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Abstrakt 
Undersökningen beskriver hur barn med svenska som första- respektive andraspråk interagerar 

med varandra i den fria leken. Det finns en avsaknad i forskning kring förskolans icke-planerade 

verksamhet, därför vill vi flytta fokus från pedagogers arbetssätt i planerad undervisning till att 

studera hur barn använder sitt kunnande i mötet med varandra. Syftet med studien är att bidra 

med ny kunskap och förståelse för hur barn i tvåårsåldern med svenska som första- respektive 

andraspråk interagerar med varandra och med fysiska redskap, samt synliggöra hur deras 

kunnande utspelas i den fria leken i förskolans verksamhet. Studien grundar sig i ett 

sociokulturellt perspektiv där social interaktion och fysisk interaktion är viktiga begrepp. En 

kvalitativ metod ligger som grund för arbetet och data samlades in via videodokumentation på 

en förskola i södra Sverige. Barnen skapade gemensamma nämnare som bjöd in till interaktion. 

Den verbala kommunikationen kunde sätta gränser för hur situationen utspelade sig, vilket 

medförde utmaningar för barnen. Barnen skapade själva outtalade regler för lekarna och det 

fanns en överenskommelse mellan dem för hur lekarna skulle fortsätta. Barnen har på olika sätt 

utmanat varandra i både sociala och fysiska interaktioner, där deras kunnande har synliggjorts. 

Olika typer av fysiska interaktioner har varit att barnen söker interaktioner mellan varandra 

genom de fysiska redskapen, de har även använt dessa för att utforska med varandra. Barnens 

sociala interaktioner har mestadels bestått av gester och blickar, och inte till lika stor del verbal 

kommunikation. De sociala och fysiska interaktionerna har präglats av barnens aktörskap och 

det handlingsalternativ de valt att tillämpa.  
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1. Inledning 
Flyktingströmmen till Sverige 2015 ledde till att många nyanlända barn började i svenska 

förskolan (UNHCR, 2017). Detta innebär att barngrupperna idag består av allt fler barn med 

svenska som andraspråk, vilket i sin tur ställer krav på pedagogernas arbetssätt (Skans, 2011). 

Enligt förskolans senast reviderade läroplan ska “barn med annat modersmål än svenska ges 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2018, s.9). På 

många förskolor är det tydligt att det svenska språket är kommunikationsmedlet (Kultti, 2012) 

men det behövs bättre metoder i att göra arbetet med flerspråkiga barn som en naturlig del i 

vardagen (Ljunggren, 2015). Språkinlärningen är mer komplex för barn med svenska som 

andraspråk då de behöver utveckla två eller flera språk samtidigt, vilket betyder att pedagogen 

har en viktig roll i att stötta och utmana barnen i deras lärande (Sawyer, Manz & Martin, 2017). 

Eftersom språket är kopplingen till social interaktion, samspel och kommunikation menar 

Drang (2011) att pedagoger behöver fundera mer kring hur de använder sitt språk då det inte 

alltid passar alla barn i förskolan. Därför behöver pedagoger finna lösningar som gör att alla 

barn inkluderas i den dagliga verksamheten. Det behövs med andra ord en större förståelse för 

barns olika sätt att kommunicera på, då barn med svenska som andraspråk inte enbart 

kommunicerar genom det svenska språket (Skaremyr, 2014), utan även genom fysiska redskap 

då det är centralt för barns lärande och utveckling (Wertsch, 1989). 

 

I de studier vi läst om flerspråkighet har planerad undervisning i förskolan varit vanligt 

förekommande att studera; sångsamlingar, sagostunder och digitalt berättande är några 

exempel. Detta visar sig vara främjande för barns utveckling och lärande på många sätt. 

Sångsamlingar utmanar barnen språkligt och gör dem delaktiga (Kultti, 2012), och sagostunder 

ger barnen möjlighet att delta på olika språk med hjälp av stöttande pedagoger (Kultti, 2013). 

Digitalt berättande ger barnen högre självförtroende och pedagogerna upplever arbetssättet som 

positivt (Yuksel-Arslan, Yildirim & Robin, 2016). Barnen riskerar dock att gå miste om 

utvecklandet av sitt modersmål i förskolan (Skolverket, 2018) då dessa språk främst talas när 

barnen lämnas och hämtas. Det innebär att arbetet med barns modersmål inte sker över hela 

dagen (Kultti, 2012). Det finns en vilja hos pedagoger att arbeta med flerspråkighet och de ser 

barns språkutveckling som något viktigt (Sawyer, Manz & Martin, 2017 & Skans, 2011). 

Däremot har det visat sig att pedagoger som kan fler språk än svenska utmanar barnen mer än 

vad enspråkiga pedagoger gör (Sawyer, Scheffner Hammer, Cycyk, Lòpez, Blair, Sandilos & 

Komaroff, 2016). Därmed har pedagogernas språkkunskaper en betydande roll för vilka 
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möjligheter barnen ges i deras språkutveckling. Något mer som har en betydande roll i förskolan 

för barns språkliga lärande är den fria leken. Barns lek är så mycket mer än bara lek, den bidrar 

till gemenskap i gruppen och det finns en ömsesidighet bland de deltagande barnen (Pálmadóttir 

och Johansson, 2015). Det blir en prövning för barnens identitet och självbild på grund av att 

leken är en egen värld (Lillemyr, 2016) där barnen hämtar inspiration från vad vuxna gör och 

använder det i leken (Jensen, 2013). Barnen sätter upp egna ramar och regler och har 

gemensamma mål att följa, som kan förändras under lekens gång (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006; Wood, 2014). Den fria leken är självvald, öppen och frivillig att delta i (Aras, 

2016) och är densamma oavsett barns kulturella bakgrund (Lillemyr, 2016). 

 

1.1. Problemområde 
Forskning som presenterats i avsnittet ovan fokuserar på pedagogers arbetssätt med flerspråkiga 

barn främst i planerad undervisning (Kultti, 2012; Kultti, 2013; Yuksel-Arslan, Yildirim & 

Robin, 2016). Det planerade går före det spontana i förskolans verksamhet (Skans, 2011), vilket 

innebär att barns erfarenheter och kunnande inte synliggörs i verksamhetens icke-planerade 

situationer. Det visar sig även att barns fria lek har en betydande roll för deras sociala 

interaktioner och skapandet av en egen värld, där kommunikativa förmågor utmanas och 

utvecklas i samspel med andra (Pálmadóttir och Johansson, 2015; Lillemyr, 2016; Wood, 

2014). Barn använder även fysiska redskap i leken varför även den fysiska interaktionen vid 

sådan lek är intressant (Säljö, 2000). Vi vill därför i detta arbete flytta fokus från pedagogers 

arbetssätt i planerad undervisning till att undersöka hur barn i tvåårsåldern med svenska som 

första- respektive andraspråk använder sitt kunnande för att interagera med varandra och med 

fysiska redskap, samt belysa pedagogens roll i den fria leken. 

 

1.1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att bidra med ny kunskap och förståelse för hur barn i tvåårsåldern med 

svenska som första- respektive andraspråk interagerar med varandra och med fysiska redskap, 

samt synliggöra hur deras kunnande utspelas i den fria leken i förskolans verksamhet. 

• Vilka sociala interaktioner sker mellan barn med svenska som första- respektive 

andraspråk? 

• Vilka fysiska interaktioner sker mellan barn och redskapen de praktiserar? 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras ett övergripande forskningsläge kring arbetet med flerspråkiga barn 

och vilka slags undervisningsmetoder som används, samt hur pedagogerna i förskola och skola 

förhåller sig till detta arbete. Vidare presenteras även forskning kring barns fria lek och 

begreppet inkludering. Avsnittet är uppdelat i tre teman: Barns delaktighet i språkliga 

aktiviteter, Att förstå och använda barns olika språk i en inkluderande verksamhet samt Barns 

ageranden i den fria leken.  

 

2.1. Barns delaktighet i språkliga aktiviteter  
Kultti (2013) gav ett konkret exempel på hur arbetet med flerspråkiga barn kan se ut. I studien 

undersöktes flerspråkiga barns förutsättningar för språk och kommunikation genom 

sångsamlingar. Studien utgick från det sociokulturella perspektivet där data samlades in via 

observationer och videoinspelningar. Resultatet visade att barnen var delaktiga i 

sångsamlingarna vilket verkade bero på deras tidigare erfarenheter, och de barn som inte var 

med verbalt imiterade istället pedagogens rörelser. Barnen använde sångerna som interaktion 

genom gester, artefakter och texter. Pedagogens lyhördhet och engagemang i undervisning för 

flerspråkiga barn spelade stor roll för barns delaktighet i språkliga aktiviteter. Ett exempel på 

när flerspråkiga barn inte gavs samma möjlighet till inkludering i verksamheten, visades i en 

studie där pedagogers användning av språkligt responsiva metoder med spansktalande 

flerspråkiga barn undersöktes (Sawyer et al, 2016). Detta innebar att pedagogerna utövade 

strategier som skapade en koppling mellan spanska och engelska språket. Pedagogerna använde 

sig knappt av språkligt responsiva metoder och det var endast de spansktalande pedagogerna 

som förknippades med detta. Att ta till vara på barnens kunskaper och synliggöra kulturen och 

språket i skolan ansågs dock vara av vikt, trots detta använde sig pedagogerna ytterst lite av 

spanska böcker och andra språkstöd. Däremot kunde majoriteten av pedagogerna nyckelord på 

spanska. 

 

Kultti (2012) har även gjort en studie där syftet var att analysera vilka villkor de deltagande 

förskolorna gav för yngre flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling, och för 

deras deltagande i olika aktiviteter. Videoinspelningar och deltagande observationer användes 

som metod där fyra olika aktiviteter studerades: sång-, läs-, lek- och måltidsaktiviteter. Under 

de lärarledda gruppaktiviteterna (sång- och sagostunder) betonades begrepp, och frågor var 
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vanligt förekommande. Det var även tydligt att svenska var kommunikationsmedlet på 

förskolan. I dessa aktiviteter var det pedagogerna som valde samtalsämnen och utgick från 

deras egna uppfattningar om barnens intressen och kunskaper. I exempelvis 

måltidsaktiviteterna var klimatet mer tillåtande och barnen hade mer inflytande då dialoger 

mellan barnen möjliggjordes. Det bör poängteras att detta var i mindre grupper och att sång- 

och sagostunderna var i helgrupp. Resultat visade även att vid deltagande av aktiviteterna och 

när diskussioner uppstod blev svenska språket viktigt, de flerspråkiga barnen fick vid dessa 

tillfällen stöttning i svenska språket (Kultti, 2012). Den planerade undervisningen har i en annan 

studie visat sig vara mindre kravfylld av barns språkliga kommunikativa förmågor. Barnen blev 

erbjudna gemensamma aktiviteter där förutsättningar för samarbete och samspel förenklades 

(Vriens-van Hoogdalem, de Haan & Boom, 2016). I studien undersöktes barns språkförmåga 

och samarbete i lek samt samarbete mellan varandra i två olika typer av aktiviteter. En i den 

fria leken och en planerad samarbetsuppgift. I den fria leken samarbetade de barn med högre 

språkförmåga (mer utökat ordförråd) på en högre nivå än vad de barn med lägre språkförmåga 

gjorde. Detta kan bero på att barnen själva behövde hitta gemensamma intressen och ta egna 

initiativ till lek i den fria leken (Vriens-van Hoogdalem, de Haan och Boom, 2016). Det ställde 

även högre krav på barnens kommunikativa förmågor. Ytterligare en faktor som hade betydelse 

för barns samarbetsförmåga och vilka sociala kontexter som utspelades är kompisrelationerna, 

då detta påverkade barns interaktioner med varandra (So Jung, 2016). En läsaktivitet studerades 

där svaren som barnen gav till pedagogerna om de olika böckerna speglade barnens sociala 

roller och relationer. Genom att barnen fick använda både sitt modersmål och språket de lärde, 

innebar det att de kunde få möjligheten till att uttrycka sig utifrån ett bredare perspektiv. De 

deltagande barnen i studien utvecklade sina kunskaper inom litteracitet och konstruerade olika 

förståelser genom social interaktion med kompisarna (So Jung, 2016). 

 

2.1.1. Sammanfattning 

Sammantaget pekade resultaten från studierna av Sawyer et al (2016) och Kultti (2012) på att 

pedagogers uppfattningar och intressen blev ledande i undervisningen och att barns inflytande 

därmed inte präglade undervisningen. Det som skiljde sig åt utifrån dessa studiers resultat var 

att barns kultur och språk synliggjordes mer i studien av Kultti (2012) och blev inte bara en 

“önskan” hos pedagogerna som i studien av Sawyer et al (2016). Slutligen visade resultaten att 

pedagogens engagemang och lyhördhet för barns språk blev viktigt även i den planerade 

undervisningen då barnen imiterade eller uttryckte sig verbalt (Kultti, 2013). Det fanns både 

för och nackdelar med planerad undervisning och fri lek (Vriens-van Hoogdalem, de Haan & 
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Boom, 2016; So Jung 2016). Leken kunde bidra med utmaningar för barnen där sociala och 

kommunikativa förmågor ställdes på prov, men det kunde även vara en svår situation för de 

barn som hade en lägre språkförmåga. Riskerna med den planerade undervisningen var att 

barnens utveckling i bland annat deras språkförmågor begränsades, men fördelarna var att det 

bidrog till gemenskap och barnens kunskaper och erfarenheter synliggjordes mer än i den fria 

leken (Vriens-van Hoogdalem, de Haan & Boom, 2016; So Jung 2016). Detta blir relevant för 

studien eftersom det kan bidra med en förståelse för att pedagogen även i den fria leken kan 

vara delaktig och ha en betydande roll, bland annat för lekens utspelande och kommunikationen 

mellan barnen samt redskapen de praktiserar. 

 

 

2.2. Att förstå och använda barns olika språk i en inkluderande verksamhet 

Pedagogers uppfattningar och arbete med flerspråkiga barn och vilka faktorer som påverkar 

detta har undersökts i en studie av Spies, Lyons, Huerta, Garza och Reding (2017). Studien 

baserades på både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden bestod av 

fokusgruppsamtal med syfte att utvecklas professionellt där deltagarnas uppfattningar och 

arbete med flerspråkiga barn diskuterades. Den kvantitativa metoden bestod av enkäter som 

besvarades före och efter fokusgruppsamtalen. Resultatet från fokusgrupperna analyserades i 

relation till enkätsvaren. Resultat från studien av Spies et al (2017) visade att synen på att ge 

instruktioner till barnen förändrades efter fokusgruppsamtalen då pedagogerna 

uppmärksammade barnens behov av upprepning och att lyssna för att lära. Därmed ökade också 

tron på att använda barns modersmål i den pedagogiska praktiken. Det fanns en ökad förståelse 

för att inkludera barnens språk och kultur i förskolan för att skapa gemenskap i barngruppen. I 

likhet med Spies et al (2017) skrev Skans (2011) fram i sin studie att barnens initiativ inte togs 

tillvara på i stor utsträckning och beroende på syfte varierade barnens inflytande. En fallstudie 

genomfördes, med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, för att undersöka och analysera 

en flerspråkig förskolas didaktik för att synliggöra de didaktiska frågorna. Detta i förhållande 

till uppdraget att arbeta interkulturellt. Pedagogerna i studien arbetade främst med barnens 

språk i planerad undervisning såsom samlingar och sagostunder. I dessa undervisningstillfällen 

användes språkstöd av olika slag för att främja barnens kommunikativa förmågor (Skans, 

2011). Pedagogerna visade dock barnen att det var accepterat att tala olika språk, och de visade 

även intresse av att lära sig nya ord på barnens modersmål. En anledning till att barnens initiativ 

inte togs tillvara på kan bero på att pedagogerna inte hade den utbildning som krävdes i arbetet 
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med flerspråkiga barn. Sawyer, Manz och Martin (2017) genomförde en studie där föräldrars 

och pedagogers föreställningar om språkutveckling hos flerspråkiga barn studerades. Resultat 

visade bland annat att båda parter ansåg att arbetet med flerspråkiga barn krävde utbildning. 

För att kunna möta alla olika barns behov menade även Lundqvist, Mara och Siljehag (2015) 

att det krävs en bred kunskap hos pedagogerna. Det fanns även en enhetlig uppfattning om att 

yngre barn lär sig ett andraspråk lättare än vad äldre barn gör, däremot fanns det ingen direkt 

insikt från varken föräldrar eller pedagoger för hur barnen lärde sig ett andraspråk (Sawyer, 

Manz & Martin, 2017). Ett enkelt sätt för att främja barns språkliga lärande kan vara att förändra 

miljön på förskolan (Ljunggren, 2015). Utformningen av förskolans miljö visade sig ha stor 

betydelse för barnens lärande och utveckling i deras språk. I en studie genomförd av Ljunggren 

(2015) utvecklade pedagogerna en flerspråkig miljö på förskolan, då språket skulle vara en 

naturlig del av vardagen oavsett förstaspråk. Förändringen gjorde att konversationerna gick från 

att pedagogerna frågade och barnen svarade till att det skedde större interaktioner. 

Konversationerna blev även längre mellan parterna. Eftersom miljön förändrades ökade 

barnens medvetenhet om olika språk på förskolan då det gav dem möjlighet att bland annat 

jämföra språken.  

 

Gällande barns lärande och begreppet deltagande i förskolan visade det sig att svenska och 

danska förskolan hade liknande uppfattningar kring begreppens innebörd (Broström, 

Johansson, Sandberg & Frökjär, 2014). Det som dock skiljde sig mellan de olika 

förskolekontexterna var synen på relationerna. De svenska pedagogerna fokuserade mer på 

barn-vuxen relationen, de ansåg att pedagoger aktivt borde leda processer som uppmuntrade till 

lärande, medan de danska pedagogerna fokuserade mer på relationen mellan barnen och 

lärandet som sker mellan dem. Broström et al (2014) synliggjorde även likheter i båda 

förskolekontexterna, att lärande sker i samspel och interaktion med andra barn samt att lärande 

och deltagande har en nära koppling med varandra. I en liknande studie gjord av Johansson och 

Sandberg (2010) presenterades en studie med syftet att synliggöra och öka kunskapen om hur 

förskollärare och förskollärarstudenter uppfattar och beskriver begreppen lärande och 

deltagande. I likhet med föregående resultat (Broström et al, 2014) var förskollärarna i 

Johansson och Sandbergs (2010) studie eniga om att lärande sker genom aktiva interaktioner 

med andra, och att deltagande handlar om att vara en del av en grupp. De ansåg att barnen lär 

av varandra genom att interagera med andra. Förskollärarstudenterna ansåg dock att lärande 

sker när pedagogen har ett uttalat syfte med undervisningstillfället medan förskollärarna 

beskrev lärande som en längre process. Kwon, Hong och Jeon (2017) påvisar precis som 
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föregående studier att ett inkluderande arbetssätt främjar barnens lärande och skapar gemenskap 

i barngruppen. Pedagogernas erfarenheter och utbildning blir också avgörande för hur arbetet 

med barn med olika behov utformas och blir en viktig del i barnens lärande och deltagande. 

 

2.2.1. Sammanfattning 

Att skapa gemenskap i barngruppen genom ett inkluderande arbetssätt där barns språk och 

kultur synliggjordes präglade den pedagogiska verksamheten i förskolan (Spies et al, 2017; 

Kwon, Hong & Jeon, 2017). Pedagogerna arbetade främst med barnens språk i planerad 

undervisning där språkstöd av olika slag användes för att främja barnens kommunikativa 

förmågor (Skans, 2011), de ansåg även att lärande sker i samspel och interaktion med andra 

barn samt att lärande och deltagande hade en nära koppling med varandra (Broström et al, 2014; 

Johansson & Sandberg, 2010). Pedagogers kompetens blir avgörande för hur arbetet med 

flerspråkiga barn utspelar sig (Kwon, Hong och Jeon, 2017). Pedagogen har en avgörande roll 

för barns inkludering eftersom de kan ta tillvara på barnens olika språk för en inkluderande 

verksamhet, dock främst i planerad undervisning. Det blir därför intressant att studera barnens 

interaktioner i den fria leken, där det inte alltid finns en stöttande pedagog delaktig. 

 

2.3. Barns ageranden i den fria leken 

Pyle och Danniels (2017) undersökte den fria leken på grund av en reviderad läroplan där 

pedagogiken lekbaserat lärande skrivits fram. Studien undersökte hur och om pedagogerna 

implementerat den reviderade läroplanen samt pedagogernas uppfattningar kring begreppen fri 

lek och lekbaserat lärande. Det rådde olika meningar om lekens betydelse och huruvida 

pedagoger ska vara involverade i den eller inte. Vissa av de deltagande pedagogerna var eniga 

om att leken är tvådelad, det fanns en utmaning i att hitta balansen i mötet av läroplanens mål 

och att följa ett lekbaserat lärande. Samtidigt ansåg de att leken ska vara en aktivitet utan en 

vuxens påverkan. Andra såg leken som en aktivitet lämpad för utveckling men även som ett 

stöd för att kunna följa läroplanens intentioner, dessa pedagoger ansåg sig vara en viktig del i 

barnens lek. Pedagogernas syn fortsatte dock vara olika kring hur och när de skulle ingripa i 

leken (Pyle & Danniels, 2017). Wood (2014) såg istället den fria leken som ett sätt för 

pedagoger att dokumentera och kritiskt granska barnens val. I den fria leken synliggjordes 

barnens intressen och därigenom planerades och utvecklades lärandesituationer. Det visade sig 

i studien att barnen använde sin agens för att konstruera leken och påvisa makt genom att ändra 

på andra människors och föremåls situationer, så att det blev till fördel för dem själva. Agensen 
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kunde uttryckas på många olika sätt i leken, som att söka ordning och oordning, skapa och 

sabotera regler, vara inkluderande och exkluderande samt att vara social och osocial. 

Pálmadóttir och Johansson (2015) skrev fram att en viktig del i barnens fria lek var att visa 

omsorg och att vara snälla mot varandra. Barnen hade värderingar som dels var viktiga för varje 

individ, men det fanns även värderingar som var viktiga kollektivt. Wood (2014) visade 

liknande resultat där barnens intresse speglades i deras val för att utöva makt med eller mot 

andra, som ett sätt att bygga upp kulturer och identiteter. Barnen ställdes inför många problem 

som innebar att kunna hantera den sociala maktdynamiken på ett bra sätt. Resultatet visade 

dock att utan en vuxens stöttning och hjälp i problemlösningen kunde inte barnen konsekvent 

hantera sina val utan “bara” göra dem. I resultatet av Pálmadóttir och Johansson (2015) 

uttryckte även barnen samhörighet med sina kamrater i leken. Trots dessa värderingar uppstod 

konflikter i gruppen på grund av barnens positioner, vilket gav dem makt att både inkludera 

och exkludera sina kamrater. Däremot var det på detta sättet barnen lärde sig att reflektera över 

sina egna värderingar i leken. 

 

2.3.1. Sammanfattning 

Det fanns delade meningar kring huruvida pedagogen bör vara involverad i barnens fria lek 

eller inte, samt till vilken grad (Pyle & Danniels, 2017). Det visade sig att pedagogens 

delaktighet kan ha betydelse för vad barnen lärt sig och hur de hanterat olika situationer som 

uppstått (Pyle & Danniels, 2017; Wood, 2014). Den fria leken kunde även vara ett medel för 

att kartlägga och dokumentera händelser för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten, 

efter barnens intressen (Wood, 2014). Det kunde även vara ett medel för att synliggöra barnens 

egna värderingar, både individuellt och kollektivt, och ett sätt för barnen att reflektera samt 

hantera konflikter (Pálmadóttir & Johansson, 2015). Forskningen som presenterats i detta 

avsnitt är grundad i barnens fria lek och används som underlag för vår studie i syfte att tolka 

och förstå vårt empiriska material. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Den här studien grundas i ett sociokulturellt perspektiv och barns perspektiv då interaktioner 

mellan barn undersöks för att bidra med förståelse och ny kunskap kring barnens kunnande i 

den fria leken. Inom det sociokulturella perspektivet anses lärande ske i samspel med andra och 

fysiska redskap. Genom sociala och fysiska interaktioner utvecklas individer till att förstå 

andras perspektiv (Wertsch, 1989). De begrepp som används i analyserna av det insamlade 

materialet är social interaktion och fysisk interaktion samt aktörskap.  

 

3.1. Barns perspektiv 

Barns perspektiv är en utgångspunkt för att förstå ett fenomen, i detta fall hur barnen interagerar 

med varandra i den fria leken. Det som är av intresse inom barns perspektiv är barns handlingar 

i ett visst sammanhang (Kultti, 2014; Johansson, 2003). “Med barns perspektiv avses ‘det som 

visar sig för barnet’, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” (Johansson, 2003, 

s. 42). Barnet är aktivt i utforskandet av de fenomen som finns runt omkring och blir till i mötet 

med andra (Säljö, 2015). I de interaktioner som uppstår kan vi förstå varandra och sätta oss in 

i den andres perspektiv (Säljö, 2015; Johansson, 2003). Att grunda studien i barns perspektiv 

blir alltså viktigt för att kunna förstå och synliggöra barnens kunnande i den fria leken. Genom 

detta perspektiv kan vi även förstå barnens livsvärld genom att studera deras handlingar och 

sätta oss in i deras perspektiv (Säljö, 2015; Johansson, 2003). 

 

3.2. Aktörskap 

Att vara aktör innebär att handla annorlunda och använda sig av egna erfarenheter och 

kunskaper. Även att vara praktiskt medveten, vara rationell men ändå följa sociala regler som 

konstruerats och kunna reflektera över sina handlingar (Johnson, 2001). Frågan om hur aktörer 

väljer mellan olika åtgärder blir därför en central del i att förstå och beskriva aktörskap. Johnson 

(2001) presenterar två olika typer av aktörskap, som likväl kan vara betydelsefulla för varandra: 

konsekvenslogik och lämplighetslogik. Konsekvenslogik innebär att handlingsalternativet väljs 

i relation till konsekvenserna och aktörens mål, aktören handlar rationellt. Lämplighetslogik 

innebär att handlingsalternativet sätts i relation till aktörens personlighet och de föreställningar 

som finns kopplat till situationen, aktören handlar enligt regler och normer. I likhet med 

Johnson (2001) tillskriver Lundquist (1984) aktörer med egenskaperna medvetenhet och 

förmåga till handling. Både Lundquist (1984) och Johnson (2001) problematiserar kring hur 
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aktörskapet påverkas av strukturer och organisationer och vice versa. Strukturer och 

organisationer kan påverka individens sätt att uppfatta vad som är problem och hur de hanterar 

problem, det vill säga vilka handlingar som tas vid. I kombination av barns perspektiv blir 

aktörskap en väsentlig del i studien eftersom vi här kan förstå barns sociala och fysiska 

interaktioner på en mer komplex nivå. Barnet formas i samspel av sin omgivning (Säljö, 2015) 

och det leder till hur individen blir som aktör, eftersom det påverkas av andras föreställningar 

och regler. Att kunna se världen från olika perspektiv blir viktigt för hur aktören som person 

formas till. Detta kan jämföras med Johnsons (2001) och Lindquists (1984) resonemang kring 

hur handlingarna påverkas av omgivningen, de normer, regler och strukturer som finns i barnets 

vardag på förskolan, och därmed hur barnet formas i sitt aktörskap. 

 

3.3. Social och fysisk interaktion 
Att lärande ses som socialt och att människor lär i interaktion och samspel med andra är en 

central utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet. För att förstå något behöver 

kunskaper grundas på ett socialt plan, innan varje barn utvecklar sin individuella förståelse 

(Wertsch, 1989). Interaktion med andra ses som en väg in i den sociala världen och att 

kommunicera och interagera med andra är en naturlig del för oss människor (Säljö, 2015; 

Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006). Det är inte bara interaktion med andra människor som 

är en förutsättning för barns kunskapsutvecklande, utan även interaktion med andra fenomen 

(Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006). Dessa olika interaktioner leder till att barn lär sig 

något nytt och därmed utvecklas. De nya kunskaperna blir en viktig faktor för att se världen 

utifrån nya perspektiv (Säljö, 2000). 

 

3.3.1. Social interaktion 

För att förstå flera aspekter av mänsklig kommunikation och medvetenhet behövs egenskaperna 

hos konkreta uttalanden i språkliga sammanhang undersökas. Vygotsky lade vikten på vad som 

sades, istället för hur språket konstruerades i sammanhanget (Wertsch, 1989). Den sociala 

interaktionen kan tas i uttryck på olika sätt, dels genom verbal kommunikation som innefattar 

det vi säger, och dels genom icke-verbal kommunikation som är uttryck i form av gester, rörelser 

och ansiktsuttryck (Engdahl, 2011). I det här arbetet innebär social interaktion de 

kommunikativa redskap (verbal och icke-verbal kommunikation) barnet använder sig av i den 

fria leken (Skaremyr, 2015). Goodwin (2000) förklarar i likhet med Wertsch (1989) 

kommunikativa redskap som något som måste sättas i relation till kontexten för att bli 
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meningsfullt. Användandet av kommunikativa redskap påverkas av omgivningen och 

strukturerna runt omkring och kan därmed skifta beroende på vad eller vem barnet möter. Det 

är en resurs som människan har tillgång till i kommunikationen med andra, genom språket och 

olika material i miljön (Skaremyr, 2015). 

 

3.3.2. Fysisk interaktion 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det så kallade fysiska redskap. Vårt samspel med 

dessa är centralt för lärande och utveckling (Wertsch, 1989). Idag är vi beroende av fysiska 

redskap då vi lever i en värld fylld av dem. Verktyg, kommunikationsteknologi och redskap 

som gör det möjligt för oss att förflytta oss är några exempel på fysiska redskap. En regel är att 

dessa redskap är materiella, till skillnad från kommunikativa redskap som är immateriella. För 

att förstå hur människor använder kognitiva resurser (hur vi lär och bemästrar) kan vi inte bortse 

från att människan fungerar i samspel med såväl fysiska som kommunikativa redskap (Wertsch, 

1989). Vi har gjort en definition av fysisk interaktion i detta arbete där vi observerar barnens 

agerande med fysiska redskap. Vi har analyserat vilken roll de fysiska redskapen har i barnens 

gemensamma lek och hur fysiska och kommunikativa redskap utspelar sig i samspel med 

varandra. Säljö (2000) menar att utvecklingen av fysiska och kommunikativa redskap går hand 

i hand med varandra på så vis att våra erfarenheter av dessa, gör att vi människor kan använda 

redskapen för olika syften. 

 

Genom att studera barnens sociala och fysiska interaktioner utefter dessa definitioner, kan vi 

förstå den kommunikation och det samspel som uppstår och därmed få syn på barnens 

kunnande. Dessa två begrepp kommer ligga till grund för analyserna av vårt inspelade material 

samt kommer besvara syftet och frågeställningarna. 

 

3.4. Barns kunnande 
I detta arbete definieras barns kunnande som barns förmågor att uttrycka sig genom 

kommunikativa redskap, alltså verbalt och icke-verbalt. Vi har även studerat barns förmågor i 

att använda fysiska redskap som centralt i leken. Detta synliggörs när barnen söker interaktion 

mellan varandra med hjälp av fysiska och kommunikativa redskap. Det barnen gör ser vi som 

deras kunnande, och det som gör sammanhanget till ett kunnande och inte till ett görande är att 

deras förmågor blir synliga i de sociala och fysiska interaktionerna. Exempelvis synliggörs 
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barnens kunnande genom gester, blickar och kroppsspråk och på vilket sätt de använder de 

fysiska redskapen tillsammans med dessa förmågor för att göra sig förstådda i leken. 

 

3.5. Fri lek 
Leken har en betydande roll för barns trivsel och sociala lärande i förskolan och blir en prövning 

för barnets självbild, identitet och samspel med andra (Lillemyr, 2016). Leken är en imitation 

av vuxenvärlden (Jensen, 2013) där barnet prövas i olika utmanade situationer genom samspel 

och i sociala färdigheter (Lillemyr, 2002). Inom det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs 

teorier om barns fria lek sker mycket av barnets utveckling och lärande i leken. I och med de 

utmanande situationerna kan barnet i vissa fall behöva stöttning av en vuxen för att utvecklas 

vidare. Det blir därför viktigt med en närvarande pedagog som kan utmana barnet i deras 

utveckling (Jensen, 2013). Pedagogen kan dessutom finnas med som stöd för de barn som har 

svårt att komma in i leken och att förstå de sociala koderna för att barnet ska få stimulans till 

social utveckling (Lillemyr, 2002). Leken bidrar till fler utvecklingsområden utöver det som 

nämnts ovan, och anses vara detsamma oavsett barns kulturella bakgrund. Detta är bland annat 

känslor av samhörighet, vänskap, unika upplevelser och social anknytning (Lillemyr, 2016). 

 

I barns fria lek, och i det sociala samspelet framför allt, sker det transformationer. Dessa 

transformationer blir synliga när barnet intar en viss roll eller när barnet tolkar genom 

kommunikation med andra (Lillemyr, 2002). Skovberg Karoff (2016) menar på att när barnet 

går in i olika roller sätts regler upp mellan deltagarna om vad som är meningsfullt för dem och 

det skapas en verklighet i verkligheten. Ett exempel är under docklek när barnen går in i olika 

roller och det finns en gemensam uppfattning om vad som är meningsfullt för dem. Skulle ett 

av barnen istället kasta iväg dockan är det förmodligen inte meningsfullt, och därmed går leken 

utanför ramen om vad som klassas som lek. Aras (2016) definierar lek med hjälp av Hughes tre 

kriterier: frihet att välja, personligt nöje och fokus på aktiviteten snarare än resultatet av den, 

vilket blir synligt i exemplet av Skovberg Karoff (2016). Processen är viktigare än produkten 

och leken kan därför ses som rolig och underhållsrik utan några preferenser. Andra aspekter är 

att leken är självvald och självstyrd, den är öppen, flexibel och frivillig (Aras, 2016). 

 

Den fria leken är intressant eftersom den är både utmanande och lustfylld för barnen samt en 

arena där de får möjlighet att sätta upp egna ramar (Aras, 2016; Skovberg Karoff, 2016). Då 

leken bidrar med stimulans till social utveckling och samspel (Lillemyr, 2002; Lillemyr, 2016) 
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vill vi undersöka barns interaktioner i förhållande till den fria leken. Däremot måste vi förstå 

barnens behov i lek för att kunna se det unika i leken som en form av aktivitet (Vygotsky, 1978), 

vilket vi kan göra genom att förhålla oss till det sociokulturella perspektivet och barns 

perspektiv. 
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4. Metod 
I metodavsnittet har studiens utformning och design beskrivits. Utefter studiens 

vetenskapsteoretiska ansats och kvalitativa metod redogjordes de urval, val av 

dokumentationssätt, tillvägagångssätt samt transkribering av data som gjorts. Även studiens 

analysmetod har beskrivits och vilka etiska ställningstaganden som präglat arbetet. Slutligen 

finner ni en redogörelse för studiens trovärdighet och äkthet. 

 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 
Den vetenskapsteoretiska ansatsen, vilket var det sociokulturella perspektivet, låg till grund för 

studiens utformning. Barnens kunskaper och lärande studerades genom deras interaktioner med 

varandra, samt interaktionerna mellan barnen och de fysiska redskapen de praktiserade. Som 

deltagande observatörer kunde denna etnografiska ansats ge studien redskap till att tolka 

individer och dess aktiviteter, samt att kunna förstå sammanhangen i den fria leken (Nordevall, 

Möllås & Ahlberg, 2011; Aspers, 2013). För att analysera det insamlade empiriska materialet 

har interaktionsanalyser genomförts (Jordan & Henderson, 1995). 

 

4.2. Kvalitativ studie 
Vi valde att utgå från en kvalitativ metod eftersom denna metod hade störst relevans för att vi 

skulle kunna täcka in studiens forskningsområde. Frågeställningarna vi ämnar besvara är: Vilka 

sociala interaktioner sker mellan barn med svenska som andraspråk och andra barn? och Vilka 

fysiska interaktioner sker mellan barn och redskapen de praktiserar? Inom denna metod är 

även sociala egenskaper ett resultat av samspel mellan individer (Bryman, 2011). Det är ett 

övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer eller 

analys av texter (Ahrne & Svensson, 2015). Syftet inom denna metod är inte att visa på 

statistiska resultat, utan att förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Den 

dokumentationsmetod som valdes i detta arbete var videoinspelningar med hjälp av en iPad, 

där vi var deltagande observatörer (Ahrne & Svensson, 2015).  Denna dokumentationsmetod 

valdes eftersom vi ville få möjlighet att titta igenom inspelningarna flera gånger (Bjørndal, 

2005; Lindgren, 2014). Videoinspelning är även en optimal metod för att samla in den 

datamängd som krävs för en interaktionsanalys (Jordan & Henderson, 1995), vilket är den 

analysmetod vi valt. 
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4.3. Urval 
För att täcka in studiens forskningsområde gjordes observationerna på en förskola, på två 

avdelningar. Barnen observerades vid tre tillfällen. På båda avdelningarna var majoriteten av 

barnen flerspråkiga och talade annat språk än svenska. Fem barn deltog, två pojkar och tre 

flickor. Alla barn var runt två år gamla. I kommande transkriberingar och analyser används de 

fiktiva namnen: Ahmed, Oscar, Lindita, Tea och Sofie. Tea har svenska som förstaspråk, och 

de andra barnen har svenska som andraspråk. Alla barn utom Sofie går på samma avdelning 

och känner varandra. Vi gjorde ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) som innebär att vi valde 

att genomföra studien på en förskola som var bekant sedan tidigare. Vi gjorde även ett styrt 

urval (Bryman, 2011) då vi begränsade oss till en förskola där en stor andel barn hade ett annat 

modersmål än svenska. 

 

4.4. Videodokumentation 
Valet av videodokumentation som metod möjliggjorde mer djupgående analyser av 

interaktionerna (Eidevald, 2015). Enligt Eidevald (2015) kan inspelade sekvenser fånga upp 

delar som andra metoder inte gör. Möjligheten ges till att titta igenom samma sekvens flera 

gånger, vilket gjorde att vi som observatörer kunde observera med olika fokus. Metoden 

används många gånger för att studera sociala och fysiska interaktioner mellan människor, även 

mellan människor och fysiska redskap. Även för att analysera olika mönster som utspelar sig. 

Nackdelen med videodokumentation var dock att metoden var tidskrävande då 

samtyckesblanketter skulle samlas in och transkriberingarna och analyserna av materialet tog 

tid. Vidare menar Eidevald (2015) och Bjørndal (2005) att konsekvenserna med denna metod 

skulle kunna vara att barnens uppmärksamhet riktas mot iPaden, och/eller att barnen känner sig 

obekväma med att ha iPaden riktade mot dem. Dock upplevde vi inte detta som något hinder i 

vår fältstudie. 

 

4.5. Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade en förskola i södra Sverige om förfrågan att delta i vår studie. Julia hade god 

kontakt med personalen där sedan tidigare vilket gjorde vårt val av förskola enkelt. På förskolan 

hade dessutom majoriteten av barnen svenska som andraspråk, vilket var ett krav för att vi 

skulle kunna genomföra denna studie. Vi besökte tre avdelningar som vi ämnade observera på 

och delade ut samtyckesblanketter till sammanlagt 40 vårdnadshavare. Med kontinuerlig 

kontakt med personalen på förskolan hade vi ett gott samarbete där de påminde 
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vårdnadshavarna att skriva under och lämna in blanketterna. Vi kom tillsammans med 

personalen fram till dagar och tider för observationerna. Observationerna gjordes vid tre 

tillfällen utspritt på två dagar. Alla observationstillfällen utfördes under barnens fria lek. Första 

och sista observationerna gjordes i en gemensam lekhall mellan två yngrebarnsavdelningar. 

Andra observationen gjordes i ett rum på en utav dessa två avdelningar. Vid första 

observationstillfället deltog två barn (Tea och Ahmed), vid andra tillfället deltog tre barn (Tea, 

Lindita och Ahmed). Även vid tredje tillfället deltog tre barn (Ahmed, Oscar och Sofie). Vi var 

själva med under delar av observationerna och våra egna namn användes i transkriberingar och 

analyser. Observationerna spelades in med Olivias privata iPad, för att vi enkelt skulle ha 

tillgång till materialet efteråt för att transkribera och analysera. Inspelningarna var mellan 3 och 

22 minuter långa. 

 

4.6. Transkribering av data 
Transkribering av inspelat material kan ske på olika sätt. Ett alternativ är att endast skriva ned 

vad som sägs, ett andra alternativ är att skriva ned vad som sägs och görs (Eidevald, 2015). För 

att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar om både sociala och fysiska interaktioner, 

behövde vi transkribera allt som gjordes och sades i form av tal, gester, kroppsspråk och de 

fysiska redskap som användes. Eidevald (2015) menar att detta kan innebära en utmaning, 

eftersom inga tolkningar får göras i våra beskrivningar. Det inspelade materialet av barnens fria 

lek har transkriberats genom att vi först tittade igenom filmerna ett flertal gånger för att sedan 

välja ut sekvenser som ansågs vara av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Vi 

transkriberade tillsammans de sekvenser från inspelningarna vi valt genom att en av oss 

berättade i detalj vad som skedde, och den andra skrev ned. Vi gjorde så kallade mikroanalyser, 

vilket blir möjligt i videodokumentationer, då vi pausade, spolade tillbaka och upprepade 

sekvenserna (Rönnerman, 2012). Vi kunde därför synliggöra specifika detaljer i barnens 

interaktioner som inte annars hade uppmärksammats (Jordan & Henderson, 1995). För att 

skydda barnens integritet (Bryman, 2011) användes fiktiva namn i transkriberingarna och 

analyserna. 

 

4.7. Analysmetod 
För att underlätta arbetet i analyserna formulerade vi tydliga frågeställningar som gjorde det 

enklare att skapa olika teman i resultatet. Frågeställningarna vi utgick från i analysarbetet var 

de frågeställningar som studien ämnade besvara. Vilka är: Vilka sociala interaktioner sker 
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mellan barn med svenska som första- respektive andraspråk? och Vilka fysiska interaktioner 

sker mellan barn och redskapen de praktiserar?Frågorna operationaliserades utifrån de 

begrepp som redogjorts under avsnittet Teoretisk utgångspunkt. På så vis är även 

frågeställningarna kopplade till det sociokulturella perspektivet. Vi sökte efter mönster utifrån 

teman som skapats under observationerna och valde att analysera materialet utifrån teoretiska 

förståelser (Eidevald, 2015) där sociala och fysiska interaktioner låg till grund för analyserna. 

Interaktionsanalyser blev därmed analysmetoden då mänskliga aktiviteter undersöktes. Då 

interaktionsanalys används som metodologi vid undersökningar av människors interaktioner 

med andra och dess omgivning ansåg vi att detta var relevant för vår studie (Jordan & 

Henderson, 1995). Vi undersökte barnens interaktioner för att synliggöra om vad och hur 

barnen samspelade och vilka språkliga aktioner som uppkom i mötet med andra barn 

(Skaremyr, 2015). För att få fram den datamängd som krävdes till en interaktionsanalys valde 

vi att videoinspela observationerna (Jordan & Henderson, 1995). Videosekvenserna kunde delas 

in efter gemensamma nämnare som var utmärkande för varje sekvens. Detta resulterade i tre teman: 

Barnens ageranden i sökandet efter samspel och interaktion, Fysiska redskap som centralt i barnens 

interaktionersamt Interaktion genom att härma sina kompisar. Dessa teman blev de kategorier som 

användes i resultat- och analysavsnittet, där vi genom att bearbeta data kunde utmärka och förstå 

kopplingar till och för barnens handlingar och interaktioner. Utifrån videosekvenserna gjordes en 

förenklad variant av interaktionsschema med utgångspunkt i metod som beskrivs av Bales (1950) och 

barnens handlingar, ageranden och interaktioner analyserades. Interaktionsschemat skrevs alltså ned i 

form av en analys i föreliggande studie. Interaktionsanalysen blev därmed ett verktyg som tillförde 

förståelse för barnens ageranden och för att kunna synliggöra deras interaktioner. 
 

4.8. Etiska ställningstaganden 
I studien har vi tillämpat Vetenskapsrådets etiska principer för samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckesblanketter delades ut till barnens vårdnadshavare, vilket uppfyller samtyckeskravet. 

Däremot är det inte säkert att barnen själva varit med och godkänt detta, barnen fick därför 

möjlighet att lämna rummet under observationerna utan att vi hindrade dem. Nyttjandekravet 

och informationskravet uppfylldes på så vis att vi i samtyckesblanketten informerade om att 

materialet endast skulle användas för eget bruk, och eventuellt visas för handledarna i kursen. 

Information gavs även ut om att materialet raderas när arbetet är slutfört. För att tillämpa 

konfidentialitetskravet användes fiktiva namn på barnen i transkriberingarna. Vi valde även att 
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skriva “förskolor i södra Sverige” för att det inte på något vis skulle kunna härledas till vårt 

arbete (Bryman, 2011). 

 

Risken med videodokumentation var att barnen som deltog i studien kunde påverkas av 

närvaron av iPaden vilket i sin tur kunde skapa onaturliga situationer och ge konsekvenser för 

resultatet. Vi var också medvetna om att vår närvaro även kunde få konsekvenser, eftersom vi 

inte var väl bekanta med alla barn. Vår närvaro kunde även ha fått konsekvenser genom att 

barnens lek utspelade sig annorlunda på grund av vårt deltagande. Vid två av de tre 

inspelningstillfällena var dörrarna in till rummen stängda, detta för att minska risken för att 

andra barn, som inte blivit godkända att vara med i studien, skulle synas i bild. Detta kan tyckas 

tyda på, från vår sida, att barnen inte skulle ta sig ut ur rummen. Vid de tillfällen då dörrarna 

var stängda tydde inte barnen på att de ville lämna rummen. När däremot dörrarna stod öppna 

valde barnen att själva gå ut och in i rummet. Med detta sagt hade barnen kunnat agera 

annorlunda om dörrarna varit öppna vid alla tillfällen.  

 

4.9. Studiens trovärdighet och äkthet 
I resultatet presenterades en tät beskrivning som är överförbar till andra kontexter och som lagt 

fokus på det unika i den sociala verklighet som studerats (Bryman, 2011). Vi kan dock inte 

säkerställa helt att studien speglar verkligheten fullt ut eftersom videodokumentation inte kan 

ses som ett neutralt instrument. Teknologin som använts vid observationerna kan ha påverkat 

barnens ageranden i situationerna (Eidevald, 2015). Dessutom betonar Eidevald (2015) att de 

inspelade sekvenserna bara är en del av allt som sker, och inte verksamheten i stort. Studien 

kan även inte spegla verkligheten fullt ut då enbart fem barn observerades. Trovärdigheten 

skulle stärkas om fler förskolor deltagit, antalet barn varit fler och åldern på barnen varit mer 

varierande. Äktheten i arbetet uppfyller kriteriet om ontologisk autencitet då resultatet 

möjliggör förståelse hos pedagoger för barnens sociala situation och den sociala miljö de lever 

i (Bryman, 2011). 
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5. Resultat och analys 
Vi observerade barnens sociala och fysiska interaktioner med syftet att bidra med ny kunskap 

och förståelse för hur barn i tvåårsåldern med svenska som första- respektive andraspråk 

interagerar med varandra och med fysiska redskap, samt synliggöra hur deras kunnande 

utspelas i den fria leken i förskolans verksamhet. Det empiriska materialet har kategoriserats 

till tre teman: Barnens ageranden i sökandet efter samspel och interaktion, Fysiska redskap 

som centralt i barnens interaktioner samt Interaktion genom att härma sina kompisar. Social 

interaktion, fysisk interaktion och aktörskap är begrepp som använts för att analysera resultatet. 

 

5.1. Barnens ageranden i sökandet efter samspel och interaktion 

5.1.1. Barnens namn som gemensamma nämnare  

I situationen nedan befinner sig Tea, Ahmed, Lindita, Olivia och Julia i ett rum på förskolans 

avdelning. Lindita, Ahmed och Julia syns i bild. Lindita är närmst iPaden, Julia sitter en bit 

ifrån och Ahmed rör sig intill Julia med en leksak i händerna. Tea och Olivia sitter bakom iPad-

skärmen. Tea har uppmärksammat att Lindita syns på iPad-skärmen och börjar säga hennes 

namn samtidigt som hon klappar händerna. 

 
Tea säger Linditas namn. Lindita tittar ner. Tea säger Linditas namn igen och klappar tydligt 

händerna efter stavelserna i namnet “Lin-di-ta”. Lindita tittar samtidigt upp mot Tea. Julia är vänd 

mot Tea och nickar på huvudet. Olivia: “Bra! Den kunde du”. Julia säger: “Tea, kan man säg, hur 

säger du Tea?” Tea håller upp händerna, klappar och säger sitt namn “Te-a”, Julia gör det med. Julia 

klappar sedan händerna efter Ahmeds stavelser och säger hans namn. Samtidigt vänder sig Lindita 

mot Ahmed och klappar halvvägs med i hans namn. Julia säger Ahmeds namn igen och klappar 

stavelserna. Ahmed säger sitt namn “Ah-med”, utan att klappa händerna. Lindita klappar sina 

händerna när Ahmed säger sitt namn.  
 

I ovanstående sekvens skedde en aktivitet som gick ut på att klappa stavelserna i barnens namn. 

Tea är den som introducerade samspelet genom att säga Linditas namn och klappa efter hennes 

stavelser. Tea använde Linditas namn för att skapa någon form av kommunikation. Genom att 

Lindita uppmärksammade Teas handling och tittade mot henne skedde en interaktion mellan 

dem. Lindita sade inget i den stunden, men det kan förstås som att hon fäste blicken på Tea och 

blev intresserad av vad Tea gjorde. När Julia sedan sade och klappade Ahmeds stavelser vändes 

Linditas blick mot dem istället. Hennes handlingar styrdes av omgivningen då hon efter ett tag 

tog efter klappandet. Barnen valde att ta efter olika kommunikativa redskap i den sociala 
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interaktion som uppstått. Lindita anammade klappandet, men uttryckte sig inte med ord. Ahmed 

använde då istället det verbala språket som en interaktion med de andra barnen och med Julia. 

Utifrån barns perspektiv kan detta ses som att Lindita inte sade namnen eftersom hon var osäker 

på hur namnen sägs i kombination med klappandet. Eller att hon inte ville vara barnet i centrum 

och lyssnade istället på de andra i rummet. Att Ahmed inte klappade med kan tolkas som att 

han inte ville lämna sin lek med leksaken i sina händer, men att han däremot ville vara med i 

samspelet med de andra barnen och därmed valde att vara med verbalt.  

 

Barnen använde kommunikativa redskap i form av språk och rörelser. Barnens namn i 

kombination med klappandet blev det centrala i samspelet mellan dem. Det fenomen som 

skapades bidrog till en gemenskap där barnens tidigare erfarenheter synliggjordes. Tea blev 

aktören som genom lämplighetslogiken använde tidigare erfarenheter för en väg till interaktion 

med andra. Barnen skapade en gemensam nämnare som gjorde att deras sociala interaktioner 

med varandra kunde utvecklas. 

 

5.1.2. Den vuxnes inflytande i barnens interaktioner 

Tea och Olivia sitter på golvet i ett rum på förskolan. Mellan dem ligger en hög med klossar. 

Lindita står bredvid Olivia och tittar ner mot klossarna och Tea. Olivia har sedan tidigare frågat 

om Lindita vill vara med och bygga med klossarna. 

 
Olivia säger till Tea: “Kan vi bygga något tillsammans?”. Hon nickar och växlar med blicken mellan 

Olivia och Lindita. Olivia säger: “Ja.” och nickar samtidigt mot Tea. Tea sträcker ut en hand, med 

handflatan uppåt, mot Lindita som fortfarande står mitt emot. Tea lutar sig lite framåt och sträcker 

ut sina fingrar med handflatan fortfarande uppåt, för tillbaka fingrarna mot handflatan och gör 

rörelsen upprepade gånger. Lindita sträcker ut en hand med handflatan nedåt mot Tea och för 

handleden och fingrarna nedåt och uppåt. Hon tar sedan in handen igen. Tea tar ner sin hand och 

tittar mot Olivia. Olivia säger: “Ja. Vi börjar bygga lite.” och staplar tre klossar på varandra. Olivia 

säger till Lindita samtidigt som hon håller fram en kloss: “Vill du lägga dit den?”. Lindita slår 

klossen ur Olivias hand. Tea tittar på Lindita och plockar upp en kloss i ena handen. Hon tittar mot 

Olivia och slänger iväg den. Olivia lägger till en kloss på stapeln. Lindita böjer sig ner och samlar 

ihop två klossar framför sig och börjar stapla dem på varandra. Tea plockar upp en rund kloss och 

lägger den på en kloss bredvid sig. 

 

Olivia var den som tog initiativet till att bjuda in till lek, för ett försök till samspel mellan Tea 

och Lindita. Tea anammade Olivias initiativ genom att sträcka ut en hand mot Lindita och göra 

en rörelse som kan tolkas att hon vinkade till sig henne. Tea förstärkte sin gest med att luta sig 
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lite framåt, för att komma närmre Lindita. Lindita besvarade Teas handling genom att göra en 

liknande rörelse tillbaka och höll kvar blicken mot Tea. Efter situationen som uppstod försökte 

Olivia bjuda in Lindita igen. Hon besvarade gesten genom att slå klossen ur Olivias hand. Detta 

kan ses som tydligt aktörskap då Linditas handling tyder på att det ska vara på hennes villkor, 

eftersom hon sedan började stapla ett eget torn och inte ville bygga ett tillsammans, detta tolkar 

vi som lämplighetslogik. Teas agerande därefter påverkades av Linditas aktörskap i situationen 

då hon studerade hennes handling och valde att genomföra en liknande. 

 

Både Tea och Lindita påbörjade varsitt torn istället för att stapla klossar på det som Olivia hade 

påbörjat. Om barnen hade valt att börja stapla ett gemensamt torn hade samspelet dem emellan 

varit tydligare. Nu mynnade leken ut i att vara individuell med inslag av sociala interaktioner 

där gester och blickar delades mellan barnen. Klossarna blev ändå den centrala punkten dem 

emellan, trots individuella handlingar, där leken kunde utvecklas. 

 

5.1.3. Ett barns försök till uppmärksamhet 

Oscar, Sofie och Ahmed står runt en balja med makaroner och leker. Baljan är placerat i mitten 

av en stor lekhall. Utanför bild finns Julia och Olivia. Oscar söker Sofies uppmärksamhet 

samtidigt som Sofie och Ahmed var för sig leker med makaronerna.  

 
Oscar och Sofie står mittemot varandra med baljan mellan dem. Sofie står med en ring i ena handen, 

och gräver bland makaronerna med den andra. Oscar tar tag i baljan med båda händerna, putar 

rumpan bakåt, tar upp sin ena fot mot baljan och uttrycker ett långdraget starkt ljud som liknar Sofies 

namn. Oscar tittar då på Sofie och håller kvar blicken. Ahmed tar makaroner i ena handen och 

släpper dem igen, samtidigt som han uttrycker ett otydligt ljud och kollar på Sofie. Under tiden tar 

Sofie upp en till ring med sin tomma hand. Sofie har hela tiden blicken mot sina händer. Oscar 

släpper baljan, håller kvar blicken mot Sofie, och backar bort från baljan. Samtidigt upprepar Ahmed 

sin process med makaronerna men skakar istället av sig dem från handen.  

 

Utdraget visar ett försök av Oscar att få Sofies uppmärksamhet. Han använde olika 

kommunikativa redskap genom att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt. De olika sätten 

Oscar uttryckte sig på kan ses som ett intensivt sätt att påbörja en kommunikation på. Han 

tycktes vara beslutsam om att få kontakt med Sofie och höll kvar blicken mot henne under en 

längre tid, när han sedan backade bakåt ut ur bild. Sofie var dock fokuserad på sin aktivitet utan 

att vid något tillfälle förflytta sin uppmärksamhet till varken Oscar eller Ahmed. Att Sofies 

uppmärksamhet inte riktades mot Oscar kan förstås som att hon inte ville lämna sin lek med 
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makaronerna och ringarna. Å andra sidan kan Sofies stora fokus på leken innebära att hon inte 

uppfattade Oscars försök till interaktion, eftersom Oscars uttal inte var tillräckligt tydligt. Det 

kan även höra samman med att de inte går på samma avdelning och att Sofie därför inte kände 

igen Oscars sätt att kommunicera på. Dessutom såg inte Sofie ögonkontakten Oscar sökte 

eftersom hon ständigt hade blicken ned mot baljan och makaronerna. 

 

Oscars aktörskap präglades av en konsekvenslogik där hans mål var att få Sofies 

uppmärksamhet. Han gick igenom olika handlingsalternativ och valde att uttrycka sig starkt, 

både verbalt och icke-verbalt. Han höll även kvar blicken mot Sofie för att urskilja om hon 

riktade sin uppmärksamhet mot honom eller inte. När hon inte visade några tecken på reaktion 

valde Oscar att gå därifrån, samtidigt som han höll kvar blicken.  

 

5.2. Fysiska redskap som centralt i barnens interaktioner 

5.2.1. Billeken som en väg till social och fysisk interaktion 

Ahmed och Tea leker tillsammans i ett rum på förskolans avdelning. I bakgrunden syns Lindita 

och Julia. Olivia sitter på golvet i närheten av Ahmed och Tea med iPaden i handen och filmar 

dem. 

 
Ahmed sitter på huk med en röd leksaksbil framför sig. Tea sitter en liten bit bort från honom 

och är vänd mot Ahmed. Tea har också en röd leksaksbil framför sig. Tea puttar iväg bilen mot 

Ahmed och säger: “Biii”. Ahmed håller ena handen på sin bil och puttar tillbaka Teas bil med 

andra handen. Tea puttar fram bilen igen och Ahmed puttar tillbaka den. Tea säger: “Tiii”. Hon 

håller fast den röda bilen och plockar fram en gul likadan leksaksbil. Tea säger samtidigt: “Biiil. 

Vi kan, två. Två bilar”. Tea håller en bil i vardera hand och ställer ner dem på golvet framför 

sig. Ahmed puttar bort sin röda bil mot Olivia och säger samtidigt: “Biiil”. Olivia puttar tillbaka 

den. Ahmed puttar iväg den igen och säger samtidigt: “Biiil!”. Tea puttar iväg båda sina bilar 

mot Ahmed. Den röda bilen fortsätter förbi och den gula kommer framför Ahmed som puttar 

vidare den och säger: “Biiil”. Tea säger: “Biiil. Hämta den”. Tea och Ahmed kollar på varandra 

och kryper iväg i samma riktning mot bilarna.  

 

Tea och Ahmed skapade en överenskommelse för hur leken skulle utspela sig där de uttryckte 

sig genom att upprepa samma ljud samtidigt som bilarna skickades iväg. Överenskommelsen 

skedde utan komplikationer vilket kan tydas som att barnen lekt mycket med varandra tidigare 

då de går på samma avdelning och är vana vid varandra. Utan att barnen hade ytterligare verbal 

kommunikation, fanns en outtalad regel om att säga ordet “bil” då bilarna förflyttades. Detta 
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blev kommunikationen mellan dem. Deras handlingar påverkades även av den materiella 

omgivningen på grund av bilarnas tillgänglighet. Bilarnas funktion gjorde det även möjligt för 

dem att skicka bilarna mellan varandra. Leken utvecklades genom att en bil först skickades 

mellan barnen för att sedan utökas med en bil till. Sedan bjöd Ahmed in en tredje aktör, Olivia, 

för deltagande i leken. I nästa steg tillkom även kroppsliga förflyttningar. I sekvensen såg vi 

hur bilarna som ett fysiskt redskap blev en gemensam nämnare hos Tea och Ahmed. Lekarna 

utspelade sig först var för sig, men avslutades i ett samspel med bilarna i fokus. Teas initiativ 

till att bjuda in till lek blev startpunkten för samspelet. Bilarna blev då, både individuellt och 

kollektivt, den fysiska interaktionen. Den sociala interaktionen kunde ske genom att Tea och 

Ahmed praktiserade det fysiska redskapet tillsammans, där en gemensam lek ägde rum.  

 

5.2.2. Förflyttning av makaroner 

I kommande utdrag står Ahmed och Oscar runt en balja med makaroner. 

 
Ahmed tittar mot Oscar, som flyttar makaroner från en sektion i baljan till en annan. Oscar gör ett 

ljud “baaj”. Ahmed går närmre Oscar och sträcker sig ned mot sektionen där Oscar har släppt sina 

makaroner. Oscar upprepar proceduren och släpper nya makaroner. På samma plats tar Ahmed en 

näve med makaroner, förflyttar sig till sin tidigare plats och släpper makaronerna. 

 

Den fysiska interaktionen utspelade sig inte bara på så vis att båda barnen lekte med 

makaronerna, utan att de använde makaronerna som låg på samma plats i baljan. Vi tolkar 

sekvensen som att Ahmed förflyttade sig mot Oscar för att transportera vidare makaronerna 

Oscar just släppt. Det kunde även funnits en vilja hos Ahmed att leka tillsammans med Oscar, 

då han använder makaronerna från samma plats, och därmed önskade att Oscar skulle fortsätta 

sina transporter av makaronerna. Däremot visade inte Ahmed några tydliga sociala tecken på 

att han ville leka med Oscar. Det kan dock ha skett ett samspel mellan barnen, eftersom Oscar 

fortsatte att förflytta makaronerna där Ahmed började plocka ifrån. Om inte Oscar hade för 

avsikt att samspela med Ahmed, blev det en envägsinteraktion där Ahmed interagerade med 

Oscar men inte vice versa. Oscar visade inte någon typ av irritation och beklagade sig inte heller 

över att Ahmed gick in i hans lek oannonserat. Då barnen går på samma avdelning kan det ha 

betydelse för hur Oscar reagerar eftersom de förmodligen har tidigare erfarenheter av att leka 

tillsammans. Makaronerna och baljan blev således de fysiska redskap som var centralt i båda 

barnens lekar. 
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5.2.3. Utmaningen i att samspela med varandra 

I följande utdrag syns Ahmed och Tea i bild. Ur bild finns Lindita, Julia och Olivia. De är i ett 

lekrum och Ahmed har just skjutit en stor leksaksbil mot Tea. 

 
Tea sitter på golvet och leker med en bil i ena handen som hon håller framför sig. Ahmed står 

mittemot och får tag på en grön låda med fordonsleksaker i. Tea skjuter bilen framför sig samtidigt 

som hon säger Ahmed, och sedan ett otydligt ljud. Ahmed vänder den gröna lådan upp och ned och 

häller ut leksakerna framför Tea. Tea säger något till Ahmed som är svårt att uppfatta. Ahmed lägger 

ifrån sig lådan och kollar mot Tea och leksakerna. Sedan plockar Tea upp en röd och en grön bil av 

fordonen som Ahmed nyligen hällt ur. Samtidigt som Tea plockar upp bilarna, sträcker sig Ahmed 

mot samma röda bil. Han tar istället tag i en blå helikopter, men släpper den direkt. Tea vänder sig 

om och går iväg ett par meter. Ahmed springer efter, och gör ifrån sig ett ljud samtidigt som han 

rynkar på ögonbrynen. Han tar tag i Tea och vänder henne om, hon tittar upp mot honom. Sedan tar 

Ahmed den röda bilen ur hennes händer. Tea släpper den gröna bilen, tittar mot Julia och går sedan 

mot henne.  
 

Tea interagerade med Ahmed när hon sade hans namn och sköt iväg bilen mot honom. Detta 

kan tolkas som att hon bjöd in till lek. När Ahmed hällde ut leksakerna framför Tea kan detta 

tolkas som att även han bjöd in till samspel. Ahmed kan ha haft en tanke om en lek, som 

rubbades när Tea sedan tog den röda bilen Ahmed sträckte sig mot, och gick iväg. Men eftersom 

Ahmed inte verbalt kunde uttrycka sig uppstod språkliga komplikationer. Eftersom Ahmed då 

tog tag i ett annat fordon, kan detta ses som ett övervägande om att låta Tea behålla den röda 

bilen. Däremot ändrade han sig snabbt då han tog bilen från Tea. Ahmeds mål var att få den 

röda bilen och handlade därför utifrån konsekvenslogiken. Det kan ses som att han genom den 

handlingen avvisade Tea från samspelet eftersom hon sedan gick åt andra hållet. Å andra sidan 

hade Tea tidigare lämnat Ahmed när hon gick iväg en bit med bilen. Vilket kan tolkas som att 

Tea inte ville samspela med Ahmed och därför valde att lämna situationen. Det kan även tolkas 

som att Tea förflyttade sig några meter kan tydas som att hon ville skjuta iväg bilen mot Ahmed 

som hon tidigare gjort, och därmed valde att gå en bit ifrån honom.  

 

Sett utifrån hela situationen visade Ahmed inga ytterligare tecken på att samspela med Tea, 

utöver när han hällde ut leksakerna framför henne. Ljudet han uttryckte efter att Tea tagit bilen, 

och sedan den fysiska kontakt när han tog tag i henne och drog bilen ur hennes händer, tolkas 

snarare som ett avvisande än en öppning för lek. I sekvensen är det svårt att tyda på att Tea 

uppfattat att Ahmed ville ha samma bil. Därför upplevs Tea, som först tittar på Ahmed och 

sedan på Julia utan att säga något, som överrumplad. Hon tar därför beslutet att gå där ifrån. 
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Den röda bilen som ett fysiskt redskap blir centralt för händelsen, och därmed skedde fysiska 

interaktioner. Interaktionerna hade kunnat se annorlunda ut om båda barnen inte fastnat för 

samma röda bil. Hade barnen valt olika fordon hade dessa istället kunnat vara gemensamma 

faktorer som lett till samspel. Den sociala interaktionen skedde genom de kommunikativa 

redskap som utspelade sig när barnen pratade till varandra, när Ahmed tog tag i Tea samt genom 

blickarna som gavs. 

 

5.3. Interaktioner genom att härma sina kompisar 

5.3.1. Utforskandet av fysiska redskap 

I situationen nedan befinner sig Ahmed och Sofie i förskolans stora lekhall. De står mittemot 

varandra vid baljan med makaroner. 

 
Ahmed sträcker sig ned i baljan med makaroner och tar en näve. Med handflatan uppåt spretar 

Ahmed med sina fingrar och låter makaronerna glida emellan samtidigt som han kollar på sin hand. 

Sofie tittar på Ahmed och gör liknande rörelser med sin ena hand. Ahmed upprepar proceduren. 

Sofie tar samtidigt upp makaroner i sin hand, släpper makaronerna med handflatan nedåt, och vrider 

sedan på handen. Samtidigt har Ahmed gjort samma procedur som tidigare med sin andra hand. 

Sofie gör en rörelse med sina händer där hon slår handflatorna mot varandra, och flyttar dem upp 

och ned. Hon sträcker sig återigen ned mot makaronerna. 
 

I denna situation var det ingen av barnen som tydligt sökte social interaktion. Ahmed 

fokuserade på sin procedur att sila makaroner genom sina fingrar, utan att visa intresse för Sofie. 

Sofies observation kan förstås som att hon endast ville studera Ahmeds agerande, utan att göra 

några försök eller tecken till interaktion. När Sofie sedan gjorde ett försök till en liknande 

rörelse med sina egna händer, kan detta tolkas som att hennes studerande av Ahmed bidrog till 

ett eget kunnande för Sofie som hon praktiserade. 

 

Makaronerna som ligger i baljan blev Ahmeds och Sofies fysiska redskap. Ahmeds procedur 

tolkar vi som ett utforskande av makaronerna. I beröringen av det materiella kan han ha känt 

och upplevt olika saker. Han kan ha utforskat känslan i handen av att sila makaronerna mellan 

sina fingrar. Å andra sidan kan Ahmed ha spretat på sina fingrar för att se vad som händer i 

jämförelse med att hålla fingrarna ihop, samtidigt som han registrerade ljudet av makaronerna 

som träffade baljan. Ahmeds handlingar fångade Sofies uppmärksamhet som ledde till en 

gemensam lek, utan några tecken på att leken skedde i samspel mellan dem. Detta innebär att 
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det fysiska redskapet, makaronerna, blev en gemensam nämnare samt avgörande för vilka 

fysiska interaktioner som skedde. 

 

5.3.2. Använda fysiska redskap för att tänja på gränserna 

Sekvensen nedan utspelar sig från lekhallen där Oscar och Sofie befinner sig, Ahmed har 

nyligen lämnat rummet. Sofie leker med makaronerna i baljan och Oscar observerar vad Sofie 

gör. Ur bild finns Julia och Olivia. 

 
Sofie står och gräver i makaronerna. Oscar tittar på Sofie, och förflyttar sig sedan närmare mot 

henne. Oscar sträcker sig ned mot makaronerna och sätter ned handen. Samtidigt som Sofie en 

andra gång sträcker ned sin ena hand i makaronerna, förflyttar Oscar sin hand och lägger den 

ovanpå Sofies hand. Oscar tittar sedan upp mot Sofie. Samtidigt som Oscar gör ett suckande ljud, 

tar han bort sin hand. Sofie har hela tiden blicken riktad mot sina händer. Sofie tar upp en näve 

makaroner i sin ena hand och tar en makaron därifrån med andra handen och för den mot munnen, 

samtidigt som hon tittar på Oscar. Sofie gnager på makaronen. Oscar följer Sofies handrörelse 

med blicken samtidigt som han rör med händerna i makaronerna. Oscar tar sedan upp en makaron 

med en av händerna och för den mot munnen. Sofie släpper makaronerna som hon har i ena 

handen, men håller kvar makaronen som tidigare varit i munnen. Oscar tappar sin makaron och 

plockar sedan upp en ny från baljan och stoppar den i munnen.  

 

Oscars och Sofies handlingar kretsade även här kring det fysiska redskapet, makaronerna. Oscar 

visade intresse för Sofie genom att observera alla hennes rörelser och sedan lade en hand på 

hennes. Det var först när Sofie tog upp en makaron och förde den till munnen som hon tittade 

mot Oscar. Oscar som registrerat vad Sofie höll på att göra plockade då även han upp en 

makaron. Makaronerna blev det redskap som sammanfogade Oscar och Sofie i deras interaktion 

med varandra. Sofie blev i detta fallet personen som ledde leken och som satte upp ramarna för 

den. Hon testade gränserna genom att göra något annorlunda, som att stoppa makaronen i 

munnen. Sofies aktörskap i situationen kan ses som att den präglades av en lämplighetslogik 

kompletterad med konsekvenslogiken, där hon även testade Oscars gränser. Vi antar att Sofie 

förstår att det är makaroner som ligger i baljan. Utifrån hennes egna erfarenheter av makaroner, 

utforskade hon nu hur de kändes och smakade i jämförelse med makaronerna de troligtvis 

någon gång fått till lunch. Sofie agerade som aktör när hon gjorde något som hörde till 

ovanligheten. Vi tolkar det som att Sofie hade ett mål med sina handlingar och ville testa detta 

tillsammans med Oscar. 
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5.4. Resultatsammanfattning 
Utifrån analyserna kunde vi se att barnens ageranden präglades av både sociala och fysiska 

interaktioner. De fysiska redskapen hade stor inverkan på hur barnens interaktioner med 

varandra utspelade sig. Barnen skapade själva gemensamma nämnare genom exempelvis deras 

namn och olika fysiska redskap, såsom makaroner och fordonsleksaker. Genom att barnen 

härmade varandra kunde detta bli början på sociala och fysiska interaktioner som utvecklades 

olika beroende på situationen. Vi såg även exempel på att den verbala kommunikationen kunde 

sätta gränser för hur situationen utspelade sig, vilket medförde utmaningar för barnen. Däremot 

har vi inte kunnat visa på att språkliga begränsningar gjorde barnen minde inkluderade i leken. 

Vidare såg vi exempel på när barnen samspelade genom olika kommunikativa redskap och vad 

ljudeffekter gjorde för deras interaktioner. Lämplighetslogiken utgjorde större delen av barnens 

handlingsalternativ, men det fanns även några tillfällen där konsekvenslogiken var 

förekommande. När barnen ställdes inför utmaningar och hade tydliga personliga mål blev 

konsekvenslogiken handlingsalternativet, medan i situationer där barnen handlade efter tidigare 

erfarenheter speglade lämplighetslogiken aktörskapet. Barnen skapade själva outtalade regler 

för lekarna och det fanns en överenskommelse mellan dem för hur lekarna skulle utspela sig. 

Samspelet mellan barnen kunde dock se olika ut beroende på om de hade en relation sedan 

innan eller inte.
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6. Diskussion 
I samband med analysarbetet insåg vi att pedagogen spelade en stor roll även i barnens fria lek, 

och inte endast i planerad undervisning. En annan intressant aspekt som visade sig var att 

barnens tidigare relationer hade en viss betydelse för de sociala interaktioner som uppstod, även 

om detta är en mindre del av resultatet.Vi vill därför lyfta fram detta i diskussionen relaterat till 

de interaktioner vi studerat. Utifrån studiens resultat och analys har diskussionen delats upp i 

fyra olika teman vilka är: Barnens interaktioner i den fria leken relaterat till pedagogens roll, 

Språkets betydelse för kommunikation och sociala interaktioner, Tidigare relationer och 

fysiska redskaps betydelse för interaktioner i fri leksamt Icke-verbal interaktionmed det fysiska 

redskapet i centrum.  

 
6.1. Barnens interaktioner i den fria leken relaterat till pedagogens roll 

Att som pedagog fokusera på relationerna mellan barnen och lärandet som sker mellan dem, 

kan ha betydelse för hur deras lek utvecklar sig (Broström et al, 2014). I exemplet där barnen 

och Julia klappar stavelserna till barnens namn bygger Julia vidare på vad Tea startade. Det är 

tydligt att Julia ville göra Ahmed delaktig i interaktionen mellan Tea och Lindita, vilket även 

resulterade i att Julia själv blev delaktig. Eftersom Tea började klappa stavelserna i Linditas 

namn uppstod ett gemensamt intresse mellan barnen. I och med att Julia sedan tog efter Teas 

handling och inkluderade Ahmed i aktiviteten blev gemenskapen större. Barnen blev ägare av 

aktiviteten och lärandet skedde genom aktiva interaktioner med andra (Johansson & Sandberg, 

2010). Barnen deltog genom att vara en del av en grupp. Frågan är däremot hur leken hade 

kunnat utspela sig om pedagogen inte alls varit delaktig, eller om pedagogen varit mer aktiv 

och fortsatt uppmuntra till lärande? När en pedagog inte är delaktig ställer detta högre krav på 

barnens samarbetsförmåga och förmågan att söka sig till andra barn för att leka och skapa 

relationer (Vriens-van Hoogdalem, de Haan & Boom, 2016). Därmed är det inte säkert att 

Ahmed hade blivit delaktig eftersom det var Julia som bjöd in honom i leken. Skulle konflikter 

uppstå och att barnen inte klarar av att reflektera över sina egna handlingar är det bra med en 

vuxens stöd (Wood, 2014). Samtidigt blir det en situation där barnen får möjlighet att utmanas 

själva och utvecklas vidare genom det.  

 

Det finns en betydelse i hur aktiv och involverad pedagogen behöver vara i barnens fria lek, för 

att kunna utmana dem vidare och skapa ett större och meningsfullt sammanhang (Jensen, 2013). 
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En annan aspekt i att vara involverad och delaktig i barnens fria lek är att pedagogen genom 

den kan finna stöd för att kunna följa läroplanens intentioner (Pyle & Danniels, 2017), eller att 

pedagogen uppmärksammar barns behov av upprepning (Spies et al, 2017). Pedagogernas 

erfarenheter och utbildning blir även avgörande för hur arbetet med barns olika behov utformas 

och blir en viktig del i barnens lärande och deltagande (Kwon, Hong & Jeon, 2017; Lundqvist, 

Mara & Siljehag, 2015). Det behövs därför en balans i att leda och följa barnen i deras lek. I 

exemplet där Olivias intresse och initiativ blev ledande lämnades utrymme för eget handlande. 

Barnen fick möjlighet att själva fortsätta initiativet till att samspela, till skillnad från studierna 

av Sawyer et al (2016) och Kultti (2012) där barnens inflytande inte präglade 

undervisningstillfället. Dock skedde detta i planerad undervisning och inte i barnens fria lek. 

Lindita fick som aktör möjlighet att träda fram med sin egen vilja, vilket visar på hur leken kan 

bidra med utmaningar för barnen där sociala och kommunikativa förmågor sätts på prov 

(Vriens-van Hoogdalem, de Haan & Boom, 2016). 

 

6.1.1. Sammanfattning 

Det är viktigt för barnen att skapa gemensamma intressen för att leken ska fortgå. Pedagogen 

behöver ständigt avväga om huruvida det gynnar barnen att vara delaktig eller att hålla sig 

utanför leken. Pedagogens delaktighet kan både främja och hämma barnens lek. Att vara 

delaktig och involverad kan bidra till att barnen utmanas i leken, samt att detta kan möjliggöra 

för större inkludering. Å andra sidan kan även pedagogens delaktighet hämma barnen i och med 

att de måste lära sig att själva ta egna initiativ till att utvecklas i leken. Då vi vill synliggöra 

barnens kunnande i den fria leken visar detta att pedagogen får en viktig roll i barnens lek. Vi 

vill betona att den fria leken inte alltid behöver vara fri från pedagoger, därmed inte sagt att en 

pedagog alltid bör vara närvarande. 

 

6.2. Språkets betydelse för kommunikation och sociala interaktioner 

I studien av Sawyer et al (2016) gavs flerspråkiga barn inte samma möjlighet till inkludering 

som enspråkiga barn. Vi kan utifrån våra analyser dra slutsatsen att barn med svenska som 

andraspråk i tvåårsåldern inte ges mindre möjlighet till inkludering i den fria leken. Barnens 

interagerande med varandra utspelade sig inte olika beroende på vilket förstaspråk de hade. Det 

vi däremot kunde se var att barnens språkliga förmågor kunde sätta gränser i leken, och 

ytterligare exempel på när barnens sociala och kommunikativa förmågor sätts på prov (Vriens-

van Hoogdalem, de Haan & Boom, 2016; So Jung 2016) kan vi se i sekvensen där Ahmed tog 
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den röda bilen från Tea. Genom att Ahmed inte verbalt kunde uttrycka att även han ville ha den 

röda bilen uppstod en utmaning för Tea i att förstå hans agerande, vilket skapade gränser i leken 

då den avbröts. Däremot är det svårt att avgöra om Tea hade för avsikt att leka med Ahmed 

eftersom hon först gick några steg därifrån. I sekvensen där Oscar sökte Sofies uppmärksamhet 

men inte fick den, blev även detta ett exempel på vad barnens olika kunnande i språk kan få för 

konsekvenser. Hade Ahmed och Oscar istället kunnat uttrycka sig genom att förklara för de 

andra barnen vad de menade, hade det funnits en chans att Tea aldrig tagit den röda bilen, eller 

att Sofie riktat uppmärksamheten mot Oscar. I likhet med Wood (2014) blir den fria leken en 

utmaning för barnens kommunikativa förmågor, eftersom de själva behöver hitta gemensamma 

nämnare och kunna samspela med varandra. Skovberg Karoff (2016) menar att barnen emellan 

själva sätter upp regler i deras lek när de går in i olika roller. När vi tidigare analyserat 

sekvensen mellan Tea och Ahmed som sköt bilarna mellan sig, kom vi fram till att det fanns 

outtalade regler om att barnet som sköt iväg bilen skulle säga “bil”. Genom detta speglades det 

som var meningsfullt för Tea i leken (Skovberg Karoff, 2016), eftersom det var hon som först 

sade “bil”. Ahmed som blev deltagande i leken följde Teas regler. Därefter konstruerade dem 

leken i samspel med varandra och det blev tydligt vilka regler som blev rådande. 

 

6.2.1. Sammanfattning 

Vi kan se att barnens kommunikativa förmågor kan vara ett hinder i deras lek eftersom de inte 

alltid kan göra sig förstådda via språket. Barnens förstaspråk har däremot ingen betydelse i 

dessa sammanhang eftersom de inte har ett fullt utvecklat språk än. Å andra sidan har de 

kommunikativa förmågorna i den sociala interaktionen inte alltid varit ett hinder eftersom andra 

kommunikativa redskap som exempelvis gester och blickar har praktiserats. I barnens skapande 

av lekar har outtalade regler fastställts som varit gemensamma för alla parter. 

 

6.3. Tidigare relationer och fysiska redskaps betydelse för interaktioner 

i fri lek 
So Jung (2016) betonade barnens kompisrelationer med varandra som en viktig faktor för 

samarbetsförmågan och de sociala kontexter som utspelar sig. I exemplet där Oscar söker Sofies 

uppmärksamhet genom att göra ett högt ljud, kan vi se att han inte lyckas fånga den. Dessa barn 

går inte på samma avdelning vilket här kan ha en betydande roll för vilka interaktioner som 

utspelades. Vi skrev tidigare om när Oscar förflyttade makaroner och Ahmed kom och 

förflyttade makaroner från samma ställe. Utan någon verbal kommunikation blev leken här 
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gemensam och det fanns inga protester hos Oscar när Ahmed blev deltagande i leken. Ett annat 

exempel där leken blev till utan uttalade regler är det vi nyligen skrivit om mellan Tea och 

Ahmed som sköt bilen mellan varandra. Dessa två exempel utspelar sig mellan barn från samma 

avdelning vilket även här kan ha haft betydelse för hur barnen interagerade med varandra (So 

Jung, 2016). Vi kan även se tydliga kopplingar mellan barnens sociala interaktioner och 

tillgängliga fysiska redskap. Leksaksbilarna som Ahmed och Tea skjutit mellan varandra gav 

möjlighet till att skapa en lek som kretsade runt det fysiska redskapet. Även baljan med 

makaronerna är ett sådant exempel som skapade olika lekar. Miljön har med andra ord stor 

betydelse för vilka lekar som skapas. Den kan även ha stor betydelse för barnens utveckling i 

deras språk. Att skapa en miljö där barnen inspireras till att leka och kommunicera med varandra 

kan bidra till att barnens medvetenhet för olika språk ökar (Ljunggren, 2015). Vi kan inte på 

såhär kort tid se en ökad medvetenhet hos barnen för olika språk, däremot kan pedagogens 

vetskap om barnens olika språk möjliggöra för utveckling av deras förståelse för språken. Det 

krävs utbildning inom arbetet med barn med annat modersmål än svenska för bästa möjliga 

resultat (Sawyer, Manz & Martin, 2017), vilket blir avgörande för vilka förutsättningar för 

lärande som skapas (Kultti, 2012). 

 

6.3.1. Sammanfattning 

Vi har identifierat två faktorer som spelar en roll för vilka interaktioner som sker. Dessa är 

tidigare relation och de fysiska redskap miljön erbjuder. Denna vetskap kan ge verksamheten 

mer förståelse för kompisrelationernas betydelse i hur leken utspelar sig, eftersom goda 

relationer är viktiga faktorer för barns samarbetsförmåga. Vidare bidrar även detta med kunskap 

om att de fysiska redskap som erbjuds har en betydelse för vilka lekar som skapas. 

 

6.4. Icke-verbal interaktion med det fysiska redskapet i centrum 

Vi har sett olika exempel på när barnens kommunikativa förmågor sätts på prov, men även 

exempel på när deras sätt att kommunicera icke-verbalt skapar en social och fysisk interaktion 

i gemensam lek. När Ahmed silar makaroner mellan sina fingrar och Sofie observerar hans 

handlingar för att sedan pröva det själv, uppstår en gemensam lek. Leken i denna situationen är 

nödvändigtvis inte delad mellan barnen, utan mer individuell där barnen prövar sina egna 

förmågor. Ahmed utforskar hur makaronerna känns och vad som sker när han spretar med sina 

fingrar, medan Sofie prövar sättet att vända och vrida på sina händer. En annan situation där 

gemensam lek skapats, men som skiljer sig en aning från Ahmeds och Sofies lek, är när Oscar 
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härmar Sofie med att plocka upp makaroner och stoppa dem i munnen. När båda parter utför 

liknande handlingar, med tydlig icke-verbal kommunikation, skapas en samhörighet mellan 

dem (Pálmadóttir & Johansson, 2015). Sofies och Oscars kontakt med varandra gör att de vågar 

tänja på gränserna och göra om reglerna för leken. De utforskade tillsammans och skapade det 

som var meningsfullt för dem (Aras, 2016; Skovberg Karoff, 2016). Sofie använde även sin 

agens för att konstruera leken och på ett sätt både skapa och sabotera reglerna, samtidigt som 

hon var inkluderande och social mot Oscar (Wood, 2014). Utan Sofies aktörskap hade troligtvis 

inte situationen utvecklats som den gjorde, då Oscar var avvaktande och lät Sofie ta första 

stegen. Hade Sofie å andra sidan varit avvaktande, hade situationen möjligtvis kunnat utspela 

sig med ombytta roller där Oscar haft en mer betydande roll och varit ledaren i leken. Både 

Sofie och Oscar har svenska som andraspråk, men de kommunicerar genom andra 

kommunikativa redskap (Skaremyr, 2014) vilket gör det möjligt för dem att skapa en relation. 

Kanske var detta Sofies sätt att visa sina intressen för Oscar och bygga upp sin identitet 

tillsammans med honom (Wood, 2014). Det blir tydligt här att leken blir en prövning för 

barnens självbild och samspelet med varandra (Lillemyr, 2016). 

 

6.4.1. Sammanfattning 

I föregående stycke synliggörs det icke-verbala språket som kommunikativt redskap. 

Utforskandet tillsammans med fysiska redskap i centrum skapar situationer där barnens 

kunnande synliggörs genom användandet av det. Det fysiska redskapet blir ledande för 

interaktionerna mellan barnen. Trots det icke-verbala språket och avsaknaden av ord i barnens 

interaktion, kan deras förmågor att kommunicera med varandra synliggöras. Eftersom de 

skapade en gemensam lek och visade sig vara överens utan några komplikationer. I denna typ 

av interaktion kan även barnens aktörskap synliggöras i ledandet av leken. 
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7. Slutsats 
Syftet med studien var därmed att bidra med ny kunskap och förståelse för hur barn i 

tvåårsåldern med svenska som första- respektive andraspråk interagerar med varandra och med 

fysiska redskap, samt synliggöra hur deras kunnande utspelas i den fria leken i förskolans 

verksamhet. Vi har kunnat se olika typer av interaktioner, både sociala och fysiska samt hur 

barnen har använt sig av kommunikativa redskap när det verbala språket inte räckt till. Här har 

den sociala interaktionen mestadels bestått av gester och blickar, och inte till lika stor del verbal 

kommunikation. Vi har även synliggjort att de fysiska redskap som funnits tillgängliga för 

barnen har varit centrala och skapat en gemenskap, och även varit avgörande för vilka typer av 

lekar som skapats. I de flesta fall har de fysiska redskapen haft stor betydelse för hur den sociala 

interaktionen utspelat sig. Barnen har använt sig av de fysiska redskapen för att starta upp nya 

lekar. Olika typer av fysiska interaktioner har varit att barnen söker interaktioner mellan 

varandra genom de fysiska redskapen, de har även använt dessa för att utforska med varandra. 

De sociala och fysiska interaktionerna har präglats av barnens aktörskap och det 

handlingsalternativ de valt att tillämpa. Pedagogens roll har haft en betydelse för barnens 

interaktioner på så vis att delaktigheten och närvaron har kunnat påverka situationen, både 

positivt och negativt, i barnens fria lek. Barnen har på olika sätt utmanat sig själva och sina 

gränser men även utmanat varandra i den sociala interaktionen. På så sätt har barnens kunnande 

i den fria leken synliggjorts för oss, dels de gånger barnen funnit gemensamma nämnare som 

skapat samhörighet och meningsfullhet. Men även när den språkliga kommunikativa förmågan 

satts på prov och utmanat barnen i samspelet och interaktionerna. Samspelet och de sociala 

interaktioner som skett mellan barnen har överlag präglats av förståelse och intresse för 

varandra. Utifrån de slutsatser vi kommit fram till har vi synliggjort barnens kunnande genom 

att se hur sociala och fysiska interaktioner kan utspela sig. Vi har sett att barnen har utmanat 

sig själva och andra i de sociala och fysiska interaktioner som uppstått. 
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8. Didaktiska implikationer 
Anledningen till varför vi valde att genomföra denna studie var på grund av att en större del av 

forskningsläget studerat flerspråkiga barn i planerad undervisning. Många av resultaten har 

visat sig vara positiva för barnens utveckling, men i och med avsaknaden av forskning kring 

flerspråkiga barns interaktioner i den fria leken valdes studiens forskningsområde. Med denna 

studie kan förskolans verksamhet ta del av och förstå vikten av fri lek och vad språklig och 

fysisk miljö gör för barnens interaktioner. Det är inte enbart i planerad undervisning som 

barnens kunnande synliggörs, och inte heller enbart i samtalen mellan barn och pedagog, utan 

även i de sociala och fysiska interaktioner som uppstår mellan barnen i den fria leken. Det är 

även värdefullt att vara medveten om vilken roll pedagogen har i den fria leken. På en 

samhällsnivå kan denna undersökning bidra med en ökad kunskap och förståelse för hur barn i 

tvåårsåldern interagerar med varandra genom kommunikativa och fysiska redskap.  

 

Genom att genomföra denna studie har vi själva blivit mer medvetna om barns sätt att interagera 

med varandra. Vi hade föreställningar om att barnens olika språk skulle vara mer avgörande för 

hur lekarna utformades. Vi trodde även att barnens olika förstaspråk skulle vara ett hinder för 

förståelsen för varandra, men det visade sig vara barnens språkliga utveckling som blev 

avgörande, och inte deras förstaspråk. 
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9. Förslag på vidare forskning 
För att stärka studiens trovärdighet ytterligare hade vi velat observera på flera förskolor. Vidare 

hade det varit intressant att studera äldre barn för att kunna jämföra olika åldrar, och se om våra 

föreställningar hade stämt bättre överens med äldre barn eftersom deras språkliga förmåga då 

varit mer utvecklad. Det hade även varit intressant att studera en barngrupp enbart bestående 

av barn med svenska som förstaspråk, för att kunna jämföra med en barngrupp enbart bestående 

av barn med svenska som andraspråk.  
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11. Bilagor 

11.1. Samtyckesblankett på svenska 
Till dig som är vårdnadshavare - information och förfrågan om 

ditt barns deltagande i fältstudie 

 

Vi heter Olivia Wendefors och Julia Nigelius. Vi läser till förskollärare 

på högskolan i Halmstad och är inne på vår sista termin. Julia har haft 

praktik på Grönkulla förskola i flera omgångar, så några av er känner 

säkert igen henne. I utbildningen ingår att skriva en C-uppsats, vilket 

är anledningen till att denna fältstudie kommer att göras. Syftet med 

studien är att undersöka hur barn kommunicerar med varandra i deras 

lek. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra med ökad förståelse för barns kunnande. 

 

Vi kommer samla data genom videoinspelning och materialet kommer endast användas för eget 

bruk och eventuellt visas för våra handledare. Materialet från inspelningarna kommer hanteras 

och behandlas konfidentiellt och det kommer förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta 

del av det. Inga enskilda personer eller förskolor kommer kunna identifieras i examensarbetet. 

När arbetet är slut kommer allt material att raderas. Barnen som deltar i studien kan när som 

helst välja att avbryta.  

 

Vänligen lämna ditt ställningstagande om ditt barns deltagande i studien senast tisdag 4/12-18. 

 

Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss eller någon utav våra handledare. 

 

Studerande Handledare 

Olivia Wendefors 

olimel15@student.hh.se 

Kalle Jonasson 

kalle.jonasson@hh.se  

Julia Nigelius 

julnig15@student.hh.se 

Anniqa Lagergren 

anniqa.lagergren@hh.se 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
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✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras 

 

Vårdnadshavare för: ................................................................................................................. 

 

Vårdnadshavares namnteckning & datum   

 

................................................................................................................................................... 
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11.2. Samtyckesblankett på arabiska 
 

  الدراسیة البحوث اجراء على لالستعالم االمور اولیاء موافقة

 یاضلر كمعلمات التدریس باختصاص ھالمستاد جامعة في ندرس وجولیا، اولیفیا نحن

 على جولیا عملت لقد .الجامعیة الدراسة من االخیرة المرحلة في االن ونحن .االطفال

 االھل كال من الكثیر ان عتقدا .كواله جرون مدرسة في مرات لعدة المھني التدریب

 ھو وھذا االطفال، عن دراسیة ابحاث اجراء الدراسات ضمن من .بھا التقوا واالطفال

 .االبحاث ھذه ألجراء السبب

 

 كطفل مشاركة على توافق ان قبل دراسي، بحث في للمشاركة )ة(مدعو ابتك او ابنك

  .جیدا المعلومات قرأة یرجو

����� ������ �� ������� �������:  

 .الفیدیو تصویر خالل من طفلك عن /من معلومات جمع -

 .البشري السلوك مراقبة -

 .بعضھم مع االطفال تواصل مراقبة -

����� �����: 

 .بشفافیة البحث بیانات مع التعامل -

 .وشفافیة بنزاھة المشاركین مع التعامل -

 .البیانات ایةحم مبادئ مع یتماشى بما امن بشكل الطالب بیانات تخزین -

 .الجامعي والمعید الباحثین غیر اخر طرف أي الى الطالب بیانات نقل عدم -

 .المدرسة اسم أو الطالب اسم البحث في یذكر لن -

 .علیھا حصینا التي البیانات جمیع مسح سیتم البحث انتھاء بعد -

 موافقةال إلغاء حین بعد وارادتم قبلكم من الموافقة تمت اذا والطالب، الوالدین قبل من المشاركة في اختیاري ھو البحث ھذا

 .أخذت التي المعلومات كل مسح و إلغاء وسیتم ممكن وقت اسرع في ابالغنا یمكنكم

 

 :في الباحثین فریق إلى التحدث یمكنك بك، یضر قد البحث أن تعتقد أو شكوى، أو اھتمامات، أسئلة، لدیك كان اذا

Studerande Handledare 

Olivia Wendefors 

olimel15@student.hh.se 

Kalle Jonasson 

kalle.jonasson@hh.se  

Julia Nigelius 

julnig15@student.hh.se 

Anniqa Lagergren 

anniqa.lagergren@hh.se 
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 الدراسي البحث في ابنتك او ابنك مشاركة موافقة

  األوامر ألولیاء التوقیع حقل

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras (أوافق انا) 

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras(اوافق ال انا)  

 

Vårdnadshavare för: ................................................................................................................. 

 )اسم الطفل(

Vårdnadshavares namnteckning & datum  

 )توقیع ولي االمر و التاریخ(

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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