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Sammanfattning
Problemområdet för föreliggande studie grundar sig i behovet av att studera de deltagandemönster som
förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Detta eftersom tidigare forskning
har fokuserat på att undersöka hur pedagoger kan utveckla barns lek i framförallt pedagogstyrda lekar. Vidare
synliggör tidigare forskning vikten av den fria leken, men belyser även att det vanligen är svårt för pedagogen
att delta i barns fria lek och intar därför en bevakande roll. Studiens syfte är därför att studera de
deltagandemönster som förekommer i interaktion mellan barn och pedagoger i barns fria lek på förskolan.
Forskningsfrågorna är följande: Vad karaktäriserar barns och pedagogers deltagande i barns fria lek på
förskolan? Skapar pedagoger villkor till deltagande i barns och pedagogers interaktioner och i så fall vilka
villkor? Studien utfördes kvalitativt och genomfördes på en förskola, där barnen observerades med videokamera
samt kompletterande anteckningar. Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av
interaktionsanalys. I föreliggande studie är den vetenskapsteoretiska utgångspunkten det sociokulturella
perspektivet. Utifrån resultat framträdde följande tre teman: förhandling, stimulering och försvar. Resultat
synliggjorde vikten av pedagogers stöttning för barns delaktighet i interaktionen. Vidare synliggjordes det att
deltagarna kommunicerar med verbala och icke-verbala uttryck för att göra sig delaktiga i interaktionen.
Slutsatsen av studien är att pedagogens stöttning i interaktion med barn har stor betydelse för vilka
deltagandemönster som framträder under den fria leken. Pedagogen bör ha samma avsikt som barnen i leken för
att delaktigheten ska upprätthållas och leken fortskrida Föreliggande studie tillför forskningen insyn i att det
krävs mer än enbart närvarande pedagoger i barns fria lek, för att erbjuda barnen villkor till deltagande i
interaktioner.

Ämnesord: Interaktion, fri lek, barn, pedagoger, förskola, deltagandemönster.
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Föreliggande studie har skrivits gemensamt i skrivarparet på både fysiska platser, såsom
högskolan i Halmstad och stadsbiblioteket i Halmstad, men också hemifrån. Båda har tagit
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närvarat och stöttat varandra.
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1. Inledning
All personal som ingår i arbetslaget ska vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till
samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna (Skolverket, 2018). Vidare
bör pedagoger enligt läroplanen stimulera barns samspel samt hjälpa och stödja dem att reda
ut missförstånd, bearbeta konflikter, kompromissa samt respektera varandra. Problematiken
som ligger till grund för föreliggande studie är behovet av att studera de deltagandemönster
som förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Det blir
därför relevant för föreliggande studie att analysera hur barn och pedagoger interagerar i den
fria leken, för att vidare tydliggöra och analysera de deltagandemönster som förekommer i
interaktionen. När pedagogen inte visar förståelse och lyhördhet så tenderar barnen till att inte
vilja delta. Pedagogers olika typer av inflytande beskrivs möjliggöra eller begränsa barns
deltagande (Emilson & Johansson, 2013). Vidare skriver författarna Sheridan, Williams,
Sandberg & Vuorinen (2011) att pedagoger kan stötta barnen till att utveckla deras lek,
genom att pedagogerna exempelvis skapar utmanande miljöer där barnen utvecklas inom
framförallt leken. Tidigare forskning lyfter främst fram forskning kring pedagogisk närvaro i
pedagogstyrda aktiviteter. Därav behovet att analysera pedagogers och barns interaktion i
oplanerade lekar, alltså vid den fria leken, för att fylla den kunskapsluckan som finns.
Fri lek anses vara positivt för barn (Pramling & Wallerstedt, 2019). Vidare framför Eidervald
(2009) i sin avhandling att under fri lek i praktiken så intar personalen vanligen en bevakande
roll och har uppsikt över barnen utan att delta i deras lek. Fri lek har hög status i den svenska
förskolan då lek anses vara en naturlig och medfödd aktivitet hos barn (Eidervald, 2009). I
förskolans verksamhet förekommer tid och möjlighet för barn att själva välja lek i form av
tema, form och roller samt vilka de vill leka med, och det är denna typ av lek som kommer att
benämnas enligt fri lek i föreliggande studie. Övervägande del av forskning har framställt
resultat som synliggör vikten av den fria leken, men belyser även att det vanligen är svårt för
pedagogen att delta i barns fria lek och intar därför en bevakande roll. Till skillnad från
tidigare forskning fokuserar föreliggande studie på att analysera hur pedagoger i interaktion
med barn kan skapa villkor till deltagande i den fria leken, där barnen själva valt tema, form
och roller.
Melin (2013) beskriver begreppet delaktighet som ett icke entydigt utan menar att det finns
flera olika betydelser när delaktighet nämns. Vidare poängterar Engdahl (2014) att
pedagogernas förhållningssätt kan spela roll för barns delaktighet och inflytande. Författaren
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lyfter även att pedagogers närvaro kan vara betydelsefull för enskilda barn att hitta sin plats
och kunna bli delaktiga. I föreliggande studie kommer deltagandemönster att tydliggöras
samt analyseras enligt de villkor som skapas av pedagoger.
I den reviderade läroplanen från 2019 så har många förändringar skett till fördel för
framförallt leken. Lekens prioritering framhävs i relation till förskolans värdegrund och
läroplansmål. Vidare innebär detta att barns lek ytterligare ska prioriteras och pedagoger på
förskolans verksamhet har möjlighet att förankra sitt arbete till läroplanen (Skolverket, 2018).
Läroplanen är ett politiskt dokument och är inte vetenskapligt förankrat. Vidare innebär det
att läroplanen inte vilar på vetenskaplig grund utan är ett dokument vars ändringar präglas av
åsikter och inte forskning.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet i föreliggande studie är att studera de deltagandemönster som förekommer i interaktion
mellan barn och pedagoger i barns fria lek på förskolan.
Frågeställningar
•

Vad karaktäriserar barns och pedagogers deltagande i barns fria lek på förskolan?

