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Abstrakt 
Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och 

deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att 

många studier utförts i inomhusmiljön. Syftet är att synliggöra vilka språkpraktiker som konstrueras under barns fria lek i 

utomhusmiljön. Våra frågeställningar är: På vilka sätt uttrycks samspel under den fria leken i utomhusmiljön i förskolan, som kan 

främja barns språkkunskaper? Vilka deltagandemönster konstrueras när barnen har fri lek i utomhusmiljön i förskolan? Den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten i föreliggande studie är kunskapssociologi, beskrivet av Berger och Luckmann. Ett 

sociokulturellt perspektiv tillämpades för att synliggöra vilka språkpraktiker som konstrueras, vilka deltagandemönster som 

konstrueras i språkpraktikerna, samt på vilka sätt samspel uttrycks i den fria leken utomhus. Studien genomfördes på två förskolor i 

södra Sverige, med videoobservation av barn i fyra och fem års åldern. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av 

interaktionsanalys. Resultatet visar att de språkpraktiker som barnen konstruerar i den fria leken karaktäriseras av barns språkande, där 

de använder sig av ord och begrepp som är centrala för den lek som pågår, samt att barnen använder sig av anvisningar. Resultatet 

visar barns deltagandemönster genom tre olika tre teman. Dessa är roller, motsättningar och förhandlingar. Resultatet visar att barnen 

intar olika roller där någon styr leken och någon följer. I temat motsättningar visar resultatet hur motsättningar uppstår i leken där 

barnen argumenterar för sin åsikt utan framgång, vilket gjorde att leken avbröts. I temat förhandlingar deltog alla barn på samma 

villkor och hjälptes alla åt att förhandla om hur leken skulle gå till. I alla tre teman visar resultatet hur barn uttrycker samspel främst 

genom det verbala språket som medierande handling men även genom icke verbalt språk, det vill säga kroppsspråk och gester. 

Studiens slutsats skulle vilja lyfta fram de språkpraktiker där motsättningar uppstår där barnen behöver argumentera för sin sak, 

eftersom detta tema var det som framträdde mest vid observationen. Med rätt stöd av varandra samt av pedagoger bidrar barns 

argumentation till att barn utmanas i sitt tankesätt och att uttrycka sig i olika sociala sammanhang, vilket i sig är gynnsamt för barns 

språkkunskaper. 
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1. Inledning 

Samhället vi lever i utvecklas snabbt och utgår från att vi ska kunna kommunicera och uttrycka oss 

(Skolverket, 2018). För att kunna bli en kompetent medborgare som kan utnyttja sina rättigheter och 

göra sin röst hörd krävs språket (Unicef, 2020). Bjar och Liberg (2010) beskriver en kritisk period 

där barns språkutveckling börjar i tvåårsåldern och sedan minskar ju äldre barnet blir. Med anledning 

av detta är det av relevans att studera språkpraktiker i förskolan för att synliggöra hur barn språkar. 

Trots politisk samsyn och forskarsamhällets betoning på vikten av språk finns det en stor andel barn 

som får problem med språket. Utbildningsminister Anna Ekström säger att förskolan har stor 

betydelse för barns språkkunskaper (Regeringskansliet, 2019). Nyligen trädde barnkonventionen i 

kraft och blev lag (Regeringskansliet, 2018), vilket tillsammans med den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2018) lägger vikt på barns språkkunskaper och deras rätt att kunna uttrycka sig. Ingrid 

Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet, lyfter fram vikten av 

förskolan där barn lär sig kommunicera och sätta ord på det de gör (Norberg, 2013).  

 

Med anledning av förskolans betydelse för barns språkkunskaper är det av intresse att studera de 

språkpraktiker som konstrueras av barnen i förskolan, samt hur barnen deltar och samspelar med 

varandra i de språkpraktiker som konstrueras. Språkpraktiker karaktäriseras som hur barnen språkar, 

det vill säga vad som karaktäriserar det som sägs och hur det sägs i den specifika situationen under 

de villkor som råder där. Med deltagandemönster menas de olika sätt som barn deltar på i de 

språkpraktiker som de konstruerar i leken.  

Föreliggande studie har valt att studera de språkpraktiker som konstrueras, på vilka sätt som samspel 

uttrycks och vilka deltagandemönster som konstrueras i den fria leken då forskning menar att det 

särskilt är i leken som barns språkkunskaper utmanas, för att lärande och lek ses som sammanlänkat 

(Excell & Linington, 2011; Norling, 2015; Smidt, Lehrl, Anders, Pohlmann-Rother & Kluczniok, 

2012). Uppfattningen av barns frihet till leken ser annorlunda ut på förskolor och Øksnes (2011) 

skriver att den kan styras av regler och förordningar. I föreliggande studie definieras fri lek som den 

tid på förskolan där barnen får större möjlighet att välja själva vad de vill leka med, och vilka de vill 

leka med utifrån de rådande strukturer och normer som finns i förskolans institution. I den reviderade 

läroplanen har det lagts mer fokus på lek som skrivs fram som grunden för utveckling och lärande 

(Skolverket, 2018). För att möjliggöra lärande är samspel barnen emellan viktigt (Skolverket, 2018), 

vilket ofta sker i leken.  
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I tidigare forskning har fokus varit på hur inomhusmiljön används för att utmana barns 

språkkunskaper i planerade lekaktiviteter. Därav finns ett behov att studera utomhusmiljön och hur 

barns språkkunskaper utmanas under den tiden som inte är planerad, det vill säga den fria leken, för 

att fylla den kunskapslucka som finns. Whorall och Cabell (2015) beskriver att barns språkkunskaper 

måste ges möjlighet att utmanas under hela tiden på förskolan, både inomhus, men också utomhus. 

Villanueva Gran (2011) poängterar att det inte finns bevis för att utomhusmiljön skulle vara en bättre 

lärmiljö än inomhusmiljön, men att den är minst lika betydelsefull som inomhusmiljön och inte får 

glömmas bort. Med anledning av att stora delar av tidigare forskning som studerat språkpraktiker 

utförts i inomhusmiljön, fokuserar föreliggande studie på utomhusmiljön i förskolan. Vad barn 

faktiskt ägnar sig åt i olika utomhusmiljöer är något som det behövs fler och mer djupgående studier 

om (Moser & Martinsen, 2010). Här finns en kunskapslucka att fylla då utomhusmiljön bör studeras 

mer om barnen på förskolan ska kunna utmanas under hela tiden på förskolan.  

 

  

1.1 Syfte och Frågeställning 

I föreliggande studie ses språket och leken i utomhusmiljön som sammanlänkade genom att barnen i 

leken utomhus använder sig av språket. Syftet är att synliggöra vilka språkpraktiker som konstrueras 

under barns fria lek i utomhusmiljön.  

Följande forskningsfrågor är: 

 

* På vilka sätt uttrycks samspel under den fria leken i utomhusmiljön i förskolan, som kan främja 

barns språkkunskaper?  

 

* Vilka deltagandemönster konstrueras när barnen har fri lek i utomhusmiljön i förskolan?  

  

  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Avsnittet har delats upp i 

fyra teman. Det första temat är deltagandemönster i leken. Forskningen som presenteras under det 

första temat har främst studerat de allra yngsta barnen eller fokuserat på flerspråkiga barn. 

Forskningen har även utgått från andra vetenskapliga perspektiv, exempelvis fenomenologi. Av den 

anledningen är föreliggande studies fokus relevant då den studerar de äldre barnen oavsett 

flerspråkiga barn eller ej. Föreliggande studie utgår även från ett annat vetenskapligt perspektiv än 

den presenterade forskningen vilket bidrar till att den kunskap som redan finns vidgas. Det andra 

temat som presenteras är lekens betydelse för barns språkutveckling, där den forskning som 
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presenterats styrker vårt val av att studera just leken. Det tredje temat är användningen av 

utomhusmiljön i språkfrämjande syfte. I detta tema har forskning presenterats för att ge en större 

förståelse för varför föreliggande studie gjorts i utomhusmiljön på förskolan. Det fjärde och sista 

temat som presenteras nedan är användningen av inomhusmiljön i språkfrämjande syfte. Detta tema 

är valt för att ge en större förståelse över hur mycket forskning det finns på inomhusmiljön i 

förskolan, samt att forskningen främst studerat planerade aktiviteter. De fyra teman som presenteras 

nedan visar med andra ord hur delar av forskningen på fältet ser ut, vilket också kommer ge en större 

förståelse för varför föreliggande studie är relevant. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning 

av den tidigare forskning som presenterats, vad föreliggande studie drar för slutsats, samt vad vi tar 

med oss från den tidigare forskningen in i vår studie. 

 

2.1 Deltagandemönster i leken 

Hur barn deltar i leken kan se ut på många olika sätt. I Kulttis (2012) studie ligger fokus på 

nyanlända barns villkor för deltagande i den barn initierade leken. Kultti utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och analyserar med hjälp av interaktionsanalys. I studien har fokus riktats 

mot de yngre barnen på småbarnsavdelningen där resultatet visar att yngre barn tidigt förhandlar om 

deltagandet i leken. En central del av själva leken blir förhandlingar, då villkor för deltagande och 

begränsning av deltagande berörs. Även Hildén (2014) har i sin studie riktat fokus mot de yngre 

barnen i förskolan men utgår istället från ett fenomenologiskt perspektiv. Hennes resultat visade att 

barn använder sig av bland annat ögonkontakt, turtagning, upprepning, imitation och förhandlingar i 

leken. Barn som önskar tillträde till en redan uppstartad lek upprepar de gester som är centrala för 

leken.  

  

I en annan studie av Löfdahl och Hägglund (2006) har deltagandemönster synliggjorts där barn styr 

och följer i leken med hjälp av sin ålder. Löfdahl och Hägglunds (2006) studie visar hur olika sätt 

som att styra eller följa i leken har med barnens ålder att göra. Vidare menar författarna att barn 

ibland använder sin ålder som maktmedel för sitt deltagande i leken med andra barn för att antingen 

utesluta eller styra över de barn som är yngre. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) 

beskriver argumentation som en socialt interaktiv process där barn verbalt lyfter fram det 

förnuftsmässiga i sina handlingar. Olika sociala sammanhang främjar olika former av 

argumentationer vilket innebär att när barn leker tillsammans är det den som bäst kan rättfärdiga och 

framföra sina argument som får en viss roll i leken. Precis som Kultti (2012) har även Skaremyr 

(2014) intresserat sig för nyanlända barns deltagande i leken, men Skaremyr har istället fokus på de 
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äldre barnen i åldern 3-5 år. Resultatet presenteras i två perioder där barnen i den första perioden 

kombinerade olika kommunikativa redskap för att förhandla om deltagande, få tillgång till 

deltagande och upprätthålla deltagande. Barnens verbala kunskaper i svenska som andraspråk var 

begränsade och barnen uttryckte sig genom blickar och gester. I resultatets andra period har det gått 

4 månader sedan första perioden där barnen använder sig mer och mer av det verbala språket. 

Skuggning användes av barnen för att upprätthålla deltagande och för att få leken att fortsätta. 

Skuggning kunde exempelvis vara när ett barn iakttar andra barn och deras handlingar och sedan 

upprepar dem själv.  

  

Jivegårds (2018) avhandling utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv där författaren har 

studerat barn i åldrarna 3-7 år i förskolan. Avhandlingens övergripande syfte var att studera barnens 

tillträde till leken och hur barnen organiserar gemensamma aktiviteter. Precis som i föreliggande 

studie tittar Jivegård (2018) på både verbala och fysiska handlingar. I studien har videoobservation 

använts som metod och materialet har sedan analyserats med hjälp av samtalsanalys. Avhandlingens 

resultat visar att det i allra högsta grad är ett omfattande diskursivt arbete som barn använder när de 

organiserar gemensamma lekar. Vidare visar resultatet att barns tidigare erfarenheter genererar 

strukturerade resurser och som på ett väsentligt sätt bidrar till de begränsningar och möjligheter som 

finns när en lek organiseras av barnen. Jivegård (2018) beskriver även hur resultatet visade att 

gestaltning används frekvent i skiften mellan olika typer av episoder. Vidare beskriver hon att 

barnens användning av gestaltning var framträdande vid utformningen av roller och dispyter och att 

barn noga lägger märke till hur deras gestaltning tas emot. Avslutningsvis visar resultatet att humor 

används frekvent av barn i leken för att bekräfta varandras deltaganderoller och för att utföra olika 

typer av handlingar. Några exempel på hur barn använde humor i leken beskriver Jivegård (2018) 

som när ett barn försökte väcka kamraternas intresse, att bli bekräftad i sin deltagarroll, eller när ett 

barn föreslog en förändring i hur leken skulle gå till och ville styrka detta positivt.  

2.2 Lekens betydelse för barns språkkunskaper 

Samuelsson (2019) fokuserar på flerspråkighet och hur lek kan användas av barn som utvecklar sitt 

andraspråk. Samuelsson menar att förskolan är mer än bara omsorg, att lek och lärande ses som 

sammanlänkat, därav intresset att undersöka hur lek används i förskolan och hur lek kan användas 

för att främja barns språkkunskaper. Resultatet påvisade möjligheter för flerspråkiga barns 

språkkunskaper via lek. Ett exempel var när två barn skuggades och de startade och upprätthöll leken 

korta stunder vilket kunde bero på deras ökade språkbruk, men även genom de artefakter som fanns 



5 
 

tillgängliga på förskolan. Samuelssons (2019) resultat förmedlar att barn kan använda förskolans 

fysiska och sociala miljö för att stödja deras språkkunskaper i lekinteraktioner. Exempelvis genom de 

möjligheter och begränsningar som finns i förskolans miljö men även genom verbala uttryck som “en 

gång till”. 

  

Excell och Linington (2011) argumenterar i sin artikel för att leken är viktig för att främja barns 

språkutveckling. De utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som stöd men skriver även om 

multimodalitet som är en teori om mening och kommunikation (Excell & Linington, 2011). Vidare 

menar författarna att språkutvecklingen i Sydafrika har blivit mer "klassrumsbundet" med uppgifter 

som innefattar papper och penna. Detta trots att forskning otvetydigt visar att barns framgångsrika 

akademiska lärande förbättras när de ges tillräckliga och lämpliga möjligheter att röra sig. Det är 

genom rörelse, som barnen får i leken, som de väsentliga perceptuella motoriska färdigheterna och 

begrepp utvecklas bäst (Excell & Linington, 2011). 

 

I en studie gjord av Shin (2012) har författaren studerat de allra yngsta barnen. Shins (2012) resultat 

visar att tillsammans i interaktion med andra skapar barn leken där de utgår ifrån gemenskap och 

använder sig av kunskaper, erfarenheter och tankar. Vidare menar författaren att barn är sociala 

deltagare och att det är tillsammans i leken som barn skapar mening och lär sig saker genom 

samspel. Leken är en del av barnens liv i förskolan och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) benämner leken som det livslånga lärandet där barns erfarenheter leder till nya kunskaper. 

Vidare menar författarna att det är genom samspelet i leken som barn imiterar och lär sig av 

varandra. Detta bidrar till att de sociala aspekterna ger möjlighet till barns utveckling, exempelvis 

barns språkkunskaper. 

 

2.3 Användningen av utomhusmiljön i språkfrämjande syfte 

Dahlgren och Szczepanski (1997) beskriver hur utomhusmiljön ofta har en steril utformning och att 

den idag är bland den mest eftersatta miljön i jämförelse med inomhusmiljön. Trots att studien 

gjordes 1997 visar nyare forskning att det fortfarande är ett problem. Med problem menas att 

utomhusmiljön fortfarande är eftersatt i jämförelse med inomhusmiljön och en nyare studie som 

visar detta är Norlings studie. Hennes studie visar att ett område som är eftersatt i förskolan är 

utomhusmiljön (Norling, 2015). Det finns forskning kring hur betydelsefull inomhusmiljön är, hur 

den bör utformas och användas, men Norling (2015) menar att utomhusmiljön hamnar i skymundan i 
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jämförelse med inomhusmiljön. Hennes resultat tyder på att aktiviteter som stimulerar barns 

begreppsutveckling samt utmanar barnen till egen reflektion sällan tillämpas i utomhusmiljön. 

Vidare menar Norling (2015) att utomhusmiljön är en oreflekterad språkmiljö då läs och 

skrivfrämjande aktiviteter tillämpades mer vid formella sammanhang som vid samling, planerad 

aktivitet eller vila. Detta trots att hennes studie visar hur utomhusmiljön i förskolan erbjuder 

kraftfulla verktyg som kan liknas med att naturmaterial utomhus är neutrala och inte statiskt 

utformade, vilket bidrar till kollektiva lekar där barn förhandlar språkligt om materialets 

handlingserbjudande.  

  

Eriksson Bergström (2013) menar att barn upptäcker mer varierade handlingserbjudande i verktyg 

som är neutrala och inte statiskt utformade, vilket bidrar till att barn samspelar och förhandlar med 

varandra om verktygets handlingserbjudande. Detta leder i sin tur till kollektiva lekar där barns 

språkkunskaper utmanas (Eriksson Bergström, 2013).  

  

 

2.4 Användningen av inomhusmiljön i språkfrämjande syfte 

Den forskning som gjorts på inomhusmiljön i förskolan fokuserar främst på hur miljön är utformad, 

vilket material som finns och hur materialet används av såväl barn som av vuxna. I en studie gjord av 

Justice, Yeomans-Maldonado, Gonzalez, Bengochea och McCormick (2018) utförd i mexikanska 

förskolor var syftet att titta på barns språkkunskaper genom att fokusera på hur miljön var 

strukturerad samt vilka språkkunskaper och metoder pedagogerna på förskolan hade. Resultatet 

visade att de flesta rummen hade en del berättandeböcker och att alfabetet samt barnens namn var det 

som var synligt på väggarna. Språkutvecklande strukturer och materialstöd var relativt knappa i 

många rummen på förskolorna.  

  

Justice et al. (2018) beskriver hur deras observationer inte visade några barn som aktivt skrev eller 

ritade, samt att miljöns struktur inte hade någon specifik plats som skulle kunna användas som 

skrivcentral. Vidare menar Justice et al. (2018) att tidigare forskning lyfter tre viktiga aspekter för att 

främja barns språkutveckling. Dessa tre är ett välfyllt rum med böcker, högläsning mellan pedagog 

och barn och en specifik plats för barnen att lära sig skriva och rita. Inget rum på förskolorna som de 

observerade uppfyllde alla kriterierna. Något som Justice et al. (2018) reagerade på var att 

pedagogerna inte verkade oroa sig för att miljön skulle vara ”dålig”, de ansåg inte heller att de själva 
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behövde eller ville ha mer kunskap i hur man har en språkfrämjande miljö och hur pedagoger bör 

använda den för att främja barns språkutveckling.  

  

En slutsats som Callaghan och Alison (2012) drar i sin studie är att både fonologisk medvetenhet och 

delad bokläsning är nödvändiga komponenter i ett förskolebarns tidiga språkutveckling, eftersom de 

är viktiga förutsättningar för avkodning, stavning och läsförståelse. Författarna jämför forskning på 

barn som på förskolan har dialogisk högläsning och barn som har icke dialogisk läsning. Den 

dialogiska metoden visar sig vara språkfrämjande och effektiv och de barn som haft detta i förskolan 

har haft ett större ordförråd senare och lärt sig att läsa lättare. Däremot visar den icke dialogiska 

läsningen att barnen utvecklade en större lyssnande förmåga. Forskningen föreslår vikten av båda 

typer - dialogiska och icke-dialogisk-för att förbättra språkkunskaper och förmågan att lyssna 

(Callaghan & Alison, 2012).  

  

Som tidigare nämndes fokuserar forskning mycket på vilka aktiviteter som görs i inomhusmiljön för 

att främja barns språkkunskaper. Detta har även Kultti (2013) gjort och hennes resultat visar att 

sångstunder på förskolan är av vikt då det erbjuder barn olika kommunikativa resurser som gester, 

texter, rytm och artefakter. Utöver denna studie som Kultti (2013) gjort på inomhusmiljön har hon 

även gjort en studie där hon observerat och studerat matsituationer i förskolan (Kultti, 2014). Genom 

videoobservation har författaren studerat matsituationer i förskolan med syfte att kartlägga hur dessa 

rutiner används för att utveckla barns språk, främst flerspråkiga barn. Resultatet visade att måltiderna 

gav möjligheter till samtidiga och sekventiella åtgärder. Samtidigt som barnen fysiskt gjorde andra 

saker fick de möjlighet till interaktion och observationerna visade att pedagogerna delade upp sin 

uppmärksamhet och samtalade med barnen både i grupp och enskilt. Det språkliga deltagandet från 

varje barn krävdes inte utan barnen kunde delta genom att observera och lyssna på de andra barnen 

och läraren. Resultatet visade att måltiderna gav möjligheter till språkliga aktiviteter genom lärarens 

vägledning om läraren tog till vara på dessa tillfällen (Kultti, 2014).   

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Under rubriken deltagandemönster i leken har stora delar av den tidigare forskningen studerat de 

yngsta barnen i förskolan, samt att forskningen utgått ifrån andra vetenskapliga perspektiv än vad 

föreliggande studie utgår ifrån. Därav är det relevant för föreliggande studie att fokusera på de äldre 

barnen samt att utgå ifrån ett annat vetenskapligt perspektiv. Genom att inta ett annat perspektiv 

finns möjlighet att upptäcka andra aspekter. Forskningen som gjorts på de yngre barnen visar 
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deltagandemönster i leken där barnen använder sig av ögonkontakt, turtagning, upprepning, imitation 

och förhandlingar i leken. Barn som önskar tillträde till en redan uppstartad lek upprepar de gester 

som är centrala för leken. Vidare synliggörs hur barn styr och följer varandra i leken med hjälp av sin 

ålder som maktmetod. Skuggning, argumentation och förhandling var andra deltagandemönster som 

synliggjordes. Eftersom det finns gott om forskning som gjorts på planerade lekaktiviteter i 

inomhusmiljön på förskolan, är det relevant för föreliggande studie att fokusera på utomhusmiljön 

och den tid som inte är planerad, det vill säga den fria leken. Lekens betydelse för språklärande är 

nästintill all forskning överens om. Trots detta saknas forskning med fokus på själva leken, hur den 

används av barnen, samt vad det är som uppstår i leken. Därför blev det den fria leken som denna 

studie fokuserar på då vi som författare vill fylla den kunskapslucka som finns. Under rubriken 

användningen av utomhusmiljön blir det däremot synligt att forskningen på just utomhusmiljön i 

språkfrämjande syfte är ganska tunn, i jämförelse med inomhusmiljön. Det vill säga att gällande 

utomhusmiljön finns det generellt lite forskning jämfört med inomhusmiljön (Norling, 2015). 

Däremot finns det forskning som visar att utomhusmiljön är en bra lärandemiljö och att den bör 

användas lika mycket som inomhusmiljön (Eriksson Bergström, 2013; Norling, 2015). Under 

rubriken användningen av inomhusmiljön blir det tydligt att mycket av den tidigare forskningen har 

fokuserat på hur inomhusmiljön används. Forskningen har studerat vilka aktiviteter som sker och 

fokuset har många gånger varit på planerade aktiviteter som sångstunder, högläsning och 

matsituationer (Callaghan & Alison, 2012; Justice et al. 2018; Kultti, 2013; Kultti, 2014).  

3. Teori 

I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och analytiska verktyg. 

Vidare presenteras och beskrivs de för studien valda analytiska begreppsverktygen interaktioner, 

artefakter och handling, som ligger till grund för interaktionsanalysen. Föreliggande studie tar sin 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt i kunskapssociologin beskrivet av Berger och Luckmann (1966), 

vilket innebär att verkligheten inte ses som absolut, utan menar att verkligheten är socialt 

konstruerad och hör hemma i specifika kontexter. I föreliggande studie är detta av relevans då 

studien studerar vilka språkpraktiker och deltagandemönster som konstrueras av barnen under leken. 

En gemensam nämnare för kunskapssociologi, sociokulturellt perspektiv och valet av 

interaktionsanalys är att kunskap utbyts och handling sker i samspel (Berger & Luckmann, 1966; 

Jordan and Henderson, 1995; Wertsch, 1998). Då denna studie studerar språkpraktiker och de 

interaktioner som sker under leken i förskolan är detta av relevans för studien. Genom att tillämpa ett 

sociokulturellt perspektiv möjliggörs att synliggöra vilka språkpraktiker och deltagandemönster som 
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konstrueras när barnen har fri lek i utomhusmiljön, samt på vilka sätt samspel uttrycks under den fria 

leken i utomhusmiljön (Säljö, 2015). Med utgångspunkt i kunskapssociologin och det sociokulturella 

perspektivet ryms även de epistemologiska och ontologiska utgångspunkter som innebär i 

föreliggande studie att barnet i förskolan ses som en social och aktivt handlande individ. 

 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studiens syfte är att synliggöra vilka språkpraktiker som konstrueras under barns fria lek i 

utomhusmiljön. Vårt val av teoretisk utgångspunkt blev därav det sociokulturella perspektivet. Med 

detta synsätt ses de verbala samt icke verbala handlingar som sker i föreliggande studies empiri, som 

konstituerade av praktiken. Det vill säga för denna studie barnen, utomhusmiljön och de villkor som 

kan finnas där (Wertsch & Tulviste, 1992).  En central utgångspunkt inom det sociokulturella 

perspektivet är att lärande och utveckling ses som en process som ständigt är i rörelse, där människor 

lär sig genom egna erfarenheter, genom interaktion med andra men också i interaktion med miljön 

(Vygotskij, 1978). I leken som föreliggande studie observerat använder sig barn av redskap. Dessa 

kan antingen vara fysiska, exempelvis en leksaksbil, eller intellektuella, det vill säga språkliga, som 

används när vi förstår och agerar i vår omvärld. Med hjälp av redskap, genom interaktion och 

kommunikation med andra människor kan människan ta del av tidigare generationers erfarenheter 

och föra nya erfarenheter vidare (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978). 

