellan barn på vår valda plats användes            
videoobservationer och fältanteckningar som metod. Därefter tolkades denna data, utifrån          
vårt valda perspektiv vilket i förlängningen mynnade ut i ett resultat samt en skriftlig uppsats.               
Vårt tillvägagångssätt menar vi utifrån Bryman (2011) gör studien kvalitativ. En vanlig            
metod inom kvalitativ forskning lyfter Bryman är etnografi, som innebär att forskaren            
studerar en social miljö under en längre tid och engagerar sig i miljön för att få en förståelse                  
för hur deltagarna i miljön beter sig och hur kulturen ser ut. Då en etnografisk studie kräver                 
lång tid av observationer och studier hade vi inte möjlighet att genomföra detta i full skala. Vi                 
valde att studera samspel och handlingar på en specifik plats, sandlådan, och har haft fokus               
på ett begränsat tema. Bryman (2011) benämner observationsstudier som endast sträcker sig            
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över en kortare tid som mikro-etnografiska studier. Då vår studie endast sträcker sig över              
några få veckor menar vi att vår studie kan ses som mikro-etnografisk.  

Videoobservationer 
Då studiens utgångspunkt var interaktion mellan människor menar vi att videoobservationer           
var en metod som kunde bidra till att vi fick svar på forskningsfrågorna. Vårt val av att                 
använda videofilmning som metod härstammar även utifrån vårt val av att använda oss av              
interaktionsanalys som analysmetod. Jordan och Henderson (1995) lyfter        
videodokumentation som ett grundläggande verktyg vid insamling av empiriskt material, då           
det möjliggör för djupare studier av materialet. Bjørndal (2005) nämner videoobservation           
som ett lämpligt dokumentationsverktyg vid studier av samspelsprocesser då detaljer bevaras           
på ett annat sätt än vid exempelvis skriftliga observationer. Genom videoobservation blev det             
möjligt för oss att titta på materialet flera gånger samt att spela tillbaka och titta på materialet                 
i slow-motion. Möjligheten till att se på materialet flera gånger gjorde att vi             
uppmärksammade andra mönster än vid första anblicken. 
 
Då vi studerade människor med fokus på samspel och handlingar var det inte bara det verbala                
språket som studerades utan även gester, miner och rörelser. Eidevald (2015) menar att             
videoobservationer möjliggör för observatören att studera olika kroppsspråk. Vi valde att           
använda oss av en iPad att filma med och den forskare som var mest bekant med barnen och                  
pedagogerna filmade situationerna för att deltagarna skulle känna sig bekväma med vår            
närvaro. Vi var dock medvetna om att vår och iPadens närvaro ändå kunde påverka resultatet.               
Vi valde att hålla iPaden i handen då vi filmade, detta då vi menar att det var passande för                   
vårt syfte som innebar att interaktion mellan människor skulle studeras och vi hade genom              
detta tillvägagångssätt möjlighet att förflytta oss efter deltagarnas rörelser. Vi menar att detta             
tillvägagångssätt möjliggjorde för oss att komma närmare barnen för att synliggöra olika            
typer av handlingar. Vi valde att inte rikta iPaden så att hela sandlådan kom med utan                
fokuserade på var i sandlådan gruppen med barn befann sig. Detta möjliggjorde att vi även               
kunde rikta iPaden mot de handlingar som gjordes i nära relation till sandlådan, exempelvis              
då några barn förflyttade sanden och artefakterna till bordet som fanns bredvid sandlådan.             
Om iPaden istället varit på ett stativ så att hela sandlådan kom med anser vi att möjligheterna                 
till att se vilka handlingar som utfördes av barnen både i sandlådan och i relation till                
sandlådan hade minskat. Jordan och Henderson (1995) menar att det videoinspelade           
materialet aldrig kan bli en sann kopia av verkligheten. De menar vidare att ett empiriskt               
material aldrig kan bli detta men att videoinspelning som metod är det som förlorar minst av                
verkligheten. Det som gör att en del av rikedomen i verkligheten försvinner handlar enligt              
författarna dels om hur kameran riktas och fokuserar men även om att kameran inte fångar               
upp allt som händer, såsom exempelvis dofter. 
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Fältanteckningar i form av strukturerad loggbok 
Utöver videoobservation som metod valde vi att även att använda oss utav fältanteckningar             
som komplement. Våra fältanteckningar användes i syfte att dokumentera de tankar och            
reflektioner som uppstod direkt i relation till den observerade situationen. Fältanteckningarna           
fördes därför av det slag som benämns vara en reflektionslogg (Bjørndal, 2005). Vi valde att               
använda oss av strukturerad reflektionslogg i vår observation. Då fältanteckningarna inte           
användes i syfte att anteckna varje moment och endast som komplement till            
videodokumentationen ansåg vi denna metod vara lämplig. I den strukturerade loggboken           
valde vi att använda oss av två rubriker: beskrivning samt tolkning och reflektion utifrån              
Bjørndal (2005). Denna struktur bifogas i bilaga ett. Den av oss observatörer som inte höll i                
iPaden förde dessa anteckningar.  

Etiska ställningstaganden 
Vi har i vår studie utgått och följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa            
uttrycks som fyra sammanhängande krav: informationskravet, samtyckeskravet,       
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckesblanketter      
delades ut dels till de tillfrågade barnens vårdnadshavare (se bilaga 2) men även till              
pedagoger (se bilaga 3) på förskolorna. I de blanketter som delades ut informerades om vad               
som var vårt syfte att studera, hur detta skulle studeras och slutligen så beskrevs de               
forskningsetiska principerna. I och med att samtyckesblanketter delades ut med information           
om vårt syfte och metod anser vi att vi har uppfyllt informationskravet och samtyckeskravet.              
Vi informerade även muntligt de barn som deltog i vår studie om vårt syfte och vår metod.                 
Även om barnets vårdnadshavare samtycker till barnets deltagande har vi tagit barnens egen             
vilja till deltagande i beaktande. Vi har varit uppmärksamma på om barnet eller pedagogen på               
något sätt visat ovilja till deltagande, oavsett om detta skett verbalt eller icke-verbalt. En del               
av informationskravet innefattar att deltagande är frivilligt och att det finns en rätt att avbryta               
sitt deltagande i studien (Bryman, 2011). Vi har därmed “tagit i akt”, det vill säga respekterat                
och varit öppna för deltagarnas reaktioner.  
 
En etisk svårighet med videoobservation var att de medverkande funnits dokumenterade på            
ett annat sätt än till exempel vid observation genom fältanteckningar. Bjørndal (2005) lyfter             
att det är viktigt att argumentera för relevansen av detta som observationsverktyg, särskilt då              
det är flera längre sekvenser. Vi menar dock att det för vår studie funnits argument för att                 
använda videoobservation som metod särskilt då det har handlat om några få och korta              
videosekvenser. För att begränsa mängden data så valde vi att observera stringenta situationer             
på förskolan, detta menar vi gjordes då vi endast har haft sandlådan i fokus. Eidevald (2015)                
belyser att korta forskningsprojekt ska sträva efter stringenta situationer för att säkerställa en             
korrekt etisk insamling av data.  
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Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande inte ska gå att identifiera (Bryman, 2011).            
Vi menar att detta tagits i beaktande dels då vi har transkriberat studiens data men även då vi                  
har gjort våra fältanteckningar genom att använda oss av fiktiva namn på de deltagande. För               
att skydda vårt material från och inte frångå konfidentialitetskravet stängde vi av vårt så              
kallade moln på iPaden men vi förvarade även allt material oåtkomligt för obehöriga. De              
insamlade samtyckesblanketterna har även de förvarats på ett säkert sätt. En annan etisk             
svårighet med videoobservation är att endast dokumentera de som samtyckt till deltagande.            
Med förskolegården och sandlådan som observationsplats medfördes etiska svårigheter, då          
det var öppna platser där många barn och pedagoger vistades. Därför var vi på en avgränsad                
del av förskolegården samt endast låtit de barn som haft samtycke vara på den avgränsade               
gården just vid tillfället för observationen. Vi har utöver detta även varit medvetna om hur               
iPaden riktades, då vi tog hänsyn till om det exempelvis fanns någon synlig i fönstret               
inomhus eller om det var någon som passerade utanför förskolan. 
 
Bjørndal (2005) menar att det är viktigt att studera enbart de faktorer och förhållande som är                
viktiga ur ett lärandeperspektiv. Detta fanns i åtanke och då vårt syfte varit att studera               
samspel och handlingar i sandlådan var det enbart det som studerades. Slutligen så har vi               
uppfyllt det fjärde kravet, nyttjandekravet, genom att det producerade materialet endast           
användes i vår studie.  

Trovärdighet 
För att göra en studie av god kvalitet krävs att den är trovärdig och övertygande (Svensson &                 
Ahrne, 2015). Med våra metodval: videoobservationer samt fältanteckningar kombinerades         
två olika metoder för att säkerställa att vi fick liknande resultat ur båda tillvägagångssätten,              
vilket kan öka studiens trovärdighet. Då två forskare ingick i studien och studerade samma              
fenomen menar vi att en mer sanningsenlig bild möjliggjordes. Att använda sig av olika              
metoder och/eller forskare kallas för triangulering vilket kan möjliggöra att forskarna ser ett             
och samma objekt på flera sätt (Svensson & Ahrne, 2015). Genom triangulering har forskaren              
möjlighet att kontrollera att resultatet inte är missuppfattat (Bryman, 2011). Vi har dock varit              
medvetna om att det inte är helt oproblematiskt att använda sig av triangulering i kvalitativ               
forskning då synsättet möjligtvis endast ser en sann bild av en komplex verklighet. För att               
undvika denna problematik problematiserar vi våra val av metoder gällande dataproduktion           
och analys för att få en bredare bild av denna komplexa verklighet. 
 