•

Skapar pedagoger villkor till deltagande i barns och pedagogers interaktioner och i så
fall vilka villkor?

1.3 Definitioner
I följande stycke definieras nödvändiga begrepp som förekommer i föreliggande studie.
Begreppet fri lek avser den aktivitet som förekommer i förskolan där barnen själva väljer vem
de vill leka med samt själva utformar lekens tema, form och roller. Pedagog innefattar alla
vuxna i arbetslaget som befinner sig i barngruppen. Deltagandemönster beskriver de
alternativa sätten som pedagoger och barnen deltar på i interaktionen.

1.4 Disposition
Inledningsvis beskrivs problemområde och föreliggande studies relevans i förhållande till de
kunskapsluckor som finns. Vidare beskrivs definitioner av begrepp samt arbetets disposition.
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I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och knyts an till relevans för föreliggande studie. I
kapitel 3 beskrivs teori och begrepp som analyseras i studien. Kapitel 4 beskriver metodval,
urval, etiska aspekter, genomförande, studiens trovärdighet, analysmetod, följt av
transkribering samt analysprocess. I kapitel 5 presenteras samt analyseras empirin i relation
till vetenskapsteoretiskt perspektiv och analysmetod. I kapitel 6 diskuteras den aktuella
forskningen i relation till tidigare forskning och sammanfattas i en slutsats. Slutligen
presenteras didaktiska implikationer samt vidare forskning.

2. Tidigare forskning
I detta avsnitt så presenteras tidigare forskning som är relevant för föreliggande studie.
Avsnittet struktureras upp enligt fyra följande underrubriker: interaktion, fri lek, pedagogers
närvaro samt deltagandemönster i leken. Underrubriken interaktion beskriver, definierar samt
framhäver vikten av begreppet. Underrubriken fri lek presenterar forskning som styrker
argumenten för barns behov av fri lek. Underrubriken pedagogers närvaro beskriver tidigare
forskning som problematiserar barns deltagande och lekens utformning av att pedagogen är
närvarande. Underrubriken deltagandemönster i leken presenterar tidigare forskning som
beskriver deltagandemönster och hur de urskiljs. Tidigare forskning presenteras, som vidare
kommer att diskuteras i relation till föreliggande studies aktuella forskning. Samtliga
underrubriker presenteras i relation till relevans för föreliggande studie.

2.1 Interaktion
I föreliggande studie blir begreppet interaktion relevant för analys av barns och pedagogers
interaktioner i barns fria lek. Föreliggande studie kommer att undersöka betydelsen av
pedagogers närvaro för interaktionerna, och fokus kommer därför att ligga vid de
interaktioner som förekommer mellan barn och pedagog. Interaktioner mellan barn utan
pedagog kommer också att analyseras för att jämföra interaktioner med och utan pedagog.
Med interaktion avser föreliggande studie de situationer där deltagarna samspelar verbalt och
icke-verbalt. I interaktioner kommunicerar deltagarna med hjälp av verbala och icke-verbala
uttryck (Jordan & Henderson, 1995). Jonsson & Thulin (2019) menar att interaktionen kan
störas genom att pedagogen som är närvarande inte erbjuder rätt villkor för barnens
deltagande. Vidare framför Hildén (2014) att det under fri lek konstrueras interaktioner
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mellan barn, eftersom det finns möjlighet till kommunikation mellan barnen. Denna
kommunikation sker genom tema, form och roller. Melin (2013) skriver att interaktion mellan
olika individer framhäver de deltagandemönster som framträder. Vidare påpekar Pramling &
Wallerstedt (2019) att med hjälp av de verbala och icke-verbala uttrycken, exempelvis gester
och ord, så kan barn skapa lärande genom social interaktion i de aktiviteter som de deltar i.
Fortsatt beskriver Hildén (2017) att deltagare använder sig av ögonkontakt, imitation,
turtagning, förhandlingar och upprepning för att ansluta sig till interaktion i pågående lek.
Vidare framför Ahlskog- Björkman (2014) i sin artikel att barn i olika åldrar möter dagligen
varandra på förskolan, där olika aktiviteter ofta pågår samt att interaktionen mellan de barn
som deltar i en social aktivitet har olika betydelser för de deltagande barnens lärande.
Dalgren (2017) framhäver att vissa studier riktar sitt intresse mot förskolan som en
lärandemiljö och undersöker då pedagogers och barns interaktion till viss del för att bedöma
kvalitén eller för att skapa kunskap om villkoren för lärande och kunskapsutbyte. Vidare
framför författaren att i den förskole-pedagogiska vardagen så pågår det en ständig
interaktion mellan barn och pedagoger och denna interaktion tas ofta för givet både i
forskning och i praktik, just för att det är så pass vardagligt i förskolans verksamhet (Dalgren,
2017). Fredriksson Sjöberg (2014) påpekar att forskning om interaktion mellan barn och
pedagoger påvisar att kvalitén på interaktionen påverkar relationen mellan barn och pedagog,
som då i sin tur har betydelse för barns delaktighet. Fortsatt framhäver författaren vikten av
att lyfta just interaktionen och relationen mellan barn och pedagog som betydelsefull för att
förutsätta barns delaktighet. Aminoff (2017) menar att interaktionen och kommunikationen
således är viktiga för att förstå lärande och utveckling på en både kollektiv och individuell
nivå. Engdahl (2011) framhäver i sin artikel att små barns lek definieras av frihet, spontanitet
och glädje, den är både experimenterande och upprepande samt att leken utgår från barnets
inre krafter och inspireras av yttre faktorer. Genom kommunikation och social interaktion i
form av både initiativ, turtagning och att inta den andres perspektiv så utvecklas lekarna och
även små barn både interagerar och utvecklar vänskapsrelationer i leken (Engdahl, 2011).