  

3.2 Interaktion 

Begreppet interaktion är relevant för vår studie då vill se vilka interaktioner som uppstår i den fria 

leken i utomhusmiljön på förskolan. Vygotskij (1978) menar att det är i interaktion med andra som 

barn lär och utvecklas. Persson (2012) beskriver interaktioner som det verbala och icke verbala 

samspel som sker mellan barn, barn och artefakter, barn och vuxna, men också mellan barn och 

miljö. I denna studie är barnen i fokus då vi vill närma oss barnets perspektiv, därav är det 

interaktioner barnen emellan och mellan barn och artefakt som kommer vara i fokus. De 

interaktioner som sker mellan barnen benämns i denna studie som sociala interaktioner. Goffman 

(1983) beskriver sociala interaktioner som de interaktioner som sker mellan två eller flera individer 

som är i varandras fysiska närhet. Sociala interaktioner skapas av både verbala samt icke verbala 

handlingar (Aspelin, 2008). Dessa kan framställas på två sätt där det ena är genom ofokuserad 

interaktion och det andra är genom fokuserad interaktion. I en fokuserad interaktion är två eller flera 

individer i samråd med varandra med ett gemensamt fokus (Persson, 2012), och en ofokuserad 
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interaktion kan beskrivas som ett icke-möte där en individ samlar information om en annan individ 

vid ett hastigt ögonblick när individen passerar in och ut genom synfältet (Goffman, 1966; Persson, 

2012). De interaktioner som i denna studie sker mellan barn och artefakter kommer att benämnas 

som fysiska interaktioner. Med artefakter menas material eller verktyg som skapats av människans 

fantasi, exempelvis en spann eller en spade. De fysiska interaktionerna som sker i denna studie 

kommer därav benämnas som interaktion med artefakt, samt att de sociala interaktionerna som sker 

kommer benämnas som verbal och icke verbal interaktion.  

  

3.3 Handlingar  

Det är med utgångsläge i sina egna erfarenheter och kunskaper, samt vad människan upplever att 

kontexten tillåter eller inte tillåter, som människan agerar och handlar (Säljö, 2013; Wertsch, 1998).  

Handlingar skapas av individer vilket för denna studie innebär barn i social interaktion. Allt agerande 

går att betrakta. I den här studien används handlingar i leken på så vis att olika handlingar som barn 

utför bildar leken tillsammans. Beroende på vilken lek som pågår sker kommunikation och samspel i 

olika grader mellan barnen. Handlingar i leken kan ske individuellt men också i både stora och små 

grupper (Wertsch, 1998). Genom att analysera de handlingar som sker kan en förståelse för de olika 

sociala situationerna uppnås (Wertsch, 1998). Enligt Vygotskij (2001) är det ordet i den språkliga 

handlingen som skapar själva handlingen. Det är sedan de verbala orden som skapar en inre mening 

när de tolkas och förstås av andra aktörer. Det finns både externa och interna handlingar (Wertsch, 

1998). Vygotskij (2001) menar att det finns en länk mellan det yttre och det inre som skapas av 

språket, där det inre är tänkandet och det yttre är kommunikation. Miljön skulle kunna vara en 

avgörande faktor om en lekhandling sker eller inte eftersom lekhandlingar sker i hela verksamheten. 

Då denna studie är utförd i utomhusmiljö där mycket av materialet var av naturmaterial, vilket 

innebär att materialet är neutralt och inte statiskt utformat (Eriksson Bergström, 2013), var miljön en 

bidragande faktor till att många lekhandlingar observerades. De neutrala och inte statiskt utformade 

materialet i utomhusmiljön bidrar till att inspirera barnen att använda och utveckla sin skapande 

förmåga (Vygotskij, 1995). Att skapa lekhandlingar kan för barnen vara svårt om miljön inte är 

utformad på ett sådant sätt att den lockar till interaktion.  
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3.4 Artefakt   

Wertsch & Tulviste (1992) beskriver att mänskliga handlingar förmedlas med hjälp av artefakter. 

Artefakter är redskap tillverkade av människan och kan antingen vara fysiska (tekniska) eller 

intellektuella (språkliga). Artefakter möjliggör för människan att förenkla sin vardag och genom att 

använda sig av artefakter kan människan utföra handlingar och lösa problem som annars vore 

omöjliga (Vygotskij, 1978). I den här studien används begreppet artefakt för att förstå de sekvenser 

som transkriberats, då artefakter är återkommande i empirin. I föreliggande studies empiri synliggörs 

fysiska artefakter exempelvis i form av en leksakstraktor, men framför allt synliggörs intellektuella 

artefakter, det vill säga språket. Då språket har stort fokus i denna studie är det intellektuella 

artefakter som får större utrymme i jämförelse med fysiska artefakter. Wertsch (1998) beskriver hur 

språket kan ses som ett kulturellt redskap där talet är en form av medierad handling, samt att det är 

viktigt att se språket och den praktiska handlingen som sammanlänkade. Vidare menar Wertsch 

(1998) att språket är viktigt för sociala handlingar, exempelvis i kulturella praktiker där språket som 

medierad handling är en förutsättning för att göra sig förstådd.  

  

4. Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metod där videoobservation valts. Därefter presenteras de urval som 

gjorts, etiska ställningstaganden och en utförlig beskrivning av studiens genomförande. Avsnittet 

avslutas med en beskrivning av hur materialet har analyserats och bearbetats med interaktionsanalys 

som analysmetod, samt studiens trovärdighet. 

  

4.1 Val av metod - videoobservation 

Vår studie grundar sig i en kvalitativ metod vilket Bryman (2018) beskriver som en metod för att få 

en förståelse av den sociala verklighet som deltagarna tolkar, i den miljö som de befinner sig i. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att kvalitativa metoder bygger på data som insamlas med hjälp 

av observationer, videoobservationer och intervjuer, dvs kvalitativa data är inget som mäts utan det 

räcker att konstatera att det finns. I kvalitativa metoder ligger intresset i innebörder och vad något 

kan tänkas ha för betydelse i olika sociala sammanhang (Alvehus, 2019). I utomhusmiljön 

undersöktes vilka interaktioner som konstruerades under den fria leken med videoobservation som 

datainsamlingsmetod. Videoobservation som datainsamlingsmetod var relevant för studien, då fokus 

låg på språkpraktiker, samspel och deltagandemönster, vilket gjorde det möjligt att samla in både 

verbala och icke verbala interaktioner, som med hjälp av videoinspelning konserverades och kunde 
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spelas upp flera gånger (Bjørndal, 2005). Att kunna spela upp materialet flera gånger var en tillgång 

för oss under transkriberingen, då studien utgick från interaktionsanalys samt att materialet kunde 

studeras flera gånger av oss författare. Videoobservation möjliggjorde dessutom mer djupgående 

analyser av interaktioner till skillnad från observationer med penna och papper (Ahrne & Svensson, 

2015). I studien användes det som Bjørndal (2005) beskriver som rörlig kamera vilket innebar att vi 

författare rörde oss runt utomhus med de två datorplattor som användes för att filma. Detta gjordes 

för att miljön utomhus på båda förskolorna var väldigt stor och barnen rörde sig runt på olika ställen. 

De sekvenser som filmades var sekvenser där sociala interaktioner uppstod. 

Som observatörer var vårt deltagande under videoobservationerna partiellt. Detta innebar att vi som 

observatörer deltog i vissa aspekter men inte under hela observationen, utan behöll delvis vår 

självständighet som forskare (Lalander, 2015). Ett partiellt deltagande var relevant för oss då när 

barnen i några sekvenser försökte interagera med oss observatörer inte behövde ignoreras. De 

sekvenser där barnen försökte interagera med oss observatörer valdes dock bort då vårt deltagande 

annars kunde bidragit till forskareffekten. Forskareffekten innebär att deltagarnas beteende påverkas 

av forskarens observation (Lalander, 2015). 

  

 

 4.2 Urval 

Totalt deltog 23 barn i studien, varav 13 pojkar och 10 flickor. Barnen var i åldrarna 4-5 år, detta för 

att möjliggöra att barnens verbala språk kunde tolkas av oss författare. Barn som är cirka 4 år kan 

uttrycka sig på ett sätt så att främmande förstår vad barnet säger (Svensson, 2009), därav har studien 

utförts på äldrebarnsavdelning. Om studien hade utförts på avdelningar med de yngsta barnen hade 

det varit svårare att studera det verbala som sägs då de yngsta barnen inte alltid har det verbala 

språket med sig. Högskolan i Halmstad kontaktades för att ta del av den lista över övningsförskolor 

som fanns tillgängliga. Övningsförskolor valdes för att öka chanserna att genomföra studien då 

Högskolan i Halmstad har samarbete med förskolor i kommuner runt om i södra Sverige. När listan 

studerats kontaktades två förskolor i Södra Sverige via mejl. Båda förskolorna var positiva till 

studien och två olika avdelningar deltog i studien. Totalt delades 47 samtyckesblanketter ut till 

vårdnadshavare på båda förskolorna. Av de 47 blanketter till vårdnadshavare kom 33 blanketter 

tillbaka med ett godkännande. 13 samtyckesblanketter fylldes inte i från vårdnadshavare och 1 barn 

fick inte medgivande att delta i studien. När observationerna väl skulle ske valde vi att använda oss 

av ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2018), vilket innebar att de barn som för tillfället 

befann sig på förskolan observerades. Endast de barn som hade fått ett godkänt samtycke från 

vårdnadshavare samt ville delta i studien observerades. Av det totalt inspelade materialet på 720 
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minuter har vi transkriberat 540 minuter. Detta innebär att 180 minuter är borttaget på grund av att 

det inte innehöll sociala interaktioner och på så sätt inte var relevant för vår studie. De 180 minuterna 

som är borttagna innehöll videomaterial där barn lekte med sig själva och artefakter vilket inte var 

relevant för vår studie eftersom vi fokuserar på de sociala interaktionerna. Alltså är det enbart de 

sekvenser som var relevanta för studiens frågeställningar och syfte som transkriberats. Vårt 

transkriberade material genererade 19 sidor.  

 
4.3 Etiska ställningstaganden 

Studien utgick från Vetenskapsrådets (2017) etiska ställningstagande vilket innebär samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra principer berör frågor 

som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är deltagare i 

studien. Samtyckeskravet uppfylldes då vi delade ut samtyckesblanketter till vårdnadshavare på 

förskolan som behövdes signeras för att godkänna barnens deltagande i studien. Innan varje 

filminspelning påbörjades tillfrågades alla närvarande barn om det var okej för dem att vi filmade 

deras fria lek. Endast de barn vars vårdnadshavare lämnat in ett godkänt samtycke samt ville delta i 

studien filmades. Deltagarna hade även rätt att bestämma över sin medverkan och kunde när som 

helst välja att avsluta sin medverkan (Bryman, 2018). Det hände en gång under observation att ett 

barn uttryckte att hen inte ville bli filmad. Kameran stängdes då genast av och barnet fick till svar av 

oss observatörer att det var helt okej, samt att det var bra att hen sa ifrån.  

  

Informationskravet innebär att deltagarna får information från forskaren om studiens syfte och vilka 

moment som ingår (Bryman, 2018). Då studien utgick från en öppen observation som innebär just 

det som informationskravet kräver, uppfylldes informationskravet när deltagarna på förskolorna blev 

informerade innan studien påbörjades (Ahrne & Svensson, 2015). En öppen observation valdes då en 

dold observation, det vill säga att studiens syfte och moment inte har delgivits deltagarna, sällan är 

etiskt försvarbar.  

Då båda förskolorna var okända för oss författare berättade vi flera gånger för barnen om vårt syfte 

med studien för att de inte skulle känna sig överrumplade över vår närvaro. Konfidentialitetskravet 

innebär att det insamlade materialet kommer hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

identifiera vem eller vilka som deltagit i studien, för att uppfylla konfidentialitetskravet har därav 

alla namn avidentifieras och fingerats (Bryman, 2018). Det insamlade materialet ska även förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det (Bryman, 2018). Våra videoinspelningar 
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raderades efter varje avslutad dag på förskolan, när transkriberingarna var färdigställda, detta för att 

uppfylla konfidentialitetskravet. Vi är medvetna om att materialet egentligen bör sparas under en 

längre tid för att vara tillgängligt om examinator för studien skulle vilja titta på materialet. Men med 

anledning av att det inte fanns ett säkert ställe att låsa in datorplattorna på valde vi att radera 

materialet direkt efter att transkriberingarna gjorts. Detta för att vara på den säkra sidan att inga 

obehöriga skulle få tillgång till materialet. Endast transkriberingar med fingerade namn förvarades på 

våra datorer, som har kodlås, och inställningar för molnet var även avstängt under hela tiden som 

datorplattorna användes. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer 

användas för forskningsändamål, det vill säga i föreliggande studie.  

 

  

4.4 Genomförande 

Observationerna utfördes vid fyra tillfällen och varje tillfälle genererade 180 minuters 

videoobservation, det vill säga för studien totalt 720 minuter inspelat material. Förskolorna besöktes 

en vecka innan studien utfördes för att träffa pedagoger och barn, samt dela ut samtyckesblanketter 

(se bilaga 1). Pedagogerna på förskolorna samlade sedan in samtyckesblanketterna under veckan. 

När den bestämda dagen för studiens utförande närmade sig hade vi kontakt via mejl med 

förskolorna för att ta del av hur många blanketter som  

samlats in och godkänts. Detta för att undvika att på den planerade dagen för observation få besked 

om att för få blanketter samlats in eller att för få barn fått ett godkännande att delta.  

  

När dagen för studiens utförande var kommen var vi observatörer på förskolorna i god tid och 

dubbelkollade att all utrustning fungerade som den skulle, samt att vi samtalade med pedagoger och 

barn om vad som skulle ske. När vi anlände till förskolorna hade pedagogerna redan samtalat med 

barnen om besöket, vad vårt syfte var och att de hade rätt att inte delta om de inte ville. Innan 

observationerna påbörjades tillfrågades alla barn med godkända samtyckesblanketter en gång till om 

det var okej för dem att bli filmade. Detta var nästan alla barn med på och endast vid ett tillfälle var 

det ett barn som uttryckte sig att hen inte ville bli filmad. Kameran stängdes då genast av och vi 

förklarade att det var helt okej att inte vilja delta. Då samtyckesblanketter inte lämnats in av alla 

vårdnadshavare filmades bara de barn som lämnat in ett godkänt samtycke samt ville delta i studien.  

  

Observationstillfällena filmades med hjälp av två datorplattor som vi observatörer höll i händerna. 

Datorplattorna förflyttades sedan runt i utomhusmiljön tillsammans med oss observatörer för att 

filma olika sociala interaktioner mellan barnen under leken. Datorplattorna tillsammans med oss 
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observatörer placerades så långt ifrån barnen som möjligt, för att inte störa deras fria lek, men ändå 

tillräckligt nära för att fånga upp ljud. Observationerna gjordes vid de tidpunkter som barnen hade 

utelek vilket både var på förmiddagen och eftermiddagen, för att få ett så sanningsenligt material 

som möjligt (Bryman, 2018). 

  

 

4.5 Studiens trovärdighet 

Bryman (2018) beskriver olika kriterier för att påvisa en studies tillförlitlighet, där kriterierna är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet kan 

beskrivas som validitet som handlar om hur troligt resultatet är samt att resultatet rapporteras till 

deltagarna i studien. I avsnitt 6.4 diskuteras metodvalet för studien och hur dessa kan ha påverkat 

studiens trovärdighet. Överförbarhet beskrivs som hur resultatet kan överföras till en annan kontext 

eller situation. Då vår studie endast är utförd på två förskolor kan inte resultatet ses som överförbart 

till en annan kontext. Med pålitlighet, som är en motsvarighet till reliabilitet, menas att det 

säkerställs att det finns en fullständig redogörelse av alla faser i studien (Bryman, 2018). Vi har i 

våra avsnitt beskrivit och argumenterat för våra val och tillvägagångssätt, vilket Ahrne och Svensson 

(2015) menar ger texten en transparens där det är möjligt att diskutera och kritisera. Med möjlighet 

att styrka och konfirmera menas att forskaren agerat utan att låta sina egna värderingar påverka 

studien. Vi författare har i studien haft öppna ögon och lagt eventuella värderingar åt sidan. 

 

4.6 Analysmetod 

Nedan presenteras studiens analysmetod, vilket är interaktionsanalys. Därefter presenteras 

beskrivning och genomförande av transkribering och avslutas sedan genom att analysprocessen 

presenteras. De analytiska begrepp som valts ut och som kommer användas för att förstå de 

sekvenser som observationerna visar är; interaktioner, handlingar och artefakter. 

 

4.6.1 Interaktionsanalys 

För att kunna uppfylla studiens syfte och besvara våra forskningsfrågor som följande är; På vilka sätt 

uttrycks samspel under den fria leken i utomhusmiljön i förskolan, som kan främja barns 

språkkunskaper? och Vilka deltagandemönster konstrueras när barnen har fri lek i utomhusmiljön i 

förskolan?, har vi i vår studie använt oss av interaktionsanalys, beskrivet av Jordan & Henderson 

(1995). Med hjälp av en interaktionsanalys kan verbal och icke verbal interaktion samt användningen 
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av artefakter synliggöras, vilket gör det möjligt att synliggöra vilka språkpraktiker som konstrueras, 

samt deltagandemönster. Målet med interaktionsanalys är att identifiera mönster genom de sätt som 

deltagarna använder sig av sociala och materiella redskap inom en specifik kontext (Jordan & 

Henderson, 1995). För att identifiera mönster har vi tagit hjälp av våra analytiska begrepp 

interaktioner, handlingar och artefakter. 

Deltagandemönster synliggörs bland annat genom kroppsliga uttryck, ögonkontakt och tonläge vid 

tal (Jordan & Henderson, 1995). Interaktionsanalys som analysmetod var därav relevant för studiens 

syfte och frågeställningar då deltagandemönster i sociala interaktioner inom förskolans naturliga 

miljö kunde synliggöras. Då tidigare forskning som studerat interaktioner mellan barn inte gett barns 

gester och kroppsspråk lika stort utrymme som det verbala språket (Jivegård, 2018), valdes 

interaktionsanalys. Videoobservation som använts som metod i studien är av vikt vid 

interaktionsanalys då detta gör det möjligt att se sekvenserna om och om igen (Jordan & Henderson, 

1995). Resultatet av studiens interaktionsanalys presenteras på ett sådant sätt som kännetecknar en 

interaktionsanalys. Det vill säga att resultatet delas in i teman och under varje tema presenteras 

utdrag från transkriptioner som sedan följs av en analys (Jordan & Henderson, 1995).  

 

  

4.6.2 Transkribering 

Transkribering i interaktionsanalys kännetecknas av att det först görs en grov reducering av 

materialet där de sekvenser som inte är relevanta för studien tas bort (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Innan materialet transkriberades tittade vi igenom alla videosekvenser flera gånger och delade 

upp materialet i kategorier utifrån studiens syfte och frågeställningar, samt gjorde en reducering av 

de material som inte var relevant för föreliggande studie. En kortfattad beskrivning av vad som sker i 

de olika videosekvenserna skrevs sedan ner i innehållsloggar (Jordan & Henderson, 1995). Efter 

varje avslutad observationsdag transkriberades materialet där vi reflekterade och diskuterade det vi 

hade transkriberat. Detta gjordes för att inte lägga allt material på hög inför transkriberingen, samt att 

det underlättade för oss som forskare att urskilja teman (Ahrne & Svensson, 2015: Bryman, 2018). 

Transkribering i interaktionsanalys kännetecknas även av ett så kallat interaktionsschema beskrivet 

av Jordan och Henderson (1995). Transkriberingen i föreliggande studie är gjord med stöd av Jordan 

och Hendersons (1995) schema för interaktionsanalys som gör det möjligt att synliggöra aktörernas 

interaktioner. Schemat ser ut som följande; aktör, verbal interaktion och icke verbal. I föreliggande 

studie är de deltagande barnen aktörer, verbal interaktion är språket vilket är viktigt inom mänskliga 

interaktioner, och icke verbal interaktion innebär kroppsspråk, uttryck och gester (Jordan & 
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Henderson, 1995). Med stöd av interaktionsanalys som metod har händelser som återkommit i 

transkriberingen lyfts upp och bildat tematiseringar av resultatet (Rennstam & Wästerfors, 2015).  

  

Schema vid transkribering 

Nedan följer ett exempel på schemat som använts vid interaktionsanalysen för att synliggöra de 

språkpraktiker och deltagandemönster som konstruerats av barnen i de sociala interaktionerna under 

leken i utomhusmiljön. 

 

 Aktör:          Verbal interaktion: Icke verbal interaktion: 

Kalle Kom, vi ska köra bilen Går mot ett fordon 

Pelle Fast det är ju en traktor. Ser du inte det? Pekar på fordonet 

Kalle Nej, det är en bil 
 

Pelle Nej, det är en traktor. Den har stora hjul ser du väl. 
 

  

4.6.3 Analysprocess 

När alla observationstillfällen var gjorda började bearbetningen av det transkriberade materialet kort 

därpå. Detta gjordes för att behålla observationerna så färska som möjligt i minnet vilket är av stor 

vikt (Bjørndal, 2005; Jordan and Henderson, 1995). Nedan följer den analysprocess som gjorts med 

Jordan och Hendersons (1995) interaktionsanalys: 

  

1. De sekvenser som valts ut transkriberades med hjälp av det schema som kännetecknar en 

interaktionsanalys, se exempel ovan. 

2. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom upprepade gånger för att få en större 

överblick. 

3. Överstrykningspennor i färg användes för att färgkoda empirin för att identifiera mönster.  

4. De analysfokus som varit i föreliggande studie är språkpraktiker och deltagandemönster samt 

hur samspel uttrycks av barnen. Utifrån dessa analysfokus i relation till vårt 

interaktionsschema växte sedan tre teman fram. 

5. De språkpraktiker, deltagandemönster och samspel som framträdde bildade i sin tur 

resultatets teman; Roller, Motsättningar och Förhandlingar.  
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5. Resultat  

I detta avsnitt kommer studiens analys och resultat att redovisas. Studiens syfte är att synliggöra 

vilka språkpraktiker som konstrueras under barns fria lek i utomhusmiljön. Våra två forskningsfrågor 

är: På vilka sätt uttrycks samspel under den fria leken i utomhusmiljön i förskolan, som kan främja 

barns språkkunskaper? Vilka deltagandemönster konstrueras när barnen har fri lek i utomhusmiljön 

i förskolan? Resultatet skrivs fram på ett sätt som kännetecknar en interaktionsanalys (Jordan & 

Henderson, 1995) där ett utdrag ur empirin först presenteras för att sedan följas av en analys. Med 

anledning av studiens omfång är två utdrag från empirin presenterade under respektive tema, totalt 

sex utdrag. De två utdrag som presenterats under respektive tema är utvalda för att de tydligast visar 

de återkommande mönster som uppmärksammades vid analysprocessen. De språkpraktiker och 

deltagandemönster som synliggjordes i interaktionsanalysen har bildat följande tre teman; Roller, 

Motsättningar och Förhandlingar. 

 

5.1 Roller 

Här presenteras det resultat som visar hur barn deltar under den fria leken genom att inta olika roller. 

Med roller i detta tema menas att barnen antingen intar en roll där de styr i leken, eller en roll där de 

följer den eller dem som styr. Två utdrag ur empiri presenteras och synliggör hur en del barn under 

den fria leken styr, medan andra barn följer utan motsättning. De två utdrag som presenteras är valda 

för att de tydligast visar hur barn deltar genom att styra och följa i leken, samt vilka språkpraktiker 

som konstrueras av barnen.  

  

“Nej, så här gör man!” 

Pelle (5år) Kalle (4år) och Olle (4år) sitter i sandlådan på förskolan och leker med traktorer. I leken 

är det både barn som styr och följer.  

 

Utdrag ur empiri: 

Aktör: Verbal interaktion:    Icke-verbal interaktion 

Kalle Man kan parkera traktorn så Kör traktorn och ställer den i hörnan av 

sandlådan 

Pelle Nej så här gör man, det är en snöplog 

ser du väl, den har ju en grävskopa 

Tittar på Kalle och tar sedan traktorn och 

parkerar bredvid en grop som han grävt i 

sanden 
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Olle Ja så gör man Pelle, eller hur? Tittar på Pelle och inväntar svar 

Pelle Ja! 
 

Kalle Ja visste ju att det va en snöplog hela 

tiden 

Tittar på Pelle 

Kalle Vi måste ta bort denna snön med 

snöplogen 

Gräver med traktorns skopa i sanden 

Pelle Neeej inte den snön, här måste vi 

börja! 

Höjer rösten, ställer sig upp och pekar på 

en hög med sand i sandlådan 

Olle Ja här borta måste vi börja Kalle, eller 

hur? 

Tittar på Pelle 

Kalle Okej, nu kommer min snöplog Gör ljud som liknar traktorljud 

Pelle Mm det måste vi! Tittar på Olle 

 

Analys: 

I excerptet ovan visas en social interaktion mellan tre pojkar. Kalle visar de andra pojkarna hur han 

använder och parkerar en artefakt som i detta fall består av en traktor. Kalle interagerar fysiskt med 

traktorn när han kör runt med den och parkerar den i hörnan av sandlådan. Pelle är den som styr 

leken när han genom sina lekhandlingar vid flera tillfällen tillrättavisar Kalle om hur leken ska gå 

till. Ena tillfället är när Pelle förklarar att det är en snöplog och sedan förflyttar snöplogen till en 

närliggande grop. En språkpraktik som synliggörs är när Pelle påpekar att traktorn är en snöplog 

vilket ger leken en ny mening där begreppet snöplog sedan fortsätter att användas i leken. Att Pelle 

är den som styr leken förstärks av Olles kroppsspråk och hans verbala uttryck när han söker 

bekräftelse av Pelle. När Pelle via sina lekhandlingar tillrättavisar Kalle stöttar Olle Pelle genom att 

upprepa och bekräfta det som Pelle nyss sagt. Kalles lekhandling när han uttrycker att han visste att 

det var en snöplog hela tiden gör att leken fortskrider utan motsättningar. När Kalle sedan föreslår att 

pojkarna ska ta bort snön från ett specifikt ställe tillrättavisar Pelle Kalle igen och förklarar att snön 

på ett annat ställe ska tas bort först. Vid tillrättavisningen använder sig Pelle av språket som artefakt 

som medierar hans handling. 

Genom att Pelle använder sitt kroppsspråk när han ställer sig upp och höjer rösten styrker han sin 

protest mot Kalles förslag. Ännu en gång bekräftar och stöttar Olle Pelle i Pelles lekhandling. Olles 

kroppsspråk när han tittar på Pelle visar att Olle söker bekräftelse av Pelle, vilket Olle får när Pelle 

svarar honom verbalt och tittar på honom. Pelle, Kalle och Olles handlingar i leken är det som 

tillsammans bildar leken och gör att den fortskrider.  
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Vid de tillfällena där Pelle tillrättavisar de andra barnen testar han sin makt i hur leken ska gå till. 

Kalles lekhandlingar där han under hela sekvensen är tillmötesgående och följer Pelles direktiv 

bidrar till att leken fortskrider utan motsättningar, där den ändrar riktning till Pelles fördel när han får 

sin vilja igenom. Å ena sidan skulle Kalles tillmötesgående under leken kunna bero på att Pelle är 

äldre än honom och att Kalle då när Pelle försöker testa sin makt i leken väljer att följa. Å andra 

sidan skulle Kalles tillmötesgående under leken kunna bero på att det är just leken som är i fokus för 

Kalle och att han inte reflekterar över vem som styr eller inte styr. I excerptet är det tydligt vilka 

deltagandemönster som konstrueras av barnen. Ett exempel är Pelle som introducerar begreppet 

snöplog, Olle ger begreppet mening och kontextualiserar och Kalle deltar genom att acceptera 

förändringen. I den språkpraktik som synliggörs i excerptet språkar barnen med ord och begrepp som 

är typiska för just den leken som sker. Begrepp som traktor, snöplog och grävskopa är centrala. 

Språket i denna språkpraktik karaktäriseras även av anvisningar, exempelvis när Pelle vid flera 

tillfällen anvisar Kalle om hur leken ska gå till.  

 

  

“Nä, du måste va tjuv!” 

Johan (4år), Charlie (5år), Karl (5år) och Jack (5år) springer runt och jagar varandra på gräsmattan 

vid lekstugan där de leker tjuv och polis. I slutet av sekvensen ansluter Axel (5år) och vill vara med i 

leken men får inte tillträde till den. 

 

Utdrag ur empiri: 

Aktör: Verbal interaktion:  Icke-verbal interaktion: 

Johan Min bil är en polisbil, den har sirener och 

den är jättesnabb 
Springer runt i en cirkel på gräsmattan och gör 

ljud som påminner om ljudet av sirener 

Charlie 
 

Tittar på vad Johan gör 

Charlie Nu sätter jag på mina sirener med Står på lekstugans veranda utanför dörren och 

gör ljud som påminner om ljudet av sirener 

Karl Jag är tjuven som ni ska ta “na na na na 

na na” men ni kan ju inte ta mig! 
Står på gräsmattan och gör en grimas och räcker 

ut tungan och springer sedan iväg 

Johan 
 

Springer ikapp Karl och tar tag i hans jacka 

Karl Hjäääälp mig Jack! Ropar högt och tittar mot Jack 

Jack Men jag vill va polis i stället Står med armarna i kors och tittar ner i marken 

Johan Nä, du måste va tjuv! Du ska hjälpa Karl 

att rymma 
Leder Karl i lekstugan och stänger dörren  
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Jack Ja! Jag kan hjälpa dig att rymma Karl! 
 

Charlie Ja du är tjuv Jack så du måste hjälpa Karl Tittar på Johan som står vid dörren till lekstugan 

Axel 
 

Står en stund vid sidan om och studerar leken 

Axel Får jag vara med? Går fram och ställer sig framför Johan som står 

vid dörren till lekstugan 

Johan 
 

Tittar på Axel, tar ett steg tillbaka in i lekstugan 

och stänger dörren mellan honom och Axel. 

Axel 
 

Tittar på Charlie och Jack 

Charlie,  

Jack 

 
Tittar på Axel, vänder sig sedan om och fortsätter 

leken 

Axel 
 

Vänder sig om och lämnar platsen 

  
Analys: 

I den språkpraktik som synliggörs i excerptet karaktäriseras barns språkande av begrepp som är 

typiska för den leken som pågår. Centrala ord och begrepp som barnen i språkpraktiken använder sig 

av är polisbil, sirener, tjuv, polis och rymma. Johans verbala uttryck av hur en polisbil låter visar på 

tidigare erfarenheter. När Charlie studerar Johan och sedan uttrycker verbalt att han ska sätta på sina 

sirener kan de bero på tidigare erfarenheter men det kan också vara på grund av att han i interaktion 

med Johan imiterar honom, och på så sätt bygger sig nya egna erfarenheter. Karls lekhandlingar där 

han låtsas vara en tjuv och gör grimaser samt verbalt uttrycker att “de inte kan ta honom” för leken 

vidare och en tjuv och polis lek startar. När Karl sedan springer iväg styrker det hans verbala uttryck 

om att han vill bli jagad. Att Johan godtar Karls lekhandling blir synligt när Johan springer efter Karl 

och jagar honom. När Karl blir tagen av Johan och ropar på hjälp av Jack uppstår en motsättning. 

Jack uttrycker verbalt att han hellre vill vara polis, och hans kroppsspråk synliggör hans missnöje 

med att vara tjuv då han står med händerna i kors och tittar ner.  

  

I Johans lekhandling tillrättavisar han Jack när han verbalt uttrycker att Jack måste vara tjuv för att 

han ska hjälpa Karl att rymma. Johans tillrättavisande av Jack kan tolkas som att Johan försöker att 

testa sin makt i leken. När Jack sedan uttrycker att han kan hjälpa Karl att rymma godtar han Johans 

lekhandling om att han ska fortsätta vara tjuv och hjälpa Karl, vilket gör att leken tar en ny vändning 

till Johans fördel när han får sin vilja igenom. Detta gör att leken fortskrider utan några 

motsättningar. Trots att Jack redan gått med på att fortsätta vara tjuv upprepar Charlie det Johan nyss 

sagt om att Jack måste vara tjuv samtidigt som Charlie tittar på Johan. Charlies upprepning samt 
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kroppsspråk kan tolkas som att han stöttar Johans roll som den som försöker styra leken. När Axel 

ansluter till leken och går fram till Johan kan detta tolkas som att Axel under den tiden han 

observerade leken på håll uppmärksammade Johans lekhandlingar, där Johan är den som styr leken. 

Detta skulle kunna vara anledningen till att Axel väljer att fråga just Johan om lov att få delta i 

leken.  

  

När Johan efter att Axel frågat om lov att delta i leken stänger dörren, kan det ses som ett budskap 

som är uteslutande och som innebär att Axel inte får tillträde i leken. När Johan inte ger Axel 

tillträde i leken styrker detta än en gång Johans roll som den som styr leken. Axel som nyss blivit 

avvisad av Johan söker med blicken efter Charlie och Jack. När han inte får respons av dem avviker 

han från platsen där leken utspelar sig. I detta excerptet synliggörs deltagandemönster tydligt där 

barnen i leken deltar på olika sätt och under olika villkor. Det är tydligt i excerptet hur en del barn 

deltar genom att ta en styrande roll i leken, medan andra barn i stället deltar genom att följa.  

  

5.2 Motsättningar 

Här presenteras de resultat som handlar om interaktioner där motsättningar uppstår. Två utdrag ur 

empiri presenteras och synliggör hur barn under den fria leken interagerar både verbalt och icke-

verbalt om hur leken skall gå tillväga. De två utdrag som presenteras är valda för att de tydligast 

visar vilka språkpraktiker som barnen konstruerar, samt barns deltagandemönster i leken där 

motsättningar uppstår. 

  

“Men det blir ju orättvist!” 

Lisa (5år), Anna (5år), Maja (5år) och Filippa (5år) sitter i sandlådan och leker en lek där de 

använder sig av artefakter som spannar, spadar och kakformer. Flickorna kommer inte överens om 

hur leken ska gå till och motsättningar uppstår.  

  

Utdrag ur empiri: 

      Aktör:        Verbal interaktion:    Icke-verbal interaktion: 

Anna Nu är det min tur att lägga bullarna i 

ugnen för du har gjort det hela tiden 
Sitter i sandlådan och tittar på Lisa 

Lisa Nehe jag har inte gjort det hela tiden! Ställer sig upp, höjer rösten och tittar på 

Anna 
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Anna Johoo det har du visst!! Rynkar på ögonbrynen och tittar på 

Lisa samtidigt som hon för armarna i 

kors 

Lisa Men det blir ju orättvist! Kastar spaden som hon håller i handen i 

marken 

Filippa 
 

Flyttar sig en bit bort från Lisa 

Maja Alla måste få hjälpas att baka bullar Rör med spaden i spannen samtidigt 

som hon tittar ner i spannen 

Maja 
 

Ställer sig upp och går och sätter sig 

mellan Lisa och Maja 

Maja Ni kan ju baka båda samtidigt? Tittar på Anna och Lisa 

Filippa Vi två kan baka här så kan ni baka där, 

eller hur Maja 
Tittar på Maja 

Maja Mmm 
 

Anna Men då vill jag börja lägga bullarna i 

ugnen, för Lisa har gjort det hela tiden 
Tittar på Lisa 

Lisa Nä nu vill inte jag vara med! Börjar gråta och avviker från platsen 

Anna Åhh! Jag vill inte leka detta mer Ställer sig upp och går bort och sätter 

sig på gungan 

  

Analys:  

I den språkpraktik som synliggörs i excerptet karaktäriserar barns språkande av begrepp som är 

typiska för den leken som pågår, vilket i den här leken är bullar, baka och ugn. I språkpraktiken 

uppstår motsättningar i leken. När Anna i interaktion med Lisa försöker uttrycka verbalt att det är 

hennes tur sker en motsättning då Lisa uttrycker att hon inte alls har gjort det hela tiden. När Lisa 

ställer sig upp och höjer rösten kan det tolkas som att hon gör det för att styrka sin åsikt när hon 

argumenterar för sin sak. Annas kroppsspråk när hon för armarna i kors och rynkar ögonbrynen när 

hon tittar på Lisa visar ett missnöje hos Anna, samtidigt som hon uttrycker sig verbalt. På grund av 

Annas och Lisas val av lekhandlingar fortsätter motsättningar att uppstå i leken. Lisa kastar sin 

artefakt som i detta fall består av en spade i marken, vilket kan ses som att Lisa försöker att styrka 

sitt missnöje. När Filippa flyttar sig en bit ifrån Lisa kan detta tolkas som att Filippa tar avstånd från 

Lisas beteende. När Maja sedan placerar sig mellan Anna och Lisa och föreslår att de båda kan baka 

samtidigt kan det ses som ett försök att stötta Anna och Lisa i den motsättning som uppstått för att 

leken ska kunna fortskrida.  
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Å ena sidan kan Majas handlande ses som att hon står upp för andras välbefinnande, å andra sidan 

kan det ses som att hon vill att leken ska fortskrida vilket den inte gör när Anna och Lisa inte 

kommer överens. När Filippa sedan föreslår att hon och Maja ska baka tillsammans och att Anna och 

Lisa ska baka tillsammans kan detta tolkas på mer än ett sätt. Å ena sidan skulle det kunna vara så att 

Maja och Filippa är närmre vänner och därav vill Filippa baka tillsammans med henne. Å andra 

sidan med hänsyn till Filippas tidigare kroppsspråk där hon flyttar sig från Lisa, kan hennes förslag 

om att hon ska baka med Maja bero på att hon blev skrämd av Lisas utåtagerande med spaden, vilket 

i sin tur gör att hon inte vill baka tillsammans med henne. Majas försök att stötta Lisa och Anna i den 

motsättning som uppstått misslyckas då Annas förslag om att hon ska börja baka inte godtas av Lisa. 

Leken avbryts när Lisa börjar gråta och lämnar platsen, varpå även Anna lämnar platsen. De 

deltagandemönster som synliggörs i språkpraktiken är exempelvis när barnen försöker samspela och 

använda sig av turtagning för att leken ska fortgå. När turtagningen inte lyckades avbröts leken på 

grund av den motsättning som uppstått. 

 

“Man kan vara många mammor” 

Tre flickor vid namn Stina (4år) Ella (4år) och Melina (4år) leker i en lekstuga utomhus. Under 

flickornas lek uppstår motsättningar där flickorna inte kommer överens om hur leken ska gå till. 

 

Utdrag ur empiri: 

Aktör:  Verbal interaktion: Icke verbal interaktion: 

Stina Vi måste städa Pekar på golvet och bordet 

Ella Men jag lagar ju mat Lyfter upp en gryta full med lera och visar för Stina 

Melina Jag kan diska tallrikar Håller upp tre spannar och ler 

Stina Men du är ju pappa, du måste jobba Tittar på Melina 

Melina Nej jag vill också vara mamma! Tittar på Stina 

Ella Man kan ju vara många mammor Rör runt i grytan 

Stina Fast vi måste ha en pappa ju Höjer på ögonbrynen och tittar på Ella  

Melina Fast jag vill inte vara pappa Tittar ner i marken 

Stina Då kan du vara hund Melina 
 

Ella  Jag kan laga mat åt hunden, titta! Håller upp grytan med lera i framför Melina och ler 

Melina Nä, ni är dumma! Går ut ifrån lekstugan 
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Analys:  

I den språkpraktik som synliggörs i excerptet karaktäriseras barnens språkande av ord och begrepp 

som är centrala för den lek som pågår. De ord och begrepp som är typiska i den här språkpraktiken är 

mamma, pappa, hund, laga, mat, städa, diska, gryta och tallrik. När Stina säger att det är dags att 

börja städa är Ella i en fysisk interaktion med artefakten, i form av en gryta, samtidigt som hon 

verbalt uttrycker att hon lagar mat. När Melina föreslår att hon kan diska tallrikar håller hon 

samtidigt upp tre spannar. Men en motsättning uppstår snabbt då Stinas lekhandling bidrar till 

diskussion. Melinas svar på Stinas lekhandling bidrar till att motsättningen som uppstått i leken 

fortsätter. Ellas lekhandling där hon föreslår att man kan vara många mammor kan ses som ett försök 

till att stötta Melina och Stina i den pågående diskussionen. Ellas förslag till en lösning godtas inte av 

Stina som anser att det måste finnas en pappa i leken. Stinas kroppsspråk där hon höjer på 

ögonbrynen åt Ellas förslag kan tolkas som att Stina inte har tidigare erfarenheter eller kunskaper om 

att det kan finnas mer än en mamma i en familj. Stinas verbala uttryck där hon säger att de måste ha 

en pappa skulle kunna bero på hennes tidigare erfarenheter om hur en familj ser ut. Melina motsätter 

sig att vara pappa verbalt vilket även hennes kroppsspråk tydligt visar när hon tittar ner i marken. 

Stinas kommande lekhandling där hon föreslår att Melina kan vara hund stöttas i ett försök av Ella.  

  

När Ella föreslår att hon kan laga mat åt hunden samtidigt som hon visar Melina grytan, kan det 

tolkas som ett försök att få Melina att acceptera Stinas förslag om att vara hund. Melina som inte 

godtar förslaget uttrycker verbalt att barnen är dumma innan hon lämnar lekstugan. Trots Ellas 

lekhandlingar där hon försökte lösa motsättningen som uppstod i leken, avbryts leken när flickorna 

inte kommer överens och Melina lämnar lekstugan. De deltagandemönster som synliggörs i excerptet 

är att barnen deltar på olika sätt. Barnen deltar genom att förhandla om hur leken ska gå till då 

motsättningar uppstått. Deltagandemönster karaktäriseras av hur man kan delta och under vilka 

villkor. Ett exempel på detta är när Stina först säger att Melina ska vara pappa och sedan vara hund. 

När Melina inte accepterar dessa villkor slutar hennes deltagande i leken då hon väljer att avvika. 

  

5.3 Förhandlingar 

Här presenteras de resultat som handlar om interaktioner där barns förhandlingar för leken vidare. 

Två utdrag ur empiri presenteras och synliggör hur barn förhandlar under den fria leken som 

resulterar i att leken flyter på. De två utdrag som presenteras är valda för att de tydligast visar vilka 

språkpraktiker som konstrueras av barnen, samt hur barnen deltar genom sina förhandlingar som gör 

att leken förs vidare. 
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“Ja det kan vi ju göra!” 

Elsa (4år) och Luna (5år) leker vid ett träd och några buskage. Efter en stund ansluter Ida (4år) till 

leken och frågar om hon får vara med vilket hon får. I utdraget nedan förhandlar alla barn 

tillsammans om hur leken ska gå till. 

 

Utdrag ur empiri: 

Aktör: Verbal interaktion: Icke verbal interaktion: 

Elsa Kom vi går hem igen, vi går in i mitt hus. I 

morgon får vi smaka lite mer 
Står vid ett träd och smakar på snön 

tillsammans med Luna 

Luna Nej jag ska till mitt hus nu, hej då Vinkar mot Elsa och går mot den ena 

busken.  

Elsa Okej, hej då! Ler och vinkar till Luna och går sedan 

mot busken mitt emot 

Elsa Nu är det en ny dag Luna, kom vi fångar snö Går till busken som Luna sitter i 

Luna Det är kallt där ute…. men vi kan gå ut igen 

och smaka på snön 
Sitter i busken. 

Ida 
 

Står bredvid Elsa och Luna och tittar 

på dem. 

Luna Vill du vara med? Tittar på Ida 

Ida Vad leker ni? Tittar på Elsa och Luna 

Luna Vi leker mamma, pappa, barn 
 

Ida Jag vill vara en katt 
 

Elsa Det får du! Tittar på Ida och ler 

Ida Katten kan ju också smaka på snön Tar upp snö och stoppar i munnen 

Elsa Vilken bra idé! Du kan få bo hos mig, för jag 

har önskat mig en katt 
Tittar på Ida 

Ida Okej 
 

Luna Men jag vill också ha en katt Tittar på Ida och tittar sedan ner i 

marken 

Ida Men jag kan ju bo i båda era hus Kryper på alla fyra och jamar som en 

katt 

Luna Jaaaa! Hoppar upp och ner samtidigt som hon 

ler 
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Analys: 

I den språkpraktik som synliggörs i excerptet karaktäriseras barnens språkande av ord och begrepp 

som är centrala för den lek som pågår. De ord och begrepp som barnen använder i språkpraktiken är 

mamma, pappa, barn, hus, snö och katt. I Elsas lekhandling förhandlar hon om huruvida hon och 

Luna ska gå hem till Elsas hus. När Luna uttrycker sig verbalt om att hon ska gå hem till sig och 

vinkar till Elsa, tar leken en ny riktning då Elsas förhandling misslyckas. När Elsa uttrycker sig 

verbalt “okej, hejdå!” och samtidigt ler, accepterar hon Lunas lekhandling och genom det så 

fortskrider leken. Efter att Elsa gått till sin buske görs ett nytt försök till förhandling där hon föreslår 

för Luna att de ska gå ut och fånga snö. Först uttrycker sig Luna om att det är kallt ute vilket skulle 

kunna ses som att Luna inte riktigt har bestämt sig för om hon ska följas Elsas förslag. Men när Luna 

efter en kort stunds avvaktande verbalt uttrycker att de kan gå ut och smaka på snön, gör hennes val 

av lekhandling att leken fortskrider.  

  

Under tiden som Elsa och Luna har förhandlat om huruvida de ska gå ut i snön eller inte har Ida stått 

och observerat dem. Ida som bara står och tittar på Elsa och Luna vill uppenbarligen vara med i 

leken, då Ida när hon får förfrågan om att vara med tackar ja genom att förhandla om vilken roll i 

leken hon ska ha. Att Ida först bara står och observerar Elsa och Luna skulle Å ena sidan kunna bero 

på att Ida inte vet hur hon ska ta sig in i leken. Å andra sidan skulle det kunna bero på att Ida först 

vill veta vad Elsa och Luna leker innan hon bestämmer sig för om hon vill delta eller inte. Det 

sistnämnda skulle vara mest troligt då Ida först uttrycker sig frågande om vad Elsa och Luna leker, 

innan hon svarar på Lunas erbjudande. Lunas verbala uttryck när hon frågar Ida om hon vill vara 

med kan ses som inkluderande för Ida. När Luna verbalt uttrycker vad de leker startar Ida en ny 

förhandling där hon vill vara katt vilket för leken framåt. Elsas verbala och kroppsliga uttryck 

kännetecknas av glädje när hon uttrycker att Ida kan vara en katt. Genom att Elsa i sin lekhandling 

godtar Lunas förhandling om att vara katt, fortskrider leken utan motsättningar.  

 

I Idas lekhandling uttrycker hon först att katten också kan smaka på snön, och bekräftar sedan detta 

genom att hon tar upp snö och stoppar i munnen. Idas verbala och icke verbala uttryck om huruvida 

katten också kan smaka på snön, skulle å ena sidan kunna ses som att Ida vill vara en del av 

gemenskapen. Detta då leken innan Ida anslöt handlade om att Elsa och Luna skulle gå ut och smaka 

på snön. Å andra sidan skulle det kunna ses som att Ida vill visa på att hennes roll som katt i leken är 

likvärdig med Elsa och Lunas roller, samt att hon kan delta i leken på samma villkor som de andra.  
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Idas lekhandling om att katter också kan äta snö för leken vidare där Elsa påbörjar en förhandling om 

att katten Ida kan bo hos henne, då Elsa alltid önskat sig en katt. Elsas verbala uttryck om att hon 

alltid önskat sig en katt skulle kunna vara en lekhandling som är baserad på hennes erfarenheter från 

verkligheten. Direkt efter att Ida verbalt bekräftat Elsas förhandling om vart Ida ska bo uttrycker 

Luna att hon också vill ha en katt. Lunas kroppsspråk uttrycker missnöjdhet när hon först tittar på Ida 

och sedan tittar ner i marken. Här uppstår en motsättning genom Lunas lekhandling. Genom Idas 

lekhandling där hon föreslår att hon kan bo i båda husen, bryts däremot den motsättning som uppstod 

för en kort stund och leken fortskrider när Luna i sin lekhandling accepterar förhandlingen. Att Luna 

accepterar Idas förhandling om att hon kan bo hos båda två blir tydligt genom Lunas kroppsspråk när 

hon hoppar upp och ner samtidigt som hon verbalt uttrycker Jaaaa! De deltagandemönster som 

synliggjordes i excerptet var att alla barnen deltog genom att gemensamt förhandla om hur leken 

skulle gå till. Barnens deltagande i leken bidrog även till att leken fortskred och hela tiden tog nya 

riktningar.  

  

 

“Du kan vara vilken pokémon du vill” 

Fyra pojkar vid namn Harry (4år), Jamie (5år) Collin (4år) och Daniel (5år) leker i och runt en 

lekstuga. Harry, Jamie och Collin står inne i lekstugan och kastar en snöboll på fönstret när den 

fjärde pojken Daniel kommer in i lekstugan. Under leken är alla barn delaktiga i förhandlingen om 

hur leken ska gå till. 

  

 

Utdrag ur empiri: 

Aktör: Verbal interaktion: Icke verbal interaktion: 

Daniel Jag är en ispokémon! 
Wraaaah! 

Håller ut armarna från kroppen, lutar 

överkroppen lite framåt. 

Collin Jag är en ond elektrisk 
 

Jamie Vad ska jag vara då? Tittar på Collin, Daniel och Harry 

Harry Du kan vara vilken pokémon du vill 
 

Jamie Vilken tycker ni? 
 

Collin Titta du kan vara pika! Pekar på Daniels mössa som har en Pokémon på 

sig 

Daniel Detta är Pikachu, den kan du vara Tar av sig mössan 
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Collin Ja Pikachu är den bästa Pekar på Daniels mössa 

Jamie Okej jag är Pikachu! 
 

Harry Ja man får va vilken man vill, nu är 

jag Eevee 
Springer runt lekstugan 

  

 

Analys: 

I den språkpraktik som synliggörs i excerptet karaktäriseras barns språkande av ord och begrepp som 

är centrala för den lek som pågår. De ord och begrepp som barnen använde sig av i denna 

språkpraktik var ispokémon, Pikachu, Eevee, ond, elektrisk och pokémon. När Daniel kommer in i 

lekstugan avbryts leken med snöbollen som kastas på fönstret. När Daniel går in i lekstugan håller 

han ut armarna samtidigt som han vrålar att han är en ispokémon. Collins lekhandlingar där han ger 

Daniel respons bidrar till att en ny lek startar. Jamies verbala uttryck och kroppsspråk kan tolkas som 

att han inte har några tidigare erfarenheter av pokémons. Jamie startar en förhandling med de andra 

pojkarna i den rollek som pågår när han frågar vilken pokémon han ska vara. Harrys val av 

lekhandling när han uttrycker att Jamie kan vara vilken pokémon han vill bidrar till att förhandlingen 

fortsätter i leken. När Jamie ännu en gång förhandlar med de andra pojkarna i leken om vilken 

pokémon de tycker att han ska vara, skulle det å ena sidan kunna bero på att han inte har tidigare 

erfarenheter kring pokémon. Å andra sidan skulle det kunna bero på att Jamie bara ville ha sina 

kompisars förslag på vilken pokémon han skulle vara.  

  

Om Jamies förhandling i leken beror på att han inte har tidigare erfarenheter av pokémons ger den 

språkpraktik som sker honom möjlighet till nya kunskaper och språkliga begrepp. När Collin 

uttrycker Pika och pekar på Daniels mössa visar det på att han har tidigare erfarenheter av pokémon. 

Förhandlingen i leken fortsätter när Daniel tar av sig mössan och föreslår att Jamie kan vara Pikachu. 

När Collin uttrycker att Pikachu är den bästa visar det än en gång på hans tidigare erfarenheter. 

Genom att Jamie accepterar förslaget att vara Pikachu fortskrider leken. När Harry uttrycker att man 

i leken får vara vad man vill och att man kan ändra sig, visar det på hur leken kan fortskrida genom 

att alla barnen i leken är delaktiga i förhandlingen. När alla barn är delaktiga i förhandlingen och 

kommer överens bidrar det till att inga motsättningar uppstår. De deltagandemönster som 

synliggjordes i excerptet var att alla barnen deltog genom att gemensamt förhandla om hur leken 

skulle gå till. Barnens deltagande i leken bidrog även till att leken fortskred och hela tiden tog nya 

riktningar eftersom alla barnens förhandlingar accepterades.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och problematiseras studiens resultat i relation till syfte, frågeställningar och 

tidigare forskning. Syftet var att synliggöra vilka språkpraktiker som konstrueras under barns fria lek 

i utomhusmiljön. Forskningsfrågorna var följande På vilka sätt uttrycks samspel under den fria leken 

i utomhusmiljön i förskolan, som kan främja barns språkkunskaper? Vilka deltagandemönster 

konstrueras när barnen har fri lek i utomhusmiljön i förskolan? Resultatet kommer nedan att 

diskuteras under tre nya rubriker som lyder; Att styra & följa, att argumentera för sin sak, samt barns 

möjlighet att delta i gemenskap. Därefter följer sammanfattning av resultatdiskussion samt 

metoddiskussion. 

  

6.1 Att styra & följa 

Föreliggande studies resultat i temat roller visar hur barn uttrycker samspel genom att styra och följa 

varandra i leken. I resultatet synliggörs hur barn deltar genom att försöka styra hur leken ska gå till. 

Exempel på det finns i två utdrag där Pelle i det ena utdraget, och Johan i det andra försöker att styra 

leken genom sina lekhandlingar. Deras roll som den som styr leken stärks av den bekräftelse de får 

av de andra barnen som följer. I båda utdragen synliggörs hur barn i leken både verbalt och 

kroppsligt söker bekräftelse och bekräftar de barn som framträder som den som styr leken. Det här 

kan liknas med Skaremyrs (2014) resultat där barnen skuggade varandra, där Kalle skuggar och 

upprepar de andra barnens handlingar för att upprätthålla deltagande och för att leken ska fortsätta. 

Till skillnad från det andra temat i studien där motsättningar i leken uppstår, fortskrider leken i detta 

tema utan några motsättningar. Trots att det är några barn som styr leken i de presenterade utdragen 

både verbalt och kroppsligt, samt ger tydliga direktiv om hur leken ska gå till, är det inget barn som 

motsätter sig.  

 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons (2000) resultat visar att det barn som bäst kan 

rättfärdiga sina argument är de barnet som får en viss roll, men att de krävs att barnet är aktiv och 

argumenterar för sina åsikter. Till skillnad från detta visar föreliggande studies resultat att varken 

Pelle eller Johan är särskilt aktiva eller argumenterar om varför leken ska gå till på deras sätt, men 

ändå får de sin vilja igenom och leken förs i den riktning som de själva vill. I sekvensen där Pelle 

styr leken är Kalles tillmötesgående avgörande för om motsättningar uppstår eller inte.  

Genom att Kalle är tillmötesgående och godtar Pelles lekhandlingar som styr hur leken ska gå till 

uppstår det aldrig några motsättningar. I analysen framgår det att Kalles tillmötesgående skulle 
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kunna ha och göra med att Pelle är äldre än honom och att Kalle av den anledningen väljer att följa 

när Pelle styr. Men i utdrag nummer två är Johan som styr den som är yngst av barnen i leken. Detta 

får oss författare att problematisera och vara kritiska mot exempelvis Löfdahl och Hägglunds (2006) 

resultat som menar att barn använder sin ålder som ett maktmedel vid deltagande i leken. Eftersom 

utdragen ur empirin visat att även de barnen i leken som är yngst har haft en styrande roll har vi 

författare valt att bortse från åldern. För Kalle skulle det i stället kunna vara så att leken är det som är 

i fokus, där han i interaktion med de andra barnen skapar och upprätthåller leken med hjälp av 

varandras kunskaper och tankar (Shin, 2012) och kanske reflekterar han inte ens över vem som styr 

eller att någon försöker styra leken. Det skulle kunna tolkas som att det för Kalle handlar om ett 

sammanhang där leken är det som är i fokus. Genom att barn som fokuserar på leken i sig och intar 

rollen att följa som exempelvis Kalle gör, bidrar det till att leken fortskrider utan att avbrytas.  

  

Genom att leken i båda utdragen fortskrider utan att avbrytas trots att leken tydligt styrs i olika 

riktningar, kan detta förstås som att det är just det som är de viktiga, att leken fortskrider. I detta tema 

synliggörs de deltagandemönster som konstrueras under den fria leken utomhus tydligt genom att en 

del barn styr leken och en del barn följer.  

I den sociala interaktionen uttrycks samspel barnen emellan både verbalt och kroppsligt där de 

utbyter tidigare erfarenheter med varandra, vilket är språkfrämjande i sig. Eftersom barnen i det här 

temat samspelar på ett sätt som gör att leken fortskrider utan att avbrytas, ges barnen möjlighet att 

utmana sina språkkunskaper under lekens gång. De språkpraktiker som konstrueras i detta tema är 

leksituationer där barnen använder sig av anvisningar. I språkpraktikerna språkar barnen med hjälp 

av ord och begrepp som är centrala för den lek som pågår.   

  

6.2 Att argumentera för sin sak 

I temat motsättningar synliggjordes de motsättningar som uppstod i leken. I de motsättningar som 

uppstod i excerptet synliggjordes olika deltagandemönster där barn deltog genom att argumentera för 

sin sak i den motsättning som uppstått eller genom att försöka vara positiva och föreslå en lösning. 

Barnen konstruerar språkpraktiker där de i sina lekhandlingar förhandlar om hur leken ska gå till, 

men utan att komma överens. I förhandlingarna använder sig barnen av kroppsspråk men framförallt 

av intellektuella artefakter, det vill säga språket som en medierad handling för att göra sig förstådd 

(Wertsch, 1998). I den språkpraktik där motsättningar uppstår använder sig barnen av ord och 

begrepp när de språkar som är centrala för den lek som pågår. När motsättningar uppstår uttrycks 

samspel barnen emellan genom att barnen diskuterar och argumenterar för sin sak, vilket sker i båda 
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utdragen. När barnen argumenterar för sin åsikt får de träna på att uttrycka sig vilket utmanar deras 

språkkunskaper (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Vidare menar författarna att 

hur leken fortskrider beror på vilket barn som kan rättfärdiga sina argument bäst och stödja dessa 

med fakta. I interaktionen blir därför språket som medierande handling av vikt. Detta kan ses i 

utdraget “men det blir ju orättvist! där Anna rättfärdigar sitt argument med att Lisa har gjort det hela 

tiden och att det nu är Annas tur. Annas argument bidrar till att Lisa till slut avviker från leken. I vårt 

resultat fortskrider däremot inte leken efter att motsättningar uppstått utan den avbryts i stället 

eftersom barnen inte kommer överens. Innan leken avbryts i de båda utdragen synliggörs däremot 

hur något barn som inte varit delaktig i argumentationen har försökt att förhandla med de barn som 

argumenterar emot varandra. Exempelvis när Maja försöker få Anna och Lisa att komma överens. 

Detta kan tolkas som att hon ser till andras välbefinnande och försöker stötta de andra flickorna i 

deras argumentation för att finna en lösning på problemet så att leken kan fortskrida.  

  

Problemlösning där barnen får argumentera i förhandlingen är språkfrämjande genom att barnen får 

träna på att uttrycka sig i olika sociala sammanhang (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). Motsättningar i leken utmanar barns språk och hur de uttrycker sig, vilket är positivt ur 

språkfrämjande syfte. Något som är mindre positivt är att de två utdragen som är presenterade, samt 

den andra empirin som ingår i detta tema men inte är presenterat, visar hur leken avbryts på grund av 

de motsättningar som uppstod. Att leken avbryts är negativt sett ur lekens betydelse för barns 

språkutveckling. Samtidigt när en lek avbryts kan en ny språkpraktik konstrueras av barnen i ett 

annat socialt sammanhang. I de sekvenser som observerats och transkriberats där motsättningar 

uppstått har ingen pedagog varit synlig. Även om det är språkfrämjande att träna på att uttrycka sig 

och argumentera för sin sak kan det vara av vikt att pedagoger är lyhörda och stöttar barnen i de 

motsättningar som de inte lyckas lösa själva. Genom stöttning kan pedagogen utmana och 

problematisera barnens argument vilket bidrar till att barnen i sin tur behöver utvärdera sina åsikter 

och utveckla sina argument (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). 

  

6.3 Barns möjlighet att delta i gemenskap. 

Det deltagandemönster som synliggörs i temat förhandlingar utmärker sig till skillnad från de andra 

två teman genom att alla barnen i leken är delaktiga i hur leken ska gå till, samt att de kommer 

överens. Detta bidrar till att leken hela tiden förs framåt utan motsättningar. Den språkpraktik som 

konstruerats av barnen i detta tema ger alla barn möjlighet att delta i interaktion och den gemenskap 

som finns. Genom att alla barn deltar i gemenskapen ges alla barn möjlighet att språkligt uttrycka 
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sig, bli sedda och hörda. Precis som i de andra två teman synliggörs i detta temat hur barnen språkar i 

de språkpraktiker som konstrueras genom ord och begrepp, som är centrala för den lek som pågår. 

I utdragen synliggörs hur barnen uttrycker samspel genom att de har en positiv inställning till 

varandras förhandlingar i leken samt att de stöttar varandras förslag både verbalt och kroppsligt. I 

utdraget “Du kan vara vilken pokémon du vill”, synliggörs i analysen hur barnen stöttar varandra i 

leken. Ett exempel är när Jamie inte vet vilken pokémon han ska vara och får hjälp av de andra 

kompisarna. Jivegård (2018) menar att barns tidigare erfarenheter genererar strukturerade resurser 

och som på ett väsentligt sätt bidrar till de begränsningar och möjligheter som finns när en lek 

organiseras av barnen. I analysen tolkas Jamies verbala och icke verbala uttryck som att han inte har 

tidigare erfarenheter av pokémons. Kompisarnas val av lekhandlingar när de interagerar med Jamie 

är stöttande då deras tidigare erfarenheter bidrar till att Jamie får nya erfarenheter och kunskap om 

Pokémon. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det är i leken som barns 

tidigare erfarenheter leder till nya kunskaper i samspel med andra. Resultatet visar hur barnen 

förhandlar i leken om de artefakter som används.  

  

Precis som Eriksson Bergströms (2013) avhandling visar, kan vi i föreliggande studies resultat se hur 

barnen använder fantasin när de i leken förhandlar om verktyg som är neutrala. Ett exempel på det är 

i sekvensen med Luna, Elsa och Ida där en buske i detta fall är ett neutralt verktyg som inte är 

statiskt utformat, och som får bli ett hus genom barnens fantasi i leken. I utdraget med Luna, Elsa 

och Ida observerar Ida leken innan hon tar kontakt med Luna och Elsa. Löfdahl och Hägglunds 

(2006) resultat visade att yngre barn frågar de äldre barnen vad leken handlar om hellre än att 

komma med egna initiativ. I sekvensen är Ida yngst och frågar om vad leken handlar om innan hon 

bekräftar att hon vill delta. Dock förhandlar Ida om vilken karaktär hon vill vara i leken när hon går 

in i leken. Eftersom förhandlingen lyckas fortskrider leken där alla deltagarna är aktiva i lekens 

utformning. I samma sekvens synliggörs även de neutrala verktyg som utomhusmiljön erbjuder som 

både Norling (2015) och Eriksson Bergström (2013) skriver om. I excerptet använder flickorna sin 

fantasi där en buske får bli ett hus i leken.  

  

6.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Resultatet visar att barns deltagandemönster kännetecknas av förhandlingar där alla barnen i den 

språkpraktik som konstruerats förhandlar och deltar i en gemenskap vilket bidrar till att leken 

fortskrider. Men barns deltagandemönster kännetecknas också av motsättningar där barnen 

argumenterar om villkor för deltagande, samt hur barn deltar i leken genom att styra eller följa den 
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lek som pågår. I de deltagandemönster som kännetecknas av att alla barn deltar i gemenskapen om 

hur leken ska gå till, får alla barn möjligheten att uppleva sig bli sedd och lyssnad på. Om man 

upplever att någon lyssnar på en är chansen också större att man vågar uttrycka sig och ta mer plats i 

den språkpraktik som konstrueras. Detta deltagandemönster är i jämförelse med det mönster där 

någon styr och någon följer positivt sett ur en språkfrämjande synvinkel då alla barn som deltar får 

möjlighet att uttrycka sig verbalt.  

 

I det deltagandemönster som kännetecknas av att något barn styr leken och de andra följer, ges inte 

de barnen som följer samma möjlighet att vara delaktig i hur leken ska gå till, vilket kan bidra till att 

de barnen som följer inte uttrycker sig lika mycket verbalt. Det sista deltagandemönstret som 

kännetecknas av motsättningar i leken där barn argumenterar för sin sak, ses som positivt ut 

språkfrämjande syfte då barnen ges möjlighet att utmana sina egna tankar och åsikter, samt att kunna 

uttrycka sina åsikter verbalt och styrka dessa med argument. Motsättningar i leken där argumentation 

skedde och leken sedan avbröts var även det temat som det fanns mest empiri av och var 

framträdande jämfört med de andra två deltagandemönsterna som synliggjordes. De språkpraktiker 

som konstrueras av barn under leken i utomhusmiljön kännetecknas av den lek som pågår. De ord 

och begrepp som barnen använder sig av i de olika språkpraktikerna karaktäriseras av den lek som 

pågår i en viss kontext. Resultatet visar att språkandet som sker i språkpraktikerna kan vara 

språkfrämjande för de barnen som befinner sig i en språkpraktik, där de saknar tidigare erfarenheter 

kring de som språkas. Detta ges exempel på i excerptet med pokémons. Avslutningsvis visar 

resultatet hur barn uttrycker samspel främst genom det verbala språket som medierande handling 

men även genom icke verbalt språk, det vill säga kroppsspråk och gester. 

  

6.5 Metoddiskussion 

I studien användes videoobservation som datainsamlingsmetod. Videoobservation möjliggjorde att 

barnens sociala interaktioner kunde konserveras och spelas upp flera gånger (Ahrne & 

Svensson,2015; Bjørndal, 2005), vilket var av vikt för att kunna använda interaktionsanalys. Något 

som vi upplevde var problematiskt med videoobservation var dock att det inspelade materialet inte 

fick lämna förskolan, utan att transkriberingarna fick ske på plats. Detta blev tidskrävande då 

transkriberingarna tog lång tid att sammanställa och vi hellre hade lagt den tiden på att observera 

istället. Vi var medvetna om att kamerans närvaro och observatörens placering vid 

videoobservationerna kan ha påverkat det resultat som framkom. Ahrne och Svensson (2015) 

beskriver att en handkamera kan ha en stressande effekt på de som blir filmade. Detta märktes i vissa 

sekvenser genom barnens kroppsspråk att de var medvetna om kameran.  
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Något som vi även fick lärdom av var vikten av att ha en extern mikrofon. Då vi spelade in allt 

material med våra datorplattor fick vi med mycket ljud från andra barn i närheten men även ljud från 

blåst eftersom vi var utomhus. Det här beskriver Bjørndal (2015) som en “ljudgröt” vilket gjorde att 

vi insåg begränsningar med videoinspelning. Vi är medvetna om att videoobservation inte 

presenterar en helt sann kopia av en händelse utan som Bjørndal (2005) beskriver så är det en 

representation som är färgad av val från oss observatörer, exempelvis videokamerans placering och 

vinkel. Något som vi även reflekterade över var vårt val av deltagande i observationerna. Från början 

skulle vårt deltagande som observatörer vara passivt, men vi ändrade vårt deltagande till ett partiellt 

deltagande. Detta val gjordes för att barnen som blev observerade vid några tillfällen försökte 

interagera med oss. De sekvenser där barnen försökte interagera med oss observatörer valdes dock 

bort då vårt deltagande skulle kunna bidra till forskareffekten. Med forskareffekten menar Lalander 

(2015) att deltagarnas beteende påverkas av forskarens observation.  

 

I studien användes även en öppen observation, vilket inte bara för med sig fördelar utan kan även ha 

nackdelar för studiens trovärdighet. En nackdel med öppna observationer förklarar Lalander (2015) 

som forskareffekten. Vilket innebär att de som blir observerade är medvetna om forskarens närvaro 

och syfte vilket kan påverka hur de observerade säger eller gör saker exempelvis. Detta var något 

som vi författare fick förhålla oss till eftersom en dold observation sällan är etiskt försvarbar. Då 

studien är utförd på endast två förskolor är vi medvetna om dess omfång samt att vårt resultat inte 

kan överföras till någon annan kontext. 

7. Slutsats 

Studiens resultat synliggör vilka språkpraktiker som konstrueras av fyra och femåriga barn under 

barns fria lek i utomhusmiljön. Barnen språkar med ord och begrepp som är typiska för den specifika 

lek som pågår men även genom anvisningar. Ett exempel på en språkpraktik som synliggjordes i 

leken var när ett barn anvisade ett annat barn om att en traktor egentligen var en snöplog. Leken tog 

här en ny riktning och begreppet snöplog fortsatte sedan användas av barnen i leken. I de 

språkpraktiker som observerats under den fria leken uttrycktes samspel på olika sätt. Barnen 

samspelade främst genom det verbala språket som medierande handling men även genom icke 

verbalt språk, det vill säga kroppsspråk och gester. Det tre deltagandemönster som konstruerades och 

synliggjordes under den fria leken utomhus var roller, motsättningar och förhandlingar. I 

deltagandemönster med roller synliggjordes hur ett eller flera barn styr leken och de andra barnen 
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följer utan motsättningar. Det andra deltagandemönstret som synliggjordes var motsättningar där 

barn behövde argumentera för sin sak men även försökte samspela och använda sig av turtagning för 

att leken skulle fortgå. När argumentationen eller turtagningen misslyckades avbröts leken på grund 

av de motsättningar som uppstått. Det tredje och sista deltagandemönstret som synliggjorts i studien 

är förhandlingar, när alla barn tillsammans i leken bidrog och förhandlade om hur leken skulle gå till. 

Precis som Hildéns (2014) resultat visar att de yngre barnens deltagandemönster i leken består av 

ögonkontakt, turtagning, upprepning, imitation och förhandling, kan vi i föreliggande studie se 

liknande deltagandemönster hos de äldre barnen som studien observerat. Till skillnad från Hildéns 

(2014) resultat gällande deltagandemönster visar föreliggande studies resultat att barns 

deltagandemönster även består av förhandlingar där motsättningarna som uppstår inte lyckas lösas av 

barnen själva utan att leken avbryts. I det stora hela sticker temat med motsättningar i leken ut mer 

jämfört med de andra två teman. Detta då motsättningar i leken var det tema som hade flest olika 

transkript.  

 

Precis som vi diskuterat tidigare är alla språkpraktiker som konstruerats språkfrämjande på ett eller 

annat sätt för barnen. Men vi skulle vilja lyfta fram de språkpraktiker där motsättningar uppstår där 

barnen behöver argumentera för sin sak, eftersom detta tema var de som syntes mest vid 

observationen. Med rätt stöd av varandra samt av pedagoger bidrar barns argumentation till att barn 

utmanas i att uttrycka sig i olika sociala sammanhang vilket i sig är gynnsamt för barns 

språkkunskaper (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). I föreliggande studies 

observationer syntes dock inga pedagoger till i de språkpraktiker som avbröts på grund av 

motsättningar. Med detta vill vi uppmärksamma pedagoger på vikten av att vara lyhörd under 

barnens lek för att kunna stötta och utmana dem i deras argument och eventuellt bidra till att leken 

inte behöver avbrytas.  

 

 

8. Didaktiska implikationer och vidare forskning 

I föreliggande studie har språkpraktiker som konstruerats av barnen synliggjorts och resultatet visar 

att barnen ofta språkar med ord och begrepp som är centrala för den kontext de befinner sig i. I de 

språkpraktiker som synliggjorts använder sig barnen även av anvisningar som att ge varandra 

direktiv om vad de ska göra eller hur de ska göra något. Studiens resultat visar även hur samspel 

uttrycks av barnen både verbalt och icke verbalt. Samspel i föreliggande studie uttrycks bland annat 

genom turtagning, förhandling samt att barnen i samspel styr och följer varandra i leken. Förutom 
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hur samspel uttrycks har föreliggande studie även besvarat vilka deltagandemönster som konstrueras 

under den fria leken i utomhusmiljön. Det bidrag vår studie tillfört forskningen är synliggörande av 

de äldre barnens deltagandemönster, vilka är förhandlingar där motsättning uppstår och leken 

avbryts, förhandlingar där ett eller flera barn styr leken och de andra barnen följer utan 

motsättningar, och när alla barn tillsammans bidrar i leken och förhandlar om hur leken ska gå till. I 

leken där barnen förhandlade och motsättningar uppstod behövde barnen argumentera för sin sak. 

När argumentationen inte ledde till någon lösning avslutades leken, detta synliggörande skapar 

möjligheter för pedagoger att kunna stötta barnen vid behov och på så sätt utmana barnen i deras 

tankegångar så leken inte behöver avbrytas. Genom att som pedagog stötta barnen i deras 

argumentation skapas möjlighet för språkutveckling. En pedagogisk rekommendation är en 

närvarande och aktiv pedagog som kan stötta barnen när de behöver extra stöd från en vuxen. Även 

om föreliggande studie hade fokus på barnen noterade vi observatörer att pedagogerna inte var 

närvarande för att stötta barnen i de leksituationer som till slut avbröts. Ingrid Pramling Samuelsson 

lyfter fram vikten av förskolan där barn lär sig kommunicera och sätta ord på det de gör (Norberg, 

2013). Även om barn lär av varandra i samspel krävs ibland en vuxen som stöttar och hjälper barnen 

när de inte lyckas lösa problem själva. Då tidigare forskning främst fokuserat på de yngre barnen 

samt på nyanlända barn bidrar vår studie till en inblick i de äldre barnens språkpraktiker och 

deltagandemönster. Vidare forskning som vi anser vore intressant hade varit att genomföra 

föreliggande studie igen fast med ett fokus på pedagogers roll under barns fria lek. Vidare anser vi 

även att studien hade kunnat utvecklas genom att utöka urvalet och genomföra studien på fler 

förskolor i olika delar av Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett 

 

 
 

 

 

Hej vårdnadshavare! 

Vi heter Hanna Lindström och Sandra Denby och vi studerar till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Vi läser sista terminen och håller nu på att skriva vårt examensarbete, där vi kommer 

genomföra en studie med fokus på barns språkutveckling. Studiens syfte är att synliggöra vilka 

språkpraktiker som konstrueras under barns fria lek i förskolans utomhusmiljö. Studien kommer 

dokumenteras med videoobservation som insamlingsmetod och för att ditt barn ska kunna delta i 

studien behöver vi godkännande av vårdnadshavare. Insamlingen av materialet kommer ske under ca 

två dagar och vilken dag bestäms i samråd med personal på avdelningen. I studien tar vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet uppfylls genom den information 

som framgår i detta brev. Genom att ni ger ert skriftliga samtycke att ert barn får delta i studien 

uppfylls samtyckeskravet. Barnet kan när som helst under studiens gång välja att avbryta sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet kommer att hanteras på ett 

sådant sätt att utomstående inte kan identifiera vem eller vilka som deltagit i studien, dvs alla namn 

kommer avidentifieras och fingeras. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast 

kommer användas för forskningsändamål i vårt examensarbete. Allt material kommer förstöras vid 

avslutat examensarbete. 

Har ni eventuella frågor kan ni höra av er till: 

Hanna Lindström: 0709-441147 

Sandra Denby: 0706-266304 

Per Högström, Handledare: per.hogstrom@hh.se 

Lotta Fritzdorf, Handledare: lotta.fritzdorf@hh.se 

Med vänlig hälsning, Hanna och Sandra 

Tack på förhand.  

Klipp av svarstalongen och lämna in. 

 ✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 □ JA, jag/vi ger tillstånd för att mitt barn får delta i studien 

 □ NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i studien 

Vårdnadshavare för: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Vårdnadshavares underskrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ 
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