För att studien ska vara så transparent som möjligt är det nödvändigt att beskriva alla de                
överväganden och val som tagits under studiens gång. Genom transparenta beskrivningar gör            
det att forskning blir möjlig att kritisera och problematisera (Svensson & Ahrne, 2015).             
Bryman (2011) menar att det ofta inom kvalitativ forskning finns en brist på hur analys av                
data gått tillväga och hur forskarna har kommit fram till sina slutsatser. För att undvika               
bristande transparens gjordes valet att beskriva studiens tillvägagångssätt, bearbetning och          
analys på ett tydligt sätt.  
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För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har pedagogerna ute på de två förskolorna som              
vi genomfört studien på fått tillgång till forskningen. Genom återkoppling till fältet gavs             
deltagarna möjlighet att känna igen sig och återkoppla till det som skedde i             
dokumentationerna. Att återkoppla till den observerade verksamheten menar Svensson och          
Ahrne (2015) är av vikt vid forskning.  

Genomförande 
Våra observationer ägde rum på två olika förskolor där vi forskare sedan tidigare varit              
bekanta. Båda förskolorna ligger i södra Sverige i två närliggande kommuner. 

Blåbärets förskola 
Blåbärets förskola är en förskola med fyra avdelningar, två avdelningar med ett- till             
treåringar, en avdelning för fyraåringar samt en avdelning för femåringar. De två            
avdelningarna för ett- till treåringarna är belägna i en egen byggnad med tillhörande utegård              
medan avdelningarna för fyra- och femåringarna är belägna en bit ifrån i en annan byggnad.               
Vi utförde studien på de två yngre-års avdelningarna vilka har 16 respektive 15 barn samt tre                
pedagoger på vardera avdelning. På förskolans utegård finns en kvadratisk sandlåda som är             
cirka fyra gånger fyra meter och den är inramad med en träkant. I sandlådan finns material                
såsom spadar, hinkar, formar, krattor, bilar etcetera. Sandlådan är placerad nära           
förskolebyggnaden och en stenlagd väg leder till sandlådan vilket gör att vi ser sandlådan              
som centralt placerad.  

Dokumentation på Blåbärets förskola 
Vid första dokumentationstillfället kom vi till Blåbärets förskola och båda avdelningarna med            
yngre barn var ute på gården. Det befann sig 23 barn samt fem pedagoger på förskolans gård                 
vid detta tillfälle. Vi gick in på gården och spenderade en stund tillsammans med barn och                
pedagoger för att de skulle få chans att vänja sig vid vår närvaro. Vi gick även igenom vilka                  
barn som hade samtycke från vårdnadshavare för att delta i studien. Efter en stund satte sig en                 
av pedagogerna sig ner i sandlådan och några barn kom dit. Den av oss forskare som var                 
bekant med förskolans barn och pedagoger sedan tidigare stod intill sandlådan och            
videoobserverade situationen medan den andra forskaren satte sig vid en bänk bredvid för att              
föra fältanteckningar. Observationen varade i cirka 15 minuter och under denna tid befann sig              
ett varierat antal deltagare i sandlådan. Antalet varierade mellan tio och sju barn samt som               
högst tre pedagoger. Utifrån vårt syfte att studera handlingar mellan barn gjorde vi val i hur                
vi riktade iPaden. Vi valde att följa några barn under cirka fem minuter för att sedan rikta oss                  
mot några andra barn under en stund. Då vi upplevde att det skedde något som var mer                 
relevant utifrån vårt syfte i en annan del av sandlådan riktade vi sedan iPaden dit. I de flesta                  
fall riktades kameran på ett sådant sätt att även de barn som befann sig i relation till de barn                   
som var i vårt fokus blev synliga i bakgrunden. Detta menar vi var viktigt för att kunna                 
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studera kontexten som barnen befann sig i. Fältanteckningarna som fördes i form av en              
strukturerad loggbok blev även viktiga för oss för att förstå kontexten i sandlådan.  
 
Vid andra tillfället för observation var också båda avdelningarna ute på gården. Dock var det               
färre barn och pedagoger ute vid detta tillfälle, cirka 15 barn och tre pedagoger. Pedagogerna               
berättade att de hade glömt att vi skulle komma denna dag och hade bokat in andra möten                 
under förmiddagen. Eftersom att några pedagoger och barn skulle fortsätta att vara ute valde              
vi att ändå genomföra vår studie. Vid detta tillfälle var vi inte närvarande under lika lång tid                 
innan observationerna påbörjades. Observationerna påbörjades när några barn satte sig i           
sandlådan. Samma forskare som hade gjort videoobservationerna under det första tillfället           
filmade även vid detta tillfälle eftersom att denne är bekant med barn och pedagoger sedan               
tidigare. Den andre forskaren satte sig vid ett bord bredvid sandlådan och förde             
fältanteckningar under observationens gång. Observationen pågick i cirka tio minuter och ett            
varierat antal barn och pedagoger befann sig i sandlådan under observationens gång. Vid             
detta tillfälle var det något lättare att välja vilket fokus som iPaden skulle ha, då det som mest                  
fyra barn som befann sig i sandlådan. Samtliga barn befann sig då i samma del av sandlådan                 
vilket medförde att iPaden riktades mot dessa och kunde därmed fokusera på de handlingar              
som gjordes i relation till varandra. Då några av barnen förflyttade sig med sina hinkar och                
spadar till bänken bredvid sandlådan ansåg vi det vara relevant för vår studie att rikta iPaden                
dit.  
 
Under båda observationstillfällena var vi uppmärksamma på barnens reaktioner mot vår och            
dokumentationsverktygens närvaro för att på så vis ta hänsyn till barnets perspektiv och egen              
vilja att delta. Dessa reaktioner menar vi hade blivit synliga genom att barnen tittade mot               
iPaden upprepade gånger eller genom verbala handlingar. 

Jordgubbens förskola 
Jordgubbens förskola har fyra avdelningar. Två avdelningar med yngre barn i åldern ett till              
tre, samt två avdelningar för äldre barn i åldern tre till fem. Den avdelning som vi genomfört                 
observationerna på är en äldre årsavdelning med 19 barn och avdelningen har tre pedagoger.              
Förskolans utegård är indelad i tre delar, två mindre samt en större gård. Vår studie               
genomfördes på en av de mindre gårdarna. På mindre finns det en kvadratisk sandlåda på               
cirka tre gånger tre meter och den är inramad med en träkant. Det material som finns                
tillgängligt i ett skåp bredvid sandlådan är exempelvis spadar, hinkar, formar och krattor.             
Marken runt sandlådan är asfalterad och sandlådan är placerad nära förskolebyggnaden.  

Dokumentation på Jordgubbens förskola 
Vårt tredje dokumentationstillfälle var på Jordgubbens förskola. När vi kom dit befann sig             
barn och pedagoger inne på avdelningen och vi forskare gick in på avdelningen för att               
bekanta oss med samtliga. Vi gick även igenom de samtyckesblanketter som hade samlats in              
för att kontrollera vilka barn som hade tillstånd att medverka i studien. Den pedagog som               
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närvarade vid observationen fick också skriva på samtyckesblankett för sitt eget deltagande.            
Därefter var det fruktsamling och vi gavs möjlighet att berätta vad syftet med vår närvaro var.                
Vi berättade för barnen att vi ville observera dem när de leker i sandlådan och att vi skulle                  
använda oss av en iPad för att filma leken. De barn som hade samtycke att delta fick följa                  
med ut på den ena gården medan de som inte hade samtycke fick stanna inomhus för att                 
medverka i andra aktiviteter. De barn som följde med ut tolkar vi genom både kroppsspråk               
och verbala uttryck visade glädje i att delta i studien. På gården befann sig åtta barn och en                  
pedagog. Två barn gick direkt till sandlådan och vi påbörjade observationerna. Den av oss              
forskare som var bekant med barnen och pedagogen sedan tidigare höll i iPaden för att filma                
situationerna. Den andra forskaren satte sig vid en bänk sidan om sandlådan för att föra               
fältanteckningar under observationens gång. Vi observerade under cirka 20 minuter eftersom           
att vi endast hade ett tillfälle för observationer på Jordgubbens förskola. Under vår             
observation var det främst tre barn som vistades i sandlådan men vid några korta stunder               
befann sig även något ytterligare barn på denna plats, pedagogen var också delaktig i leken i                
sandlådan under korta stunder. Vi riktade till en början iPaden mot hela sandlådan då de två                
barnen som befann sig där lekte för sig själv, efter en stund lekte barnen tillsammans och vårt                 
fokus blev då deras handlingar. Utefter vårt syfte att studera handlingar mellan barn valde vi               
sedan att främst rikta iPaden mot de barn som utförde handlingar i relation till varandra.               
Eftersom att videoinspelningen skedde för hand så var det möjligt att följa dessa handlingar              
på nära håll. Dock var iPaden ofta riktad så att det som hände i resterande del av sandlådan                  
även kom med i bakgrunden. Detta menar vi i kombination med de fältanteckningar som              
fördes i relation till observationen gjorde det möjligt att förstå kontexten i relation till det               
inspelade materialet.  
 
Även under detta observationstillfället var vi uppmärksamma på barnens reaktioner mot vår            
och dokumentationsverktygens närvaro för att på så vis ta hänsyn till barnets perspektiv och              
egen vilja att delta. Vi upplevde att barnen inte reagerade på vår närvaro, varken genom               
verbala eller icke-verbala uttryck.  

Bearbetning av materialet 
Bearbetningen av materialet påbörjades genom att studera våra videodokumentationer ett          
flertal gånger i direkt relation till vårt observationstillfälle. Vid denna bearbetning fanns även             
våra fältanteckningar tillgängliga. Totalt innefattades cirka 46 minuters speltid i vårt           
producerade material. Materialet transkriberades grovt, där vi antecknade vad som hände           
samt vilken minut det skedde. Material studerades utifrån vårt syfte; att studera handlingar             
mellan barn i sandlådan i kombination med sociokulturellt perspektiv. Vi ställde frågor till             
materialet, och antecknade det som framkom. Utifrån detta växte vårt analysbegrepp fram:            
mediering, då vi såg att detta var genomgående i vårt producerade material. Med medierade              
handlingar syftar vi på allt mänskligt handlande, i relation till kontexten: sandlådan med dess              
aktörer, såväl medaktörer som artefakter. Utifrån vårt analysbegrepp valde vi sedan ut de             
handlingar som vi ansåg var tydligast och återkom genomgående i det producerade            
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materialet. Sedan transkriberades våra valda mönster. Då vi valt att använda oss av             
interaktionsanalys som analysmetod så valde vi att transkribera dessa mönster utifrån det som             
Jordan och Henderson (1995) beskriver som interaktionsschema. I interaktionsschemat         
innefattas kolumnerna: aktör, verbal handling samt icke-verbal handling. Interaktionsschema         
valdes då vi ville illustrera barnens interaktioner, både verbala och icke-verbala handlingar.            
Vi menar att i de verbala handlingarna innefattas vad som sägs medan de icke-verbala              
handlingarna innefattas av kroppsspråk, gester och mimik. I kolumnen icke-verbala          
handlingar syns även de artefakter som används. Vi har även antecknat starttider samt             
sluttider för de transkriberade sekvenserna för att möjliggöra att på enkelt sätt kunna studera              
materialet igen. Interaktionschemat återfinns i bilaga 4.  

Analysmetod 
Då studiens syfte varit att studera mänskliga aktiviteter med fokus på samspel och handlingar              
valdes interaktionsanalys som analysmetod. Jordan och Henderson (1995) lyfter         
interaktionsanalys som användbart i studier av sociala interaktioner såsom exempelvis verbal           
och icke-verbal kommunikation. De menar att alla mänskliga handlingar präglas av samspel            
mellan människor och mellan människor och miljön. Eftersom syftet varit att studera            
handlingar i samspel mellan barn innebär det för oss att studera vad som präglar              
kommunikationen i barns lek i sandlådan. De begrepp som blir användbara i analysen är som               
vi i teoriavsnittet redogjort för medierade handlingar med hjälp av intellektuella och fysiska             
redskap. Relevant för studien är hur barnen samspelar, delar fokus, genom deras medierade             
handlingar i relation till artefakter i sandlådan. Jordan och Henderson (1995) benämner            
begreppen uppgiftsorientering och uppmärksamhetsfokus som relevant inom metoden och för          
oss blir detta användbart genom att studera vilka handlingar och hur dessa handlingar är              
riktade mot barnens gemensamma fokus i leken. 
 
Som tidigare nämnts under rubriken videoobservationer, lyfts videofilmning som ett lämpligt           
dokumentationsverktyg för interaktionsanalys. Detta då den kan fånga upp många olika slags            
interaktioner som blir synliga först när materialet har studerats ett antal gånger. Det empiriska              
materialet behöver därför studeras om och om igen med vissa analytiska fokus (Jordan &              
Henderson, 1995). Det analysfokus som haft relevans för vår studie är fokus på olika              
deltagandemönster och hur barnens handlingar därmed riktades mot ett gemensamt fokus.           
Även turtagning i barnens handlingar har i studien varit av intresse, Jordan och Henderson              
(1995) menar att turtagning är något som kan ske omväxlande genom att exempelvis ett barn               
frågar något och att det andra barnet utför en handling utifrån frågan. Utifrån dessa              
analysfokus i relation till vårt interaktionsschema växte sedan två teman fram: Handlingar            
skapas med artefakterna samt Tidigare erfarenheter och artefakterna.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vårt resultat redovisas för att därefter analyseras utifrån            
forskningsfrågorna: Vilka medierade handlingar skapas mellan barn i deras lek med hinkar,            
spadar, formar och plasttallrikar i sandlådan? samt Hur använder barn sina tidigare            
erfarenheter i lek med materialet i sandlådan? De resultat som vi visar redovisas genom sex               
empiriska utdrag, inom två olika teman: Handlingar skapas med artefakterna samt Tidigare            
erfarenheter och artefakterna. Därefter följer en sammanfattning av studiens resultat. Barnets           
ålder står i parentes första gången hon eller han nämns i varje exempel. Empirin är i narrativ                 
form och är utdrag från ett större sammanhang. 

Handlingar skapas med artefakterna 
I studiens material kunde vi tydligt se att barn på olika sätt skapade medierade handlingar i                
leken med hjälp av de berörda artefakterna tillsammans med sanden.. Nedan redogörs tre             
utdrag från studien: exempel ett, två och tre som visar på olika situationer där dessa               
handlingar blev tydliga i samspelet mellan barn.  
 
Exempel 1 

/..../ Måns (2,5) och Freja (2) sitter bredvid varandra på en av sandlådans fyra kanter               
medan Karl (2) sitter i sanden framför kanten. Samtliga tre barn håller varsin spade i               
handen och med hjälp av spaden lägger de sand i varsin form som är placerad i nära                 
anslutning till dem själv. Karl börjar med hjälp av sin spade banka på sin hink med                
sand. När Karl bankar med spaden mot hinken så tittar Måns mot honom och börjar               
sedan banka med sin spade mot sanden i sin form. Freja tittar upp, först mot Karl och                 
sedan mot Måns som båda två bankar med sina spadar mot sanden i sina              
hinkar/formar, Freja börjar därefter banka med spaden på sin form som är fylld med              
sand. Måns, Freja och Karl tittar ner mot den hink eller form som de har framför sig                 
och fortsätter att banka på den med sina spadar. När samtliga barn har bankat en               
stund, tittar de mot varandra och ler.  /…./  
 

Vi tolkar att det i ovanstående beskriven situation pågår ett samspel mellan de observerade              
barnen. Vi menar att flera icke-verbala handlingar är en del i detta samspel. Artefakterna som               
barnen omges av i sandlådan tolkar vi i denna situation vara betydelsefulla för de              
icke-verbala handlingar som barnen gör i samspelet. Vi tolkar att den handling som Måns              
utför efter han har tittat mot Karl, då han använder sig av sin spade för att banka på sin hink,                    
blir möjlig eftersom Måns har tillgång till liknande artefakter som Karl använder sig av. I               
detta sammanhang menar vi att de icke-verbala handlingarna i form av blickar har betydelse              
för de medierade handlingar som görs i relation till artefakterna. Måns kan tolkas dela fokus               
med Karl dels med hjälp av blicken mot honom men även genom att därefter imitera den                
handling som Karl ses utföra. Vi ser detta som en medierad handling för samspel mellan               
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barnen. Vidare ser vi att även Frejas handlingar är icke-verbala då hon i likhet med Måns                
med hjälp av blicken ser vad de andra barnen gör med sin spade på sin hink eller form, och                   
därefter gör en imiterande handling. Vi menar att Frejas handling är möjlig då hon har               
tillgång till liknande artefakter, det vill säga en spade och form. Vi kan därmed tolka att                
artefakterna i denna situation, hinken, formen och spaden är kulturella redskap som har en              
betydelsefull roll i den sociala praktik som barnen delar. Då barnen har använt sig av               
redskapen för att utföra de handlingar som kan ses som imiterande tolkar vi att de bekräftar                
och delar fokus i sitt samspel. Detta menar vi att barnen gör genom att le mot varandra, det                  
vill säga att deras samspel medieras genom deras icke-verbala handling. Vi ser Karl, Måns              
och Freja som aktörer i denna situation men även som medaktörer då de ses göra handlingar                
som utförs i relation till varandra i samspelet. Vi ser därmed att i denna situation blir                
kontexten betydelsefull för samspel mellan barnen. Med hjälp av de artefakter, aktörer och             
medaktörer som finns tillgängliga skapas det handlingar som medierar i det samspel som ses              
ske. Vi kan även tolka barnens imiterande handlingar som en strävan i att ingå samspel och                
som ett led i att organisera sina erfarenheter och länka samman sina världar för att genom det                 
skapa ett gemensamt fokus i leken. 
 
Exempel 2 

/.../ Julia (4) och Moa (4) sitter mittemot varandra, Julia i sandlådan och Moa på andra                
sidan sandlådekanten. Pedagogen Ulla sitter bredvid Julia. “Det här är…” säger Julia            
och tittar ner mot en plasttallrik med sand som står på sandlådekanten och pekar              
samtidigt ner mot den. “Vitlök?” frågar Moa och tittar mot Julia. “Pannkakor” svarar             
Julia som fortfarande tittar ner mot tallriken. Moa böjer sig fram mot tallriken, tar upp               
lite sand som hon för mot munnen. “Har du något att dricka också?” frågar Ulla och                
tittar på Julia. “Ja, det är jordgubbar och hallon” svarar Julia och pekar på ett form                
med sand i som står på kanten samtidigt som hon tittar mot Moa. “Jag gillar               
jordgubbar och hallon” säger Moa som tar upp formen och för det mot sin mun.               
“Mmm, den var jättegod Julia” säger Moa och sätter ner formen på kanten igen /.../ 

 
I situationen ovan tolkar vi det som att det pågår samspel och lek mellan Julia och Moa där                  
även pedagogen Ulla deltar. I samspelet kan vi se att de handlingar som samtliga aktörer utför                
är i relation till de medaktörer som befinner sig på platsen samt de artefakter som ingår i                 
kontexten. Dessa artefakter är en plasttallrik och en form tillsammans med sanden som             
naturligt material. Att barnen är vända mot varandra med artefakterna framför sig menar vi              
tydliggör att det sker något mellan barnen samt pedagogen och artefakterna. 
  
I den pågående leken kan vi se att verbala handlingar är en tydlig medierad handling som                
samtliga aktörer i leken uttrycker sig med. De verbala handlingarna i denna situation kan vi               
se är av frågeställande karaktär, exempelvis Moa frågar Julia om det är vitlök eller när Ulla                
frågar Julia om hon har något att dricka. Dessa medierade handlingar tolkar vi som att de är                 
handlingar som skapas i relation till de artefakter som ingår i leken samt sanden som finns på                 
tallriken och i formen. Vi tolkar det som att tallriken och formen bidrar till verbala handlingar                
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då aktörerna ingår i dialog med varandra och att det finns ett gemensamt fokus, leken,               
artefakterna och sanden. Det blir också tydligt att det genom deras handlingar sker en form av                
turtagning i samspelet och deras gemensamma fokus. Vi menar att de frågor som Julia får               
besvaras av Julia med nya handlingar som är i relation till tallriken och formen. Julia handlar                
verbalt i relation till artefakterna och sanden då hon beskriver vilken maträtt som ligger på               
tallriken och att det är jordgubb- och hallondricka i formen hon pekar mot. Men också att                
Moa handlar utefter de svar som Julia ger, exempelvis när Moa “smakar” på pannkakorna              
efter att Julia berättat att det var pannkakor, likaså med drickan. De verbala handlingar som               
barnen uttrycker tolkar vi synliggör deras tänkande, både för sig själv och för andra. Vi               
menar med andra ord att talet blir en medierad handling för att förmedla barnets tänkande               
vilket leder till att medaktörer stöttas för att förstå omvärlden.  
 
I likhet med exempel ett ser vi även här att kroppsspråket som medierad handling har               
betydelse för barnens samspel, artefakterna och sanden. Tydliga exempel är när Moa böjer             
sig fram för att “smaka” på Julias pannkakor eller när hon tar upp formen för att “smaka” på                  
drickan. Dessa icke-verbala handlingar av Moa kan vi se medierar hennes tänkande och att              
hon genom dessa handlingar kommer i kontakt med omvärlden i leken. Det är även som vi                
tolkar det handlingar som sker i samspel med Julia, artefakterna och sanden. Moa bekräftar              
Julias tidigare verbala handlingar, att det är pannkakor eller jordgubb- och hallondricka,            
genom att hon handlar med hjälp av artefakterna och sanden då hon “smakar” på              
pannkakorna och drickan.  
 
Artefakterna som kulturella redskap är i denna situation av stor betydelse, exempelvis            
tallriken och formen. I huvudsak sker de verbala- samt det icke-verbala handlingarna i             
relation till artefakterna som är del av leken. Artefakterna tolkar vi medierar handlingar för              
barnen vilket har betydelse för samspelet samt vad för typ av gemensamt fokus som barnen               
uppehåller sig med. Vi menar med andra ord att artefakterna förmedlar vad som ses som               
möjligt att göra i leken. Sanden som naturligt material blir också av betydelse eftersom att det                
kan tolkas möjliggöra för barnens handlingar i deras lek, exempelvis när Moa tar upp sand               
från tallriken och “smakar” eller då hon “dricker” av sanden i formen. 
 
Exempel 3 

/.../ Måns (2,5) och Karl (2) sitter bredvid varandra vid ett bord i nära anslutning till                
sandlådan, framför sig har de en hink och i handen har de varsin spade. De båda                
barnen har lastat sand med hjälp av sina spadar under bordet och Måns lastar av sin                
sand i hinken, Karl tittar mot hinken och Måns rörelse och lastar därefter av sin sand i                 
samma hink. Måns böjer sig ner under bordet för att lasta mer sand på sin spade                
samtidigt som Karl börjar hacka med sin spade i sanden som finns i hinken. Efter att                
Karl har hackat i sanden en stund reser sig Måns upp och tittar mot hinken med                
sanden där Karl hackar med sin spade. Måns lastar av sin sand från spaden i hinken.                
Måns tittar mot hinken och puttar på Karls arm samtidigt som han säger “nä nu jag                
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också hacka”. Karl tittar mot Måns och flyttar därefter sin hand och spade utanför              
hinken, Måns börjar hacka i sanden i hinken. /.../  

I situationen som beskrivits ovan är vår tolkning att det pågår ett samspel mellan Måns och                
Karl. Då barnens handlingar i situationen kan ses utföras i relation till varandra tolkar vi att                
det sker en lek sinsemellan barnen. Vi ser i denna situation barnen som aktörer och               
medaktörer gentemot varandra i deras utveckling av sociala erfarenheter. Vi tolkar att            
artefakterna tillsammans med det naturliga materialet, sanden, blir viktiga kulturella redskap i            
barnens upprätthållande av lek. Hinken, som är placerad framför de båda barnen, ser vi som               
ett sådant kulturellt redskap då det är utifrån denna artefakt barnens medierade handlingar             
görs. Vi tolkar spaden som ytterligare en artefakt som barnens handlingar medieras utifrån i              
denna situation. Då barnen har varsin spade i handen ges de möjlighet att utföra liknande               
handlingar. Detta ser vi exempel på då båda barnen använder sina spadar till att lasta sand                
under bordet och därefter ses utföra liknande handlingar vid avlastningen av sand. Dessa             
handlingar ses dessutom göras i relation till hinken vilket därmed länkar samman deras             
interaktion.  

En viktig del i ovanstående beskrivna handlingar tolkar vi att kroppsspråket har. I situationen              
ser vi att Karl har blicken i riktning mot Måns handling, och sedan utför en liknande handling                 
utifrån vad han har sett. Därmed kan vi tolka att kroppsspråket, här i form av blicken, är en                  
medierad handling i barnens samspel. När Måns sedan har lastat upp ny sand och kommer               
upp till bordet kan kroppsspråket, blicken, ses ha betydelse för vilken handling han utför då               
han tittar på vad Karl gör. Måns ses då utföra en medierad handling som är verbal då han                  
säger: ”nä, nu ska jag också hacka”. Måns bekräftar verbalt den handling som Karl utför i                
relation till deras gemensamma artefakt; hinken, med hjälp av språket berättar vad han vill              
göra och på så vis synliggör han sitt tänkande. Samtidigt som Måns utför denna verbala               
handling så puttar han på Karls arm, vilket kan tolkas som en icke-verbal förstärkning av det                
verbala språket. Karl flyttar därefter sin hand och spade från hinken vilket vi kan tolka som                
en handling som upprätthåller samspelet mellan barnen då deras lek kan fortgå. 

Vi menar därmed att i denna situation kan vi inte undgå från den kontext som finns i relation                  
till Måns och Karls handlingar. Barnen är placerade bredvid varandra och ses inte utföra              
några handlingar där deras blickar möter varandra, utan deras blickar riktas mot rörelser eller              
de artefakter och naturliga material som används. I den kontext som de omges av medieras               
barnens handlingar verbalt och icke-verbalt utifrån artefakterna: hinken och spadarna och det            
naturliga materialet: sanden.  

Tidigare erfarenheter och artefakterna 
Då vi bearbetade vårt material kunde vi tydligt se att barnen använde sig av sina tidigare                
erfarenheter och sin fantasi i leken med andra barn. I exempel fyra, fem och sex beskrivs                
situationer som på olika sätt visar hur fantasi och tidigare erfarenheter används i barns              
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handlingar med hjälp av artefakterna och det naturliga material som finns i sandlådan deras              
lek.  
 
Exempel 4 

/…./ Freja (2) och Måns (2,5) sitter på en av sandlådans fyra kanter i riktning mot                
varandra och med ett ben på vardera sida om kanten som de sitter på. På kanten                
framför sig har Freja en form föreställande en glasstrut medan Måns har en form som               
föreställer en fisk framför sig. Både Freja och Måns lägger sand i sina formar med               
hjälp av varsin spade som de håller i handen. Freja tar upp sand på sin spade samtidigt                 
som hon säger: “jag gräva glass” medan hon tittar mot handen som hon håller spaden               
i och följer med blicken sin rörelse mot formen där hon lastar av sanden. Under tiden                
tittar Måns mot sin form samtidigt som han bankar med sin spade på sanden som               
finns i formen. Han säger sedan “Åå jag gräva form”. Freja tittar mot Måns. /.../ 

 
I ovanstående situation tolkar vi att Måns och Frejas medierade handlingar sker utifrån deras              
fantasi och tidigare erfarenheter. Freja säger att hon ska “gräva glass", vilket är en verbal               
handling som kan tolkas utifrån fantasi och tidigare erfarenheter om hur en glass ser ut.               
Hennes handling kan även ses som ett led i vad verkligheten är. Måns använder sig av                
blicken, en icke-verbal handling, för att sedan uttrycka sig verbalt i relation till Frejas verbala               
handling. Måns verbala handling kan ses som medierad handling då han säger att han ska               
gräva form vilket kan ses vara en imiterande handling som förmedlar samspel och lek mellan               
barnen. Hans verbala handling tolkar vi baseras på den verklighet han har framför sig. Vi ser                
därmed hans verbala handling som ett uttryck för att hans fantasi och tidigare erfarenhet kring               
artefakten, formen i relation till sanden och spaden, är delvis begränsad. Vår tolkning är att               
Frejas verbala handling medierar en ny erfarenhet för Måns, då vi ser att han gör en                
imiterande handling för att svara Freja.  
 
Vi ser att barnen är placerade på sandlådans kant och sitter i riktning mot varandra med                
liknande artefakter framför sig. I relation till dessa artefakter, formarna, utför liknande            
handlingar då de ses använda det naturliga materialet, sanden, i dessa formar med hjälp av               
sina spadar. Utifrån deras handlingar tolkar vi att båda barnen har tidigare erfarenheter kring              
vilka handlingar som är möjliga att utföra i relation till dessa artefakter och sanden. Deras               
tidigare erfarenheter i vad som är möjligt att utföra med artefakterna menar vi är ett led i att                  
deras handlingar medierar samspel mellan barnen.  
 
Vi ser i exemplet hur artefakterna medierar lek mellan barnen och hur barnen blir varandras               
medaktörer, där de utmanar varandra inom deras respektive utvecklingszoner. Vi tolkar att            
barnens handlingar i förlängningen leder till utveckling av varandras fantasi och tidigare            
erfarenheter. Vi tolkar därmed att kontexten med sandlådan, artefakterna, sanden och           
medaktörerna blir viktig för barnens, aktörernas, fantasi och utveckling av tidigare           
erfarenheter.  
 

26 



 
 
 

Exempel 5 
/.../ Anna (4) och Moa (4) står vända mot varandra i sandlådan, på sandlådekanten står               
hinkar och tallrikar med sand uppradade. “Får jag smaka?” frågar Anna och tittar mot              
Moa. “Ja, men då måste du vara där” svarar Moa och pekar mot andra sidan av                
sandlådekanten där hinkarna och tallrikarna står. Anna tittar mot Moas pekriktning           
och går sedan över till andra sidan och svarar ”då får du baka en”. Moa svarar “men                 
du, du får smaka denna” och sätter sig samtidigt ner i sandlådan och puttar en tallrik                
mot Anna. Anna tittar mot Moa och sätter sig ner mittemot henne. Anna tar tag i                
spaden som ligger på tallriken och för den mot sin mun och säger “mm.. jättegott!”.               
Moa flyttar sig sedan mot en tallrik som står längre bort på kanten och säger ”och                
lasagne” och tittar på Anna som flyttar efter henne. Anna smakar även denna. “Och              
den här, det är en sån där mjuk kaka” säger Moa /.../ 

 
I situationen ovan kan vi se att Anna och Moa använder sina tidigare erfarenheter och fantasi                
i leken. I exemplet använder barnen sin fantasi till att omvandla sanden till något ätbart.               
Artefakterna är därmed viktiga delar i leken då det är dessa som leken genom fantasi kretsar                
kring. Hinkarna, tallrikarna och spadarna blir medierade artefakter för barnen i deras lek.             
Anna kan med hjälp av spadarna skapa medierade handlingar genom att använda dessa som              
bestick och att smaka på de olika maträtterna. Sanden tolkar vi förvandlas till mat genom               
barnens fantasi. Vi kan med största sannolikhet anta att Anna och Moa har tidigare              
erfarenheter av matsituationer, där deras erfarenheter vilket ses omvandlas med hjälp av deras             
fantasi till en lek. 
 
De verbala handlingarna ser vi blir viktiga i barnens lek, det är genom dessa medierade               
handlingar som barnen får förståelse för kontexten och för leken. Förståelsen förmedlas också             
genom de icke-verbala handlingar som förstärker det verbala språket, genom pekningar och            
förflyttningar kan barnen få förståelse för kontexten och lekens intentioner. När Anna            
“smakar” på maträtterna kan vi se att hon använder sin fantasi då hon inte smakar på sanden                 
på riktigt och att hon förmedlar att det var något “jättegott”. Vi tolkar att barnen får förståelse                 
för medaktörens fantasi genom de medierade handlingar som utförs. Moa besvarar Annas            
fantasi genom att förmedla att det finns mer maträtter att “smaka” på och benämner dessa               
som exempelvis lasagne eller en mjuk kaka. Anna besvarar Moas fantasi genom att “smaka”              
på de olika maträtterna genom både verbala och icke-verbala medierade handlingar. När            
Anna “smakar” på de olika maträtterna är de handlingarna i relation till sanden, hinkarna,              
tallrikarna och spadarna. Vi tolkar det som att Anna har tidigare erfarenheter av att använda               
tallrik och bestick vid matsituationer och att hon genom sina erfarenheter och fantasi             
omvandlar hinken och spaden till liknande redskap i leken. 
 
Vi tolkar det som att barnen använder sig av sina tidigare erfarenheter i fantasin och att de                 
båda barnen har intresse och erfarenheter i ämnet. Vi kan göra dessa antaganden då barnen               
vet vad som förväntas av dem i kontexten och vilka handlingar som anses tillåtna och möjliga                
att göra. I barnens lek anser vi även att de är tvungna att komma på nya kreativa lösningar,                  
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exempelvis att Moa var tvungen att baka något om Anna skulle kunna smaka samt att Moa                
fick komma på nya maträtter. Vi tolkar att Moa och Anna utmanar och stöttar varandra i sina                 
respektive utvecklingszoner då de tillsammans vidareutvecklar leken utifrån deras tidigare          
erfarenheter och intressen. Därmed ser vi att barnen blir varandras medaktörer i utveckling av              
fantasi och skapar nya erfarenheter tillsammans.  
 
Exempel 6 

/.../ Julia (4) sitter i sandlådan medan Moa (4) står utanför och tittar på henne. “Här är                 
blåbär” säger Julia till Moa och lyfter upp en hink med sand i. “Jättemycket” säger               
Julia. Moa tittar mot hinken och säger “Jag har också blåbär, jag har plockat mina               
där” och pekar mot en gräsplätt. Julia tittar dit Moa pekar. “Och jag plockade mina               
blåbär där...de trillade ner från ett träd” svarar Julia och pekar mot ett annat håll. Moa                
tittar dit Julia pekar /.../ 

I exemplet ovan tolkar vi att Julia och Moa använder sina tidigare erfarenheter och fantasi i                
leken. Det vi kan se som fantasi i leken är att sanden i hinken blev till blåbär och att barnen                    
berättar för varandra vart blåbären är plockade. Vi kan se att barnen använder sin fantasi när                
de berättar för varandra vart blåbären är plockade eftersom att barnen inte hade varit på dessa                
platser för att hämta “blåbär” tidigare. Vi tolkar å andra sidan att barnen använder sina               
tidigare erfarenheter i leken, exempelvis att blåbär växer i naturen och man kan plocka              
blåbär. Denna vidareutveckling av leken med hjälp av barnens fantasi tolkar vi har             
utgångspunkt i sanden och artefakten som Julia uttryckte att hon hade blåbär i. Hinken              
möjliggjorde för Julia att använda sina tidigare erfarenheter och fantasi i leken då hon säger               
att hon har blåbär i hinken Vi antar att barnen har liknande intresse och erfarenheter och kan                 
bearbeta dessa i leken, båda barnen vet att blåbär plockas i naturen och att de kan samlas i en                   
hink. Barnen använder medierade handlingar i form av det verbala språket samt            
kroppsspråket för att förmedla tankar och erfarenheter till medaktören. Då Julia genom verbal             
handling säger att hon har blåbär i en hink uppfattar vi det som att Moa stöttas i förståelsen av                   
omvärlden då hon ingår i samspel med Julia. Moa vidareutvecklar leken därefter med hjälp              
av fantasi och medierar handlingar både verbalt och icke-verbalt. Moa säger att hon också har               
blåbär och att hon har plockat de där samtidigt som hon förstärker det verbala genom att visa                 
vart genom att peka med sitt finger. Julia ges därmed förståelse av omvärlden genom Moas               
medierade handlingar vilket leder till att Julia uttrycker att hon plockade sina blåbär på en               
annan plats och att dessa trillade ner från ett träd. Genom att barnen förmedlar sina tidigare                
erfarenheter till varandra med olika kulturella redskap kan det ses som att barnen får fler               
verktyg att använda sig av i leken och fantasin. Vi tolkar det som att sanden och hinken i                  
detta fall gjorde Julia och Moas lek möjlig då det användes för att omvandla Julias tidigare                
erfarenheter, att ha blåbär i en hink, till lek mellan barnen. Moa gavs även möjlighet att ta del                  
av Julias tidigare erfarenheter i och med Julias användande av hinken.  
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Sammanfattning 
De medierade handlingar som vi i huvudsak kan se att barn använder sig av i samspel med                 
andra är verbala- och icke-verbala handlingar där medierade artefakter har betydelse för vad             
som sker i leken. Artefakterna, hinkarna, spadarna, formarna och plasttallrikarna blir till            
redskap för samspelet mellan barn då det är kring dessa samspelet och leken kretsar. Barnens               
tidigare erfarenheter tolkar vi synliggörs i och med deras användande av materialet.            
Artefakterna används på ett sådant sätt att vi kan tolka att barnen tidigare har använt liknande                
artefakter tillsammans med det naturliga materialet i sandlådan, det vill säga sand. Hinkarna             
används till att lägga sand i, spadarna för att hålla i handen och exempelvis gräva eller lasta                 
upp sand med, formarna används för att fylla med sand. Vi menar att dessa handlingar görs                
utifrån det vi i fortsättningen benämner som artefakterna förutbestämda         
användningsområden. Barnen i exempel två, fem och sex använder artefakterna genom att            
omvandla de till något annat genom fantasin. Artefakternas användningsområde är i barnens            
lek av liknande karaktär i samtliga exempel där hinkar, spadar, formar och plasttallrikar             
används utifrån dess förutbestämda användningsområde. Artefakternas handlingserbjudande       
kan med andra ord tolkas påverka vad för typer av handlingar som ses som möjliga hos                
barnen i deras lek.  
 
Sanden i relation till artefakterna tolkar vi som mer formbar. Sanden används i relation till de                
artefakter som ingår i leken, exempelvis att sanden blir till mat, dricka eller något som fyller                
en form. Medaktörerna i barnens lek ser vi som viktiga i barnens utvecklande av fantasi och                
erfarenheter. Vi ser att barnen får nya erfarenheter om hur artefakterna kan användas och att               
de medierade handlingar som barnen skapar i samspelet leder leken vidare i och med              
påvisandet av artefakternas olika användningsområden. De handlingar som barnen gör tolkar           
vi stöttar deras respektive utvecklingszoner, därmed ses barnens tidigare erfarenheter och           
fantasi skapa nya erfarenheter. 

Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till teori och relevant tidigare             
forskning inom området. Avsnittet är uppdelat i resultatdiskussion samt metoddiskussion          
vilken också innefattar arbetsfördelning.  

Resultatdiskussion 
Detta avsnitt innefattar två rubriker: Artefakternas betydelse i leken samt Medaktörernas           
betydelse i leken. Resultatet visar på att barns medierade handlingar är i relation till              
artefakternas förutbestämda användningsområde och att dessa handlingar både är verbala och           
icke-verbala. Barn använder sina tidigare erfarenheter och fantasi i användandet av artefakter            
och sand tillsammans med medaktörerna. Nedan diskuteras därmed artefakternas betydelse          
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samt medaktörernas betydelse för barns lek och lärande i relation till tidigare forskning och              
sociokulturellt perspektiv. 

Artefakternas betydelse i leken 
I analyser av att förstå lärande i sociala sammanhang är det relevant att studera mänskligt               
handlande och de artefakter som människor använder sig av (Säljö, 2010). I resultatet blev              
det för oss tydligt att de handlingar som barnen skapade i relation till artefakterna var i                
relation till artefakternas förutbestämda användningsområde. Barnen använde även sina         
tidigare erfarenheter och fantasi i användandet av artefakter i leken. I och med att det är                
barnens medierade handlingar med artefakter som vi studerar är det av vikt att diskutera hur               
barnen handlar i samspelet och hur artefakterna används i sandlådan.  
 
Tidigare forskning tyder på att barns samspel ofta är i relation till artefakter och hur dessa i                 
sin tur kan användas, vilket ligger till grund för kommunikationen (Berkhuizen, 2014;            
Björk-Willén, 2007; Engdahl, 2007; Skaremyr, 2014). I samtliga exempel användes någon           
form av artefakt i leken och det blir därför av relevans vilken betydelse artefakter får för                
barns lärande. De artefakter som förekom i sandlådan under observationerna på de båda             
förskolorna var i huvudsak spadar, hinkar, formar och plasttallrikar. Denna typ av material är              
generellt vanligt förekommande i sandlådor (Jarrett et al. 2010). Det var dessa typer av              
artefakter som barnen använde sig av i samspelet i sandlådan under våra observationer. Vi              
ställer oss frågande till vilket lärande och vilket betydelse denna typ av material får för               
samspelet? I exempel fyra då Freja och Måns använder varsin spade samt plastform som de               
fyller med sand kan det tolkas som att både Freja och Måns har kunskaper om hur dessa                 
artefakter kan användas. Det är i interaktionen mellan aktörer och artefakter som kunskaper             
utvecklas (Wertsch, 1998). Det kan då tänkas att Freja och Måns utvecklar kunskaper om hur               
mycket sand som formen rymmer och genom samspelet få erfarenheter om vad de kan              
använda formen till. Utifrån Engdahls (2007) resultat inspireras barns lek utifrån vilka            
erbjudanden som den fysiska miljön erbjuder. Den fysiska miljön kan i vår studie både ses               
som förskolegården samt sandlådan. Med grund i vårt resultat använde sig barnen endast av              
de artefakter som fanns i sandlådan, vilket inspirerade deras lek. Barnen använde inte några              
andra artefakter utanför sandlådan.Vi kunde se att barnens lek, likt Engdahls resultat,            
inspirerades av de artefakter som fanns tillgängliga. Hinkarna, spadarna, formarna och           
plasttallrikarna användes i leken utifrån de användningsområden som förväntas att          
artefakterna inspirerar till medan sanden blev ett formbart redskap i relation till artefakterna.             
Eriksson Bergström (2013) menar att naturligt material är tolkningsbart i leken. Att sanden,             
genom barnens fantasi i resultatet, menar vi blir tolkningsbar men tolkas dock i relation till de                
artefakter som används i leken. Sanden blev till mat på plasttallriken eller ett material som               
fyller en form. Att barn ständigt ges samma eller begränsat med artefakter i deras lek i                
sandlådan kan utifrån våra erfarenheter begränsa deras handlingar och därmed ett vidare            
lärande. Vad hade hänt med barnens lek om andra typer av artefakter hade funnits tillgängliga               
i sandlådan eller om pedagoger hade tillfört dessa under lekens gång? Hade sandlådan lockat              
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andra barn som inte brukar vara på denna plats? Hade annat lärande skett genom andra               
medierade artefakter än hinkar och spadar?  
 
De olika typer av handlingar som barnen med hjälp av de medierade artefakterna uttryckte i               
samspelet kan med grund i sociokulturellt perspektiv förstås utifrån erfarenheter och ålder.            
Människors fantasi är beroende av åldern, med andra ord har en äldre individ mer              
erfarenheter som i sin tur ger rikare möjligheter att använda fantasi (Vygotskij, 1995). Vi              
kunde i vår analys se att de äldre barnens medierade handlande i leken präglas tydligt av                
deras fantasi. I exempel fem präglar Moas och Annas lek av fantasi då Anna med hjälp av en                  
spade “smakar” på de rätter som Moa har i de olika hinkarna. Genom att de har tidigare                 
erfarenheter inom området ges de rikare möjligheter att använda fantasi och omvandla spaden             
och hinkarna till något annat som passar deras lek.  
 
Forskning visar att sandlådan lockar barn i olika åldrar, både yngre och äldre barn (Engdahl,               
2014; Jarrett et al., 2010). I vårt resultat ser vi att både yngre och äldre barn är i sandlådan.                   
Dock blev det synligt under våra observationer att antalet barn som vistades i sandlådan              
skiljde sig åt i de olika observationerna. Då vi observerade yngre barn i sandlådan så vistades                
som mest tio barn i sandlådan medan det vid observationen med de något äldre barnen               
vistades som mest tre barn samtidigt i sandlådan. Dessutom var det endast flickor som befann               
sig i sandlådan under vår observation av de äldre barnens handlingar. Detta kan relateras till               
Jarett et al. (2010) och Holmes och Procaccinos (2009) resultat som visar att sandlådan lockar               
främst flickor. I vår observation av de yngre barnens handlingar i sandlådan ser vi dock att                
det befinner sig både flickor och pojkar på denna plats, vilket motsäger forskningen. Vi              
funderar på vad det är som gör att de äldre barnen och framförallt pojkarna inte befinner sig                 
på denna plats i större utsträckning. Vi funderar på om det kan bero på vilka               
handlingserbjudanden artefakterna i sandlådan ger dem och att barnen inte finner dessa            
intressanta. 
 
Den problematik om uteslutningsprocesser och konflikter om material som Engdahl (2014)           
belyser att sandlådan kan medföra är inte en problematik som vårt resultat kan liknas med.               
Barnen i vårt resultat utförde handlingar med hjälp av artefakterna genom turtagning eller att              
de hade tillgång till en mängd material vilket i sin tur ledde till att barnen hade varsin                 
uppsättning i leken. Att vårt resultat inte visade på denna problematik är vi dock medvetna               
om kan bero på att vår studie inte pågick under en längre tid eller att vår närvaro kan ha                   
påverkat resultatet.  

Medaktörernas betydelse i leken 
Inom sociokulturell teoribildning menas att individer utvecklas i samspel med andra, där de             
som individen samspelar med ses som medaktörer i att skapa förståelse för omvärlden (Säljö,              
2010). Vi menar att vårt resultat på ett tydligt sätt visar att barn är viktiga i att vara varandras                   
medaktörer. Genomgående i resultaten ser vi att de handlingar som barnen gör kan ses vara               
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efterföljande till en handling som dessförinnan utförts av ett annat barn. Dessa handlingar kan              
ses vara turtagning. Vi menar att dessa handlingar som sker i relation till varandra kan ses                
som ett led i att barnen tar del av varandras erfarenheter. Tidigare forskning visar att en                
förutsättning för samspel är att man tar del av varandras erfarenheter för att kunna skapa               
förståelse för samt lära om och av varandra (Engdahl, 2014; Shin, 2012). Detta kan vi se i                 
relation till vårt resultat där vi menar att vårt resultat kopplat till denna forskning belyser               
medaktören som betydelsefull för vilka medierade handlingar som skapas och för vilka            
erfarenheter barnen får i samspelet med andra. Med grund i detta resultat menar vi vidare att                
pedagogen behöver vara medveten om vilka erfarenheter barnen har kring artefakterna och            
sanden samt vilka möjligheter barnen ges till att skapa nya erfarenheter.  
 
Vidare ser vi att vårt resultat kring vilka medierade handlingar som skapas mellan barnen i               
sandlådan i relation till artefakterna uttrycks på olika sätt. Vi ser att handlingarna exempelvis              
i exempel ett och tre, då det är barn i tvåårsåldern som samspelar och leker i sandlådan, är av                   
en imiterande karaktär men även att dessa handlingar är främst icke-verbala med några få              
verbala förstärkningar. Däremot ser vi att handlingarna i exempel fem och sex, då det är äldre                
barn som samspelar och leker, är mer fantasifulla samt är mer verbala med icke-verbala              
förstärkningar. Dessa skillnader i handlingar kan ses i likhet med tidigare forskning som visar              
att barn som ännu inte bemästrar det verbala språket fullt ut ses använda sig av icke-verbala                
handlingar samt imitera andra för att ingå i samspel (Björk-Willén, 2007; Engdahl, 2011).             
Detta kan vi relatera till Vygotskij som menar att en viktig faktor i leken är att den motsvarar                  
barnets ålder och intresse (Lindqvist, 1999). I vårt resultat kan vi se att barnen är i liknande                 
åldrar och vi tolkar att barnen utvecklar leken utifrån sina intressen.  
 
Forskning visar att det är viktigt för barns lärande att de får leka självständigt (Alvestad,               
2010; Peng, 2011; Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Detta relaterar vi till att leken              
bör motsvara barnets ålder och intresse och Vygotskij menar att då dessa faktorer innefattas i               
leken leder det till nya erfarenheter inom barnets närmaste utvecklingszon (Lindqvist, 1999).            
Vi ser exempelvis i exempel fem att Anna och Moa uttrycker handlingar utifrån individuella              
erfarenheter men att de genom medierade verbala handlingar förmedlar erfarenheter till           
varandra. Med hjälp av varandras erfarenheter tolkar vi därigenom att de utvecklar sin fantasi              
och får nya erfarenheter. Vi menar att barnen blir betydelsefulla som varandras medaktörer i              
leken och med detta menar vi att barnens olika handlingar medför stöttning i det respektive               
barnets närmaste utvecklingszon. Vi menar utifrån ett sociokulturellt perspektiv och          
forskning att denna stöttning hade sett annorlunda ut om det exempelvis hade varit en              
pedagog som var delaktig i leken. Vi ser att barnens handlingar sker utifrån deras              
erfarenheter, utifrån deras ålder och att deras fantasi är baserad på vad de tidigare har erfarit.                
Vidare ser vi i exempel ett att barnens handlingar är icke-verbala då de imiterar varandra               
genom att banka på hinkarna, detta menar vi är handlingar som uttrycks utifrån barnens              
erfarenheter. Om en pedagog hade varit delaktig i detta samspel hade pedagogen haft mer              
erfarenheter med sig i bagaget än barnen, vilket vi menar hade kunnat göra att barnens               
handlingar hade sett annorlunda ut. Vi menar att barnen i resultaten är varandras medaktörer              
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på likvärdiga villkor medan pedagogen blir medaktör på andra villkor då hon eller han har               
erfarit mer vilket vi menar är något som pedagoger behöver vara medvetna om. Utifrån vårt               
resultat menar vi att pedagogen behöver finnas med som medaktör för barnen och då vara               
medveten om vad som sker i leken för att ge barnen nya erfarenheter kring vad som är                 
möjligt med artefakterna och det naturliga materialet samt genom att tillföra nya artefakter till              
leken som ger möjlighet till nya erfarenheter i sandlådan för barnen.  

Metoddiskussion 
I vår studie har videoobservation använts som metod tillsammans med fältanteckningar som            
komplement. Vi anser att metoden varit lämplig för oss då vi avsåg att studera interaktioner,               
såväl verbala som icke-verbala interaktioner. I detta syfte menar vi att videoobservationen har             
lyckats väl då det möjliggjorde för oss att se mönster som vi annars inte hade sett. En                 
svårighet som vår valda metod medförde var att det var en begränsning i observationsyta, då               
iPaden inte kan filma allt som sker. Detta var dock ett medvetet val då vi ville följa de                  
interaktioner som var intressanta för oss på nära håll. Vi såg inte heller sett de yttre faktorer                 
och det som skett runt omkring vilket kan ha påverkat vårt resultat. Dessutom ser vi att ljudet                 
i vissa delar av observationerna är av lite sämre kvalitet, dels då det blåste men även då det                  
hördes många andra ljud samtidigt vilket gjorde att vissa detaljer var svåra att urskilja. Något               
som vi funderat över är om kanske ytterligare en iPad hade möjliggjort ett annat resultat.               
Fältanteckningarnas relevans kan också diskuteras, vi funderar om dessa hade kunnat strykas            
till förmån till ytterligare en iPad exempelvis. Vi upplevde att fältanteckningarna var till viss              
hjälp i bearbetningen av videomaterialet men kanske inte i så hög grad som vi hade tänkt.                
Dock ställer vi oss frågande till om ytterligare en iPad hade inverkat på barnens reaktioner               
och därmed även resultatet på ett annat sätt än vad vi upplevde att våra valda               
observationsmetoder gjorde.  
 
Vi har i vår studie haft i syfte att studera en vardagssituation där de barn som deltar och vistas                   
i sandlådan är på denna plats på eget initiativ. Dock anser vi att situationen till viss del varit                  
konstlad då vi dels har meddelat barnen vad vi tänkt göra men även då vi meddelat                
pedagogerna om vårt syfte. Därmed kan barnens samt pedagogernas handlingar varit           
annorlunda än i en vardagssituation i sandlådan. 
 
Vi menar också att vårt resultat är svårt att generalisera till flera förskolor, främst då vi endast                 
har haft möjlighet att göra våra observationer under en kort period och att det därför endast                
handlar om totalt cirka 46 minuters speltid. Vi ställer oss också frågande till om vårt resultat                
sett annorlunda ut om vi hade utfört vår studie på samma förskola men i två olika                
åldersgrupper. Som ett led i att vi ville fånga en vardagssituation medfördes att vi inte kunde                
välja de medverkande barnen. Vi ser därför i resultatet att vi inte har de yngsta, ettåringarna                
respektive de äldsta barnen, femåringarna i förskolans värld representerade. Vi funderar på            
hur resultatet kunde ha sett ut om dessa funnits representerade och vilka handlingar som hade               
uttryckts.  
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Då vi haft vårt färdiga syfte och våra forskningsfrågor som utgångspunkt funderar vi på om               
detta möjligtvis påverkar våra val av mönster och vår interaktionsanalys, då           
interaktionsanalysen egentligen inte bör utgå från några färdiga kod-scheman. Vi anser dock            
att vi försökt ha en öppenhet mot materialet då vi utarbetat våra mönster och teman.               
Exempelvis var vårt analysbegrepp något som växte fram under analysens gång.  

Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi arbetat i ett gemensamt dokument med varsin dator vilket har               
möjliggjort för oss att vara delaktiga i allt som skrivits fast på ett mer effektivt sätt än om                  
endast en av oss hade skrivit. För att effektivisera skrivandet har vi delat upp de olika                
underrubriker i varje avsnitt mellan oss där vi fokuserat på olika saker. Textmässigt har vi               
producerat lika mycket och vi har båda varit insatta i samtliga delar. Vi har tagit tillvara på                 
varandras olika kompetenser och diskuterat igenom alla beslut. Tillsammans genom intensiv           
läsning och diskussioner har vi fått förståelse för teorin och hur den kan användas för att                
analysera den producerade datan. Efter mycket trubbel med syfte och teori har vi slagit våra               
kloka huvuden ihop för att tillslut få ihop arbetet. Sammanfattningsvis menar vi att vår metod               
tillsammans med vår arbetsfördelning har varit lämplig för vår studie och det resultat vi har               
kommit fram till.  

Slutsats & didaktiska implikationer 
Studiens slutsats är att barnen i denna blandade miljö, sandlådan, använder artefakterna            
tillsammans med det naturliga materialet i samspelet med andra. Det material som finns i              
sandlådan är av betydelse för vilka handlingar som blir möjliga att utföra i leken. I huvudsak                
använder barn sig av hinkar, spadar, formar och plasttallrikar till att samla sand i eller att                
gräva med. Sanden blir däremot mer formbar utefter barnens fantasi och lekintentioner.            
Barnens tidigare erfarenheter synliggörs med materialet, exempelvis när plasttallrikar         
används i leken i olika matsituationer eller när barnen genom sina handlingar visar att de har                
erfarenheter om att man kan fylla en form med sand. Vår sammantagna slutsats menar vi               
därmed är att artefakterna och naturmaterialet möjliggör och/eller begränsar barns          
erfarenheter i sandlådan. Artefakternas användningsområde ser vi genom barns handlingar är           
förutbestämt då barnen till exempel använder spaden för att gräva och lasta sand eller              
använder hink och formar till att fylla med sand. Vi menar att artefakterna både kan ses                
möjliggöra barns handlingar men även begränsa dem till det förutbestämda          
användningsområdet. Vi menar att sanden är formbar för olika tolkningar i leken men att              
resultatet visar att sanden begränsas av artefakternas förutbestämda användningsområde i          
sandlådan. För att vidga barns erfarenheter menar vi att pedagoger har en betydelsefull roll              
för vad som är möjligt att göra med materialet. Vi menar att pedagoger genom att vara                
medvetna om hur barn använder sig av artefakter i sandlådan kan vidga barns erfarenheter.              
Detta menar vi pedagoger kan göra i dialog med barnen och genom att vara delaktiga i barns                 
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lek visa på hur artefakter kan användas på andra sätt samt tillföra nya artefakter för att skapa                 
fler möjligheter till lek i sandlådan.  

Förslag på fortsatt forskning 
I vår forskning har vi fokuserat på vilka medierade handlingar som skapas mellan barn i               
samspelet med artefakter i sandlådan. De barn som studerades på de respektive förskolorna             
var ungefär lika gamla och de artefakter som fanns i sandlådan under vår studie var hinkar,                
spadar, formar och plasttallrikar. Vi menar vidare att det förefaller vara intressant att studera              
vilka medierade handlingar som skapas mellan barn om det hade tillförts en annan typ av               
material som barnen inte är vana vid i sandlådans kontext. Förslag på annat material som kan                
undersökas i relation till barns handlingar i sandlådan menar vi är exempelvis skapande             
material, byggmaterial eller material för att genomföra experiment. Vår förhoppning med           
vårt arbete är att inspirera till ny forskning inom området som därmed skapar större              
medvetenhet och kunskap för pedagoger om vad som sker och vad som är möjligt i barns lek                 
i sandlådan.  

 
 

  

35 



 
 
 

Referenslista 
 
Alvestad, T. (2010) Barnehagens relasjonelle verden - små barn som kompetente aktører i 
produktive forhandlinger. Diss. Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
University of Gothenburg. Faculty of Education.  
 
Aras, S. (2016). Free play in early childhood education: a phenomenological study, Early
Child Development and Care, 186(7), 1173-1184, DOI: 10.1080/03004430.2015.1083558. 
 
Berkhuizen, C. (2014). De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården.
Licentiatavhandling Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle.  
  
Björk-Willén, P. (2007). Participation in multilingual preschool play: Shadowing and 
crossing as interactional resources. Journal of Pragmatics 39 (2007) 2133–2158, DOI: 
10.1016/j.pragma.2007.05.010 
 
Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Eidevald, C. (2015). Videoobservationer. I: G, Ahrne. & P, Svensson. (Red). Handbok i 
kvalitativa metoder (s. 114-127). Stockholm: Liber. 
 
Engdahl, I. (2007). Med barnens röst. Ettåringar ”berättar” om sin förskola. 
Licenciatavhandling Lärarhögskolan i Stockholm, Individ, omvärld och lärande.  

 
Engdahl, I. (2011) Toddlers as social actors in the Swedish preschool.  Diss. Stockholm: 
Stockholm universitet, 2011. Stockholm.  
 
Engdahl, K. (2014). Förskolegården: en pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och 
inflytande. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2014. Umeå.  
 
Eriksson Bergström, S. (2013). Rum, barn och pedagoger - om möjligheter och 
begränsningar i förskolans fysiska miljö. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2013. Umeå.  

    
Holmes, R.M., & Procaccino, J.K. (2009). Preschool children's outdoor play area preferences, 
Early Child Development and Care, 179(8), 1103-1112, DOI: 10.1080/03004430701770694 
 
Jarrett, O.,  French-Lee, S.,  Bulunuz, N. & Bulunuz, M. (2010). Play in the sandpit - A
University and a Child-Care Center Collaborate in Facilitated-Action Research. American 
Journal of Play, 3(2) 221-237. 
 
Jordan, B., & Henderson, A. (1995). Interaction analysis: Foundations and practice. The
Journal of the Learning Sciences, 4(1), pp. 39-103.  
Knutsdotter Olofsson, B. (2014). I lekens värld. (2. uppl.). Stockholm: Liber.  
 

36 



 
 
 

Lalander, P. (2015). Observationer och etnografi. I: G, Ahrne & P, Svensson (Red). Handbok 
i kvalitativa metoder (s. 93-113). Stockholm: Liber. 

Lindqvist, G. (red.) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk 
psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

Moser, T. & Martinsen, M,T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens            
as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early           
Childhood Education Research Journal 18 (4). DOI:10.1080/1350293X.2010.525931 
 
Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Diss. 
Alnarp : Sveriges lantbruksuniversitet, 2004. Alnarp.  
 
Peng, C. (2011). Children learning through play: Perspectives and practicies of early 
childhood educators in Singapore preschools serving children aged four to six years. Thesis, 
Leicester: University of Leicester.  

Perry, J.P., & Branum, L. (2009). Sometimes I Pounce on Twigs Because I'm a Meat Eater": 
Supporting Physically Active Play and Outdoor Learning. American Journal of Play, 2 (2) 
195-214.  

Persson, S. (2008) Forskning om yngre barns villkor för lärande i förskola, förskoleklass och 
fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet.   

Pramling Samuelsson, I.,  & Johansson, E. (2006). Play and learning—inseparable 
dimensions in preschool practice. Early Child Development and Care. 176 (1),  47–65. 
DOI: 10.1080/0300443042000302654 

Renick, S. (2009). Exploring Early Childhood Teachers’ Beliefs and Practices about 
Preschool Outdoor Play: A Case Study. PhD diss., The Texas Woman’s University.  
 
Shin, M. (2012). The role of joint attention in social communication and play among infants. 
Journal of Early Childhood Research, 10 (3), 309-317. DOI: 10.1177/1476718X12443023  

Skaremyr, E. (2014) Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan. 
Licentiatavhandling, Karlstad University Studies.  

Svensson, P., & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt I: G, Ahrne & 
P, Svensson (Red). Handbok i kvalitativa metoder (s. 17-33). Stockholm: Liber. 
 
Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: 
Norstedts. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Vygotskij, L. (1933). Play and its role in the Mental Development of the Child. Voprosy 
psikhologii, 1966, No. 6, från: 
http://www.marxistsfr.org/archive/vygotsky/works/1933/play.htm 
 

37 



 
 
 

Vygotskij, L. (1934). Thinking and Speech. The M.I.T press, från:
http://www.marxistsfr.org/archive/vygotsky/works/words/index.htm 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 
 
Wertsch, J.V. (1985). Vygotsky and the social formation of mind. Cambridge, Mass.: Harvard 
U.P. 

Wertsch, J.V. (1998). Mind as action. New York: Oxford University Press 
 
Williams, P. (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. (1. uppl.) Stockholm: 
Liber. 
 
Zamani, Z. (2016). ‘The woods is a more free space for children to be creative; their 
imagination kind of sparks out there’: exploring young children’s cognitive play 
opportunities in natural, manufactured and mixed outdoor preschool zones, Journal of 
Adventure Education and Outdoor Learning, 16(2), 172-189. DOI: 
10.1080/14729679.2015.1122538 
 
 
  

38 



 
 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Fältanteckningar i form av strukturerad loggbok.  
 

Beskrivning Reflektion och tolkning 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett till vårdnadshavare 
Hej!  
Vi heter Sara och Amanda. Vi studerar vår sista termin på 
förskollärarprogrammet vid  Högskolan i Halmstad vilket innebär att vi nu 
ska göra ett examensarbete. I vårt examensarbete har vi som syfte att 
studera samspel mellan barn samt mellan barn och pedagoger i sandlådan. 
Detta vill vi observera med hjälp av videofilmning. Därför undrar vi om ni 
samtycker till att vi videodokumenterar aktiviteter där ditt barn deltar? Barnen kommer inte 
att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga eller familjeaspekter utan endast utifrån 
vårt syfte. Medverkan i vår studie är frivillig. I vår forskning följer vi strikt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra 
områden. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information som vi ger i detta 
brev. Samtyckeskravet innebär att målsman till de barn som deltar i denna studie ger sitt 
skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda på barnens reaktioner vilket innebär 
att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar 
vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att 
behandla de uppgifter om barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan 
identifiera dessa barn. Vi kommer också att vara noggranna med att förvara vårt inspelade 
material utom räckhåll för andra. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om 
barnen endast kommer användas för forskningsändamål.  
 

Tack för er medverkan, vill du veta mer kontakta: 
Sara Eek, sareek12@student.hh.se 
Amanda Nilsson, amanil14@student.hh.se 
 
Ansvarig examinator: 
Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

❏ Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien  
❏ Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i studien 

 
Mitt barn heter: _____________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________
Målsmans namnteckning 

40 



 
 
 

Bilaga 3: Samtyckesblankett till pedagoger 
Hej!  
Vi heter Sara och Amanda. Vi studerar vår sista termin på 
förskollärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad vilket innebär att vi 
ska göra ett examensarbete. I vårt examensarbete har vi som syfte att 
studera samspel mellan barn samt mellan barn och pedagoger i sandlådan. 
Detta vill vi observera med hjälp av videofilmning. Därför undrar vi om 
du som pedagog samtycker till att vi videodokumenterar aktiviteter där du deltar? Ni kommer 
inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga eller familjeaspekter utan endast 
utifrån vårt syfte. Medverkan i vår studie är frivillig.  I vår forskning följer vi strikt 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks som 
individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 
genom den information som vi ger i detta brev. Samtyckeskravet innebär att deltagande i 
denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare 
kommer att behandla de uppgifter om er som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan 
identifiera er. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats endast kommer 
användas för forskningsändamål.  
 

Tack för er medverkan, vill du veta mer kontakta: 
Sara Eek, sareek12@student.hh.se 
Amanda Nilsson, amanil14@student.hh.se 
 
Ansvarig examinator: 
Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

❏ Jag samtycker till deltagande i studien  
❏ Jag samtycker inte till deltagande i studien 

 
 
Mitt namn: _______________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 
Namnteckning 
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Bilaga 4: Interaktionsschema för transkribering 

Aktör: Barn/pedagog 
 

Verbal handling: ord och    
meningar 

Icke-verbal handling: gester,   
kroppsspråk och mimik 
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