2.2 Fri lek
Vriens-van Hoogdalem, de Haan & Bloom (2016) skriver i sin artikel att i fri lek så är
aktiviteterna olika, barn leker och umgås med andra barn. De hittar gemensamma intressen,
vilket kan under den fria leken ställa högre krav på barnen och deras förmåga att
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kommunicera med andra barn. Emilson & Johansson (2013) påvisar resultat om att det är
pedagogens roll, makt, inflytande och regler som bidrar till ifall barnen vill delta och hur
mycket. Med anledning av detta blir det relevant för föreliggande studie att analysera de
villkor pedagoger skapar till deltagande i den fria leken. I enlighet med Eidervald (2009) har
den fria leken hög status och därav bör interaktionen, pedagog och barn emellan, att
analyseras för att tydliggöra vilka villkor barnen erbjuds till att vara delaktiga i den fria leken.
Däremot påpekar författaren att barn behöver få träna socialt samspel i närvaro av vuxna för
att barnen själva ska klara av att hantera bland annat konflikter. Vuxna ger trygghet genom
sin närvaro och ger då barnen möjlighet att använda och träna på sina sociala färdigheter och
möjlighet att fortsätta att öva. Det uppfattas som problematiskt för pedagoger att vara med i
alla lekar hela tiden, men Jonsson och Thulin (2019) påpekar att detta kan uppfattas som ett
viktigt argument för att lyfta fram lekens möjlighet som ett av flera sätt att undervisa barn och
att stimulera till lärande och utveckling. Pedagogerna kan vara med och stötta i leken utifrån
läroplansmål, dock anser Pramling & Wallerstedt (2019) att mål finns men att dessa mål är
förhandlingsbara och att de skapas inom lekens ramar. Pedagogerna får alltså möta barnen i
leken och lekens aktuella tema får bli avgörande för pedagogens stöttning och vägledning
vidare i leken. Hildén (2014) uppger att förskolan möjliggör för barn att på egen hand utan
vårdnadshavare och under fri lek kommunicera med andra barn.

2.3 Pedagogers närvaro
Björklund & Palmér (2019) framhäver utifrån 63 analyserade videofilmade situationer att
barn blir positivt påverkade av att pedagoger deltar i barns lek. Vidare menar författarna att
när pedagoger deltar i barns lek med didaktiska avsikter så kan de skapa begränsningar för
vad som är möjligt att göra i leken. Det blir därför av relevans för föreliggande studie att
analysera de villkor pedagoger konstruerar för barn i barns och pedagogers interaktion i den
fria leken. På så sätt ges möjlighet till inblick i vad som sker med leken när pedagoger och
barn interagerar. När barn tappat tråden i leken kan pedagogen introducera barnen vidare in
till andra möjligheter i leken. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att samspelet
mellan barn och pedagog är beroende av pedagogers avsikter och om det handlar om lek eller
lärande för tillfället. Jonsson & Thulin (2019) menar att vuxnas deltagande i lek är
omdiskuterat och att barns lek ibland anses störas eller förstöras om exempelvis pedagoger
deltar i leken. I en mikroetnografisk studie av två norska förskolor uppvisas snarlika
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slutsatser där pedagogernas förhållningssätt visar sig vara betydelsefulla för barnens
inflytande (Hamerslag, 2013).

2.4 Deltagandemönster i leken
Jordan & Henderson (1995) skriver om att deltagandemönster tyds av att undersöka hur och
om deltagarna är aktiva och engagerade eller inte. För att tydliggöra deltagandemönster som
förekommer i lek så urskiljs även de strategier som används för att ansluta sig till leken.
Hildén (2014) skriver om hur individer ansluter sig till leken av att använda sig av
förhandlingar, upprepning, imitation, turtagning och ögonkontakt för att ansluta sig till en
pågående lek. När individer vill ansluta sig till lekar upprepar de alltså centrala gester som
framträder i leken. Studier visar även på att barn i ung ålder förhandlar för att få tillgång till
och upprätthålla deltagandet i leken (Kultti, 2012; Skaremyr, 2014). Deltagandemönster
urskiljs med hjälp av de verbala samt icke-verbala uttrycken som förekommer i interaktioner
(Jordan & Henderson, 1995), vilket i föreliggande studie kommer att vara centrala för analys
av interaktionen mellan barn och pedagoger. Barns verbala samt icke-verbala kommunikation
blir betydelsefullt för att både kunna ansluta sig till och för att kunna upprätthålla deltagandet
i leken. Som tidigare nämnt i föreliggande studie så lyfter (Engdahl, 2014) att pedagogers
närvaro kan vara betydelsefull för enskilda barn att hitta sin plats och kunna bli delaktiga. Det
blir därför betydelsefullt för föreliggande studie att analysera barns och pedagogers
interaktion i den fria leken. Detta förutsätter möjligheten för föreliggande studie att vidare
tydliggöra och analysera de deltagandemönster som framträder i interaktionen. De villkor
barn ges till att ansluta sig till leken och till att upprätthålla delaktigheten kommer också att
tydliggöras och analyseras.

3. Teori
I följande avsnitt så kommer vi att redogöra för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt
och analytiska begrepp. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för föreliggande studie är
sociokulturellt perspektiv, och de analytiska begreppen är kommunikation, stöttning och
samspel. Det sociokulturella perspektivet följt av de analytiska begreppen, är av relevans för
föreliggande studie för att analysera kommunikationen i interaktionen, det vill säga de
verbala och icke-verbala uttrycken. Vidare bidrar det sociokulturella perspektivet till att
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studera och analysera vilken betydelse den verbala och icke-verbala kommunikationen har
för interaktionen mellan barn och pedagog. Analysverktygen presenterade ovan, förutsätter
möjligheten att analysera de deltagandemönster som förekommer i barns och pedagogers
interaktion.

3.1 Sociokulturellt perspektiv
Inom det sociokulturella perspektivet står kommunikativa processer och meningsskapande i
centrum. Det sociokulturella perspektivets centrala grundantaganden är att språket används
som ett verktyg till att beskriva, tolka samt analysera världen på olika sätt. Språket medierar
omvärlden för oss på de sätt som är relevanta och intressanta i olika situationer. Perspektivets
ontologiska och epistemologiska utgångspunkter är att barnet anses vara socialt aktivt
handlande individ, och att världen kommer att uppfattas enligt hur människan lär sig att
kommunicera om den. Lecusay & Alnervik (2018) menar att barnet utifrån Vygotskijs
tolkningar uppfattas som en skapande och kreativ individ, och att detta synliggörs genom
leken. Vidare menar Vygoksij (1980) att under barns förskole tid så uppkommer det behov
och drifter som är viktiga för hela barnets utveckling och som då även spontant upptäcks i
leken. Föreliggande studie kan med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet analysera
den verbala samt icke-verbala kommunikationen som förekommer i interaktion mellan barn
och pedagog.

Kommunikation
Den lekaktivitet barn befinner sig i avgör samspel och kommunikation däremellan. Analys av
kommunikativa handlingar gör det möjligt att uppfatta de sociala situationerna som
förekommer i interaktionen (Wertsch, 1998). Kommunikationen kommer i föreliggande
studie att analyseras enligt de verbala och icke-verbala uttrycken som framförs av både barn
och pedagoger i interaktion med varandra. Kommunikation kännetecknas av skratt, tal,
ögonkontakt och beröring. Vidare innebär detta för barn att de blir en del av social
gemenskap i fråga om värderingar, normer, regler och föreställningar om världen (Säljö,
2015). Enligt Jacobsson (2012) är Vygotskijs bidrag att utveckla en teori där människors
tänkande och kunskaper bara kunde uppfattas eller undersökas genom att analysera verbala
och icke-verbala uttryck, i relation till de sociala och kulturella resurser som individen
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använder. Vidare lär sig barn i moderniserat samhälle att kommunicera med hjälp av
teknologin, exempelvis lärplattor, samt med hjälp av miljö och artefakter. Säljö (2015)
skriver också om hur människan blir en tänkande varelse av att kommunicera med andra
individer och ta del av idéer, språk. praktiker och tänkande. Det kan bli svårt för barn att
kommunicera ifall deltagarna i interaktionen inte erbjuder villkor till att uttrycka sig.

Stöttning
Stöttning handlar om att vi under vår lärandeprocess är beroende av stöd från någon som är
mer erfaren, vilket inte bara innebär en vuxen utan kan även vara barn med mer kunskap och
erfarenhet. Stöttning tillämpas för barn att åstadkomma självständigt tänkande (Björklund,
2012; Smidt, 2010; Wedin, 2011). En individ som är kompetent bör stötta individen som är i
behov av stödet i stor omfattning, för att sedan succesivt minska sitt stöd till att senare ta bort
det helt (Smidt, 2010). I föreliggande studie kommer stöttning att analyseras utifrån de villkor
pedagogen ger barnen till att vara delaktiga i interaktionen. Den mer kompetenta individen
avser inte endast vuxna, utan även barn som har kunskapen eller erfarenheten och som kan
stötta andra barn i interaktionen. Vidare innebär stöttning att hjälpa barnet att nå barnets
potential (Säljö, 2015). Föreliggande studie kommer även att analysera empiri där barn leker
själva, för att tydliggöra den stöttning och villkor som barnen saknar för att ytterliga delta
eller utveckla leken.

Samspel
Samspel utformas av individer, vilket i föreliggande syfte innefattar barn och pedagoger.
Barns interaktion och samspel med vuxna är en väg för barnen in till den sociala världen
(Säljö, 2015). Det är i samspel med andra människor som kunskap och erfarenheter utbyts
(Wertsch, 1998). Vygotskijs utgångspunkt är att det är i samspel med andra som barnet
formas (Vygotskij, 1980). Det är också i samspel som barn lär sig kontrollera sin kropp och
att tala. I samspel med andra individer utvecklar barn sin identitet och lär sig om världen och
sig själv (Säljö, 2015).

Barn föds och vägleds in till en värld av kommunikation och

interaktion med andra individer. Människan utvecklas och lär av att uppmärksamma och ta in
hur andra kommunicerar och svarar på kommunikativa initiativ (Säljö, 2015). Samspelet blir
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betydelsefullt att analysera för att tydliggöra delaktigheten som förekommer i interaktionen
mellan barn och pedagoger.

4. Metod
Följande avsnitt presenterar metodval för föreliggande studie följt av urval, etiska
ställningstaganden, genomförande, studiens trovärdighet samt analysmetod, och även
analysprocess och transkribering av data. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats,
videoobservationer samt interaktionsanalys som analysmetod. Dessa metoder är valda till att
kunna analysera de verbala och icke-verbala uttrycken som framkommer i barns och
pedagogers interaktion. Teman som framträtt vid transkribering kommer att presenteras i
följande avsnitt.

4.1 Val av metod
Kvalitativ ansats
Föreliggande studie utgår ifrån en kvalitativ metod, vilket enligt Ahrne & Svensson (2015)
innefattar metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte
direkt utformas för att analyseras kvantitativt med hjälp av statiska metoder och verktyg.
Vidare beskriver författarna att kvalitativa metoder bygger på data som insamlas med hjälp
av observationer, videoobservationer och intervjuer, alltså är kvalitativa data inget som mäts
utan det räcker att konstatera att det finns. Föreliggande studie studerar interaktion mellan
barn och pedagog i den fria leken, kvalitativ metod blev därav av relevans för denna studie.
Bryman (2018) beskriver kvalitativ forskning som en metod för en förståelse av den sociala
verklighet som deltagarna tolkar, i den miljö som de befinner sig i. Ahrne & Svensson (2015)
menar att det kan vara svårt att egentligen definiera vad en kvalitativ metod är, det kan vara
lättare att prata om kvalitativa data eller empiri. Kvalitativa data mäts inte, utan det räcker att
konstatera att det finns, hur det fungerar samt i vilka situationer som det förekommer i. Hur
mycket, hur länge och hur ofta är av mindre betydelse (Ahrne & Svensson, 2015).
Föreliggande studie kommer att använda sig av videoobservationer som datainsamlingsmetod
samt kompletterat data med hjälp av observationsanteckningar. Valet grundades i att
förutsätta möjligheten till att uppmärksamma deltagandemönster som förekommer i
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interaktionen mellan barn och pedagog i den fria leken. Vidare bidrar möjligheten till att
återgå till interaktionen vid behov.

Videoobservation
Videoinspelning kommer att användas som metod till insamling av empiri. Enligt Rönnerman
(2015) så innebär videoinspelning att det går att registrera mer än observationer och skapar
möjligheter att stanna upp och spola tillbaka. Detta blir av betydelse för att det minimerar
risken av att missa något som har spelats in och som kan vara väsentligt för föreliggande
studie. Föreliggande studies empiri kommer att analyseras med hjälp av interaktionsanalys,
där Jordan & Henderson (1995) betonar vikten av att använda sig av videoinspelning då det
är ett effektivt verktyg för att dokumentera observationer. Författarna betonar vikten av att
kunna spela in observationer för att kunna gå tillbaka och att risken för att missa viktiga delar
i observationerna minskar markant (Jordan & Henderson, 1995). Ahrne & Svensson (2015)
menar att kamerans placering i en videoobservation är ofta avgörande för hur inspelade
sekvenser kan analyseras. Kameran, kommer att hållas i handen för att följa leken vid
eventuella förflyttningar. Detta val grundas i att förutsätta möjligheten att fånga alla
lekrörelser och verbala uttryck som framförs av deltagarna. Observationsanteckningar
kommer att föras som komplettering. Ahrne & Svensson (2015) poängterar att det är viktigt
att från början organisera upp materialet. Den insamlade empirin kommer att organiseras och
struktureras upp enligt de deltagandemönster som framträder.
Enligt Bryman (2016) finns det olika typer av observation för olika ändamål. Författarna
kommer i föreliggande studie att agera enligt icke-deltagande observation, vilket vidare
innebär att observera utan att delta i leken som uppkommer för att uppmärksamma
interaktionen mellan barn och pedagoger i den fria leken. Jordan & Henderson (1995)
påpekar att en kontrollerbar observation kan innebära en mycket god grund att stå på inför
kunskap. Med hjälp av icke-deltagande observationer uppstår större möjlighet till att
uppmärksamma interaktionen mellan barn och pedagoger. I samband med detta kommer
ostrukturerad observation också att användas, vilket innebär att föra anteckningar så
detaljerat som möjligt över hur barnen agerar under observationen, för att vidare ge en
berättande beskrivning av situationerna (Bryman, 2016).

Jordan och Henderson (1995)

menar att videoinspelning har varit en fördel för interaktionsanalys, vilket innebär att det är
endast med elektronisk inspelning som det går att samla in den typ av data som krävs för
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interaktionsanalysen. Videoinspelning förutsätter möjligheten till att observera och föra
djupgående analyser av interaktionen som förekommer mellan barn och pedagoger.
Videoinspelning ger möjlighet att spola tillbaka till sekvenserna och inta ett
flygplansperspektiv över det som skett (Björndal, 2018).

4.2 Urval
I föreliggande studie har de 11 barn med samtycke till videoinspelning observerats vid
insamling av empiri. 22 stycken samtyckesblanketter skickades ut till vårdnadshavarna, varav
11 barn befann sig på avdelningen vars föräldrar samtyckt till att barnen får lov att
videoinspelas. Ahrne & Svensson (2015) menar att forskare rekommenderar homogenitet när
det gäller bland annat ålder och kön när deltagare väljs ut. På avdelningen går det 21 barn i
3–5 års åldern och där tre pedagoger arbetar inom arbetslaget. Målstyrt urval ligger till grund
för föreliggande studie, vilket innebär att relevanta lekaktiviteter valts ut som blir lämpligt för
föreliggande studies forskning (Bryman, 2016). Därför kommer enbart de fria lekarna att
observeras. Vidare innebär målstyrt urval att forskaren gör urval av individer, platser, och
organisationer utifrån relevans (Bryman, 2016). Videoobservationer och kompletterande
anteckningar fördes på en övningsförskola, vilket innebär att förskolan har ett avtal med
högskolan i Halmstad om att ta emot studenter i återkommande verksamhetsförlagda
perioder. Detta val gjordes för att öka möjligheten till att få besöka förskolan och genomföra
studien. Författarnas val av förskola där observationerna genomförts är enligt Bryman (2016)
ett bekvämlighetsval. Valet till övningsförskolan som valdes ut grundades i att öka tryggheten
för barnen i att observeras av författarna, som tidigare besökt förskolan och känner barnen,
samt även genomfört verksamhetsförlagd utbildning på denna övningsförskola.
Det videoinspelade materialet genererade 112 minuter, varav 72 minuter transkriberats. 40
minuter har sållats bort, eftersom materialet inte innehöll relevanta interaktioner för vår
studie. Material som sållats bort är bland annat lekar där barn lekt själva och när en pedagog
vid ett tillfälle iscensatte interaktionen när videoinspelning upprättades.

4.3 Etiska aspekter
Föreliggande studie förhåller sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom att ta
hänsyn till individskyddskravet. Individskyddskravet konkretiseras i fyra olika huvudkrav,
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vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav
(Vetenskapsrådet, 2017).
Innan observationer genomfördes delades samtyckesblanketter ut till alla vårdnadshavare
samt till respektive förälder i de fall där föräldrarna var skilda. I samtyckesblanketten
informerades syftet med studien och vilka moment som ingår i observationerna.
Vårdnadshavarna kunde utifrån samtyckesblanketten samtycka till att deras barn fick
observeras eller inte. Vid observationer togs de etiska aspekterna hänsyn till. Barnen
tillfrågades om samtycke till att observeras, för att barnen själva ska få möjlighet till att
avgöra ifall de vill delta samt bli observerade eller inte. Palmér (2012) menar att det är viktigt
att vara lyhörd för barns känslor över att bli filmade. Barnen blev tillfrågade om att delta i
observationerna, för att inte på något sätt kränka barnen av att filma och utgå från att det
känns okej för barnen utan att fråga dem (Cato & Bjørndal, 2018). Barnen fick naturligtvis
när som helst avvika och avbryta ifall de inte ville delta i leken och observationerna.
Allt material transkriberades på övningsförskolan eftersom materialet i enlighet med
konfidentialitetskravet inte får lämna förskolan. Ahrne & Svensson (2015) menar att hur
materialet handskas och förvaras är viktigt för att obehöriga inte ska få tillgång till materialet.
Inspelningarna finns sparade på en studentplatta som tillhör övningsförskolan, och som
förvaras inlåst i ett skåp när den inte används av studenter. Studentplattan är även
lösenkodsskyddad och har dessutom inte tillgång till iCloud där innehållet går att
synkroniseras till andra enheter. Materialet användes enbart av författarna, och kommer att
raderas vid rätt tidpunkt.
Barn, pedagoger och förskolan anonymiserades enligt Vetenskapsrådet (2017). Vidare
innebär det att det går att uppnå anonymitet i forskning genom att insamlingen av material
sker utan att en individs verkliga identitet går att urskilja. I föreliggande studie togs
individsskyddskravet hänsyn till av att alla huvudkraven låg till grund för studiens etiska
aspekter.

4.4 Genomförande
Kontakt har upprätthållits via telefon och mail med förskolan inför genomförande av
observationer för att planera och säkerställa genomförande. Samtyckesblanketten mailades ut
till pedagogerna på övningsförskolan som erbjöd att skriva ut dessa och dela ut till barnens
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vårdnadshavare. Datum och tid blev avsatt gemensamt med pedagoger för genomförande av
studie.
Observatörerna träffades lite tidigare innan observationerna för att ha möjlighet att göra
pedagogiska förberedelser. Detta förutsatte tid till att gå igenom samtyckesblanketter, vilka
barn som kan observeras utifrån samtycke av vårdnadshavare, samt kontrollera så att
utrustningen är fullt fungerande av att kamera och ljud är rätt inställda. Barn och pedagoger
informerades ytterligare en gång om observationernas olika moment, och barnens samtycke
till att observeras efterfrågades Palmer (2012). Observatörerna bekantade sig med barnen av
att samtala, för att barnen skulle känna sig bekväma i att befinna sig bland observatörerna.
Enligt Thörner (2017) innebär det att det finns en viss förväntan över att observatörer ska
smälta in i vardagen, och att de inte har obegränsad rätt att störa verksamheten endast för att
de fått tillträde. Observatörerna höll sig därför lite på avstånd med kameran i handen och
filmade de interaktioner som förekom i den fria leken. Kameran hölls i handen för att
observatörerna skulle ha möjlighet att förflytta sig vid behov och filma all verbal och ickeverbal kommunikation som förekom. Kompletterande observationsanteckningar fördes för att
säkerställa materialet. Ahrne & Svensson (2015) menar att vi ska vara medvetna om att det
kan ta tid för barnen att vänja sig vid att bli filmade. Videoobservationerna utfördes därför
succesivt.
Allt insamlat material transkriberades omgående i dokumentationsrummet på förskolan efter
varje tillfälle, för att få så uppriktigt material som möjligt (Bryman, 2016).

4.5 Studiens trovärdighet
Ahrne & Svensson (2015) menar att all forskning handlar om att den som läser ska tro på det
som han eller hon läser. Forskningen måste vara trovärdig. Ahrne & Svensson (2015) skriver
att det finns flera sätt att göra en kvalitativ uppsats trovärdig för en läsare. Ett sätt att beskriva
studiens trovärdighet är att sätta studien i relation till Brymans (2016) fyra kriterier. De fyra
kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.
Transparensen i studier har inverkan på studiens trovärdighet, detta är en möjlighet till att
diskutera och kritisera. I föreliggande studie diskuteras metodval och vilka betydelser samt
konsekvenser de kan få för studien. Ahrne & Svensson (2015) menar att texter som inte på
något sätt kan kritiseras eller diskuteras är ofta texter som inte avslöjar tillräckligt mycket om
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till exempel forskningsprocessen. Transparens bidrar till textens trovärdighet och kvalitet
samt att presentera eventuella tvivel och att vara medveten om eventuella svagheter är bättre
än att vara omedveten eller försöka dölja dem (Ahrne & Svensson, 2015). Eventuella tvivel,
svagheter och kritik i studien lyfts fram i metoddiskussion. Överförbarhet innebär att
resultatet kan överföras och relateras till andra situationer och kontexter. Eftersom
föreliggande studie utfördes på en förskola i Halmstad kan inte resultatet överföras till andra
situationer och kontexter. Pålitlighet, reliabilitet, uppnås av att redogöra för alla faser i
studien. Föreliggande studie har tydliggjort alla steg i metod, genomförande och
transkribering för att läsaren ska bli medveten om varför och hur processen gick till i studien.
Det sista kriteriet är att forskaren agerar utan att tillämpa egna värderingar till studien som i
sin tur påverkas, och innebär möjlighet att styrka och konfirmera. Eventuella normativa
värderingar har uteslutits i föreliggande studie.

4.6 Analysmetod
Föreliggande studie grundas på en induktiv ansats, vilket innebär att slutsatser och analysen
tematiserats utifrån det insamlade materialet (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2015). I
följande avsnitt kommer interaktionsanalys presenteras som analysmetod, följt av
transkribering och den analysprocess som skett utifrån analysmetoden. Relevans för vald
analysmetod kommer också att lyftas.

4.6.1 Interaktionsanalys
Interaktionsanalys kommer att ligga till grund för analysen i föreliggande studie.
Transkriberingsschema och resultat presenterar och kännetecknar interaktionsanalysen som
analysmetod. Jordan & Henderson (1995) beskriver interaktionsanalys enligt att undersöka
mänsklig aktivitet som kan innefatta verbal och icke-verbal interaktion samt identifierar
vanemässiga rutiner, problem och hjälpmedel för att lösa problem. Deltagandemönster
urskiljs med hjälp av de verbala samt icke-verbala uttrycken som förekommer i interaktioner.
Deltagandemönster som förekommer synliggörs enligt analys av deltagarnas ögonkontakt,
tonläge vid tal och kroppsliga uttryck. Identifikation av de mönster som deltagarna
upprätthåller i specifika kontexter är målet med interaktionsanalys (Jordan & Henderson,
1995). Videoinspelning användes som metod eftersom det är av vikt för interaktionsanalysen
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(Jordan & Henderson, 1995). Vidare betonas vikten av att kunna spela in observationer för att
kunna återuppta sekvenserna vid behov, vilket vidare markant minskar risken för att missa
viktiga delar i observationerna. Interaktionsanalysen blir av relevans för föreliggande studie,
eftersom barns och pedagogers interaktion analyseras i den fria leken. De verbala och ickeverbala uttrycken analyseras

med hjälp av interaktionsanalys,

vidare tydliggörs

deltagandemönster som förekommer i samband detta.

4.6.2 Transkribering
Allt material transkriberades på förskolan, eftersom materialet inte får lämna förskolan på
grund av sekretess (Vetenskapsrådet, 2017). Jordan och Henderson (1995) påpekar vikten av
att transkribera filmen så snart som möjligt på grund av att observationerna då finns färskt i
minnet. På så sätt blir det lättare för forskaren att anteckna egna kommentarer och
förklaringar. Transkribering påbörjades av att allt material granskades för att sedan grov
reduceras. Allt material som inte innehöll interaktioner av betydelser för föreliggande studie
sållades bort. Kortfattade innehållsloggar fördes för varje sekvens (Jordan & Henderson,
1995). Innehållsloggarna underlättade kategoriseringar av sekvenserna inför urval och
transkribering.

Transkriberingarna

gjordes

med

hjälp

av

interaktionsanalysens

transkriberingsschema, för att kunna uppmärksamma deltagandemönster som förekom i
interaktionerna och som vidare låg till grund för tematiseringar. Transkriberingarna gjordes
och diskuterades gemensamt av författarna, för att få enhetliga uppfattningar och så
sanningsenligt material som möjligt (Jordan & Henderson, 1995). De teman som framkom
enligt de deltagandemönster som framträdde i sekvenserna är förhandlingar, stimulering och
försvar.
72 minuter transkriberades av de totala 112 minuter som var videoinspelade. Transkriptionen
fördes enligt följande exempel på transkriberingsschema enligt interaktionsanalysen;
Aktör

Verbal

Icke-verbal

Olle

Hej!

Vinkar

I föreliggande studie är aktörerna barn och pedagoger. De verbala uttrycken är aktörernas
språk och de icke-verbala uttrycken är aktörernas kroppsspråk.
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4.6.3 Analysprocess
Efter respektive observationstillfälle påbörjades transkribering direkt för att säkerställa att allt
hölls så aktuellt som möjligt i minnet (Ahrne & Svensson, 2015). Nedan presenteras den
analysprocess som inspirerades av Jordan & Henderson (1995).
1, De sekvenser som valdes ut transkriberades enligt det transkriberingsschema som Jordan &
Henderson (1995) rekommenderar, exempel finns i ovanstående avsnitt.
2, Materialet som transkriberades lästes igenom gemensamt flertalet gånger för att få en
enhetlig och fullständig uppfattning.
3, De analysfokus som varit betydelsefulla är barns och pedagogers interaktion, följt av de
deltagandemönster som framträder enligt de villkor barn ges av pedagoger. I samband med
analysprocess utmärktes tre teman utifrån de deltagandemönster som framträdde enligt
sekvenserna.
4, Barns och pedagogers interaktion uppenbarade deltagandemönster enligt följande
resulterande teman: förhandlingar, stimulering och försvar.

5. Resultat
I följande avsnitt redovisas och analyseras empirin med utgångspunkt i sociokulturella
perspektivet

och

interaktionsanalys.

Föreliggande

studies

syfte

är

studera

de

deltagandemönster som förekommer i interaktion mellan barn och pedagoger i barns fria lek
på förskolan. Forskningsfrågorna för studien är följande: “Vad karaktäriserar barns och
pedagogers deltagande i barns fria lek på förskolan?”, ”Skapar pedagoger villkor till
deltagande i barns och pedagogers interaktioner och i så fall vilka villkor?” Syftet blir till
grund för analysen av tematiseringarna som uppkom i samband med transkribering.
I samband med transkribering uppkom följande tre tematiseringar förhandling, stimulering
och försvar. Dessa teman uppenbarade sig enligt de deltagandemönster som framträdde vid
interaktionen i den fria leken, och blev därför aktuella tematiseringar för föreliggande studie.
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5.1 Tema 1 - Förhandlingar
Följande tema framträdde vid analysprocess, där det vid dessa två presenterade utdragen
framgick att barnen förhandlade för att ansluta sig till, och upprätthålla delaktigheten i leken.
Utdragen presenterar hur barnen förhandlar i interaktionerna, och vilka deltagandemönster
som blir avgörande för hur förhandlingen går till. I följande utdrag blir pedagogernas
stöttning presenterade i relation till interaktionens utformning.

“Men Elsa skulle faktiskt vara en flicka!”
I följande fri lek leker barnen Elsa, Andreas och Fanny, därefter ansluter sig pedagogen Rina
till leken. Leken som framgår i utdraget motsvarar en familj i vardagen med olika roller.
Konflikt uppstår kring roller i leken och förhandling påbörjas.

Utdrag ur empiri
Aktör

Verbal

Icke-verbal

Elsa:

Jag vill vara barn!

Tittar mot
Andreas

Andreas:

Jag är pappa!

Tittar mot Elsa och Fanny

Fanny:

Då får jag vara mamma.

Tittar mot Elsa och Andreas

Elsa:

Ja! Ni går till jobbet och jag Börjar gå mot ett bygge som
får gå till skolan idag.
barnen byggt ihop tidigare
under dagen

Elsa:

Här är min skola.

Pekar på bygget

Fanny:

Ja!

Applåderar med händerna

Andreas:

Nu måste vi faktiskt äta Sätter sig ner på golvet och
frukost.
lägger fram kapplastavar på
golvet

Rina:

Oj, vad god frukost ni ser ut Närmar sig och sätter sig
att äta, får jag smaka?
försiktigt vid barnen.

Andreas:

Ja, då får du vara bebisen.

Fanny

och

Tittar på Rina och sträcker
fram en kapplastav

Fanny och Elsa:

Närmar sig Andreas och Rina

Andreas:

Sträcker fram kapplastavar
till Fanny och Elsa
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Elsa:

Du får börja på förskolan!

Tittar mot Rina

Fanny:

Ja du får börja imorgon.

Tittar mot Rina

Rina:

Mm, detta var ju jättegott! Tittar mot Andreas
Kan jag få lov att få en till
macka?

Andreas:

Ja om du vill det.

Fanny:

Men du måste ju gråta om Tittar mot Rina
du fortfarande är hungrig!

Rina:

(Låter som en gråtandes Gnuggar sig i ögonen
bebis)

Andreas:

Här har du, varsågod!

Elsa:

Nu är jag mätt! Jag ska snart Vänder sig om mot bygget
till skolan och jag ska heta som ska motsvara skolan
Hampus när jag går till
skolan.

Andreas:

Men, du är ju en flicka. Tittar mot Elsa
Flickor kan väl inte heta
Hampus?

Elsa:

Men jag är en pojke.

Fanny:

Rina är en pojke och du är Tittar mot Elsa
en flicka. Du kan kanske
vara en pojke imorgon?

Elsa:

Jag vill vara Hampus!

Rina:

Men jag kanske kan vara en Tittar mot
flicka i denna lek, så kan Fanny
Elsa vara en pojke?

Andreas:

Ja det kan du.

Fanny:

Men Elsa skulle faktiskt Tittar på Rina och sätter
vara flicka.
händerna i kors

Rina:

Ja, men Elsa känner sig inte Hukar sig neråt och tittar på
helt okej med att vara flicka Fanny
i denna lek, och då kan Elsa
vara pojke i denna lek så
kanske hon känner sig mer
okej i att vara flicka i en
annan lek?

Elsa:

Ja jag kan det faktiskt Tittar på Fanny och sänker
imorgon. Jag kan vara flicka sedan ögonen mot golvet

Tittar mot Rina

Sträcker fram ytterligare en
kapplastav till Rina

Tittar mot Andreas och höjer
på ögonbrynen

Tittar neråt mot golvet
Andreas

och

Tittar på Rina
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imorgon så kan du vara
pojke.
Fanny:

Ja okej, men då får du gå till Går upp och går mot Elsa
skolan nu du måste vara där och tar henne i handen för att
nu.
gå vidare mot bygget
(förskolan).

Analys
I utdraget ovan framgår interaktion mellan pedagog och barn i fri lek. Barnen interagerar med
varandra av att de avgör roller, form och tema, vilket går att tyda som fri lek. Barnen
kommunicerar med hjälp av verbala och icke-verbala uttryck vid utformning av leken, och
kommunikationen kan till en början tydas som positiv och glad, eftersom barnens
kroppsspråk vid kommunikationen visar på glädje och intresse när de avgör roller. Ett
exempel är när Elsa verbalt uttrycker med glatt tonläge att hon vill vara barn, medan hon
vänder sig mot Fanny och Andreas och tittar på dem. Tonläget kan tydas som glatt dels för att
tonläget är positivt och framförs i verbalt och icke-verbalt iver om att få inta rollen, och dels
för att Elsa själv väljer och nöjer sig med denna roll när hon framfört sin önskan. Ett annat
exempel är när Fanny verbalt uttrycker “ja!” och förstärker glädjen i uttrycket genom att
applådera med händerna. När barnen intagit sina roller till leken ansluter sig pedagogen Rina.
Deltagandemönstret kan utmärkas av att Rina ansluter sig till leken av att ställa en fråga och
upprepar centrala gester som framträder i leken. Rina tilldelas en roll av barnen och alla
deltagarna samspelar i leken medan leken fortgår. Deltagarna samspelar genom att dela med
sig av erfarenheter och kunskaper i leken. Ett sådant exempel är när Fanny verbalt uttrycker
att Rina måste gråta om hon fortfarande är hungrig, vilket kan tydas som en erfarenhet Fanny
har sedan tidigare och anvisar därför deltagarna till hur hunger ska uppfattas i leken. Fannys
erfarenhet kan tydas som att bebisar gråter när de är hungriga för att uppmärksamma sin
hunger, och att Fanny därför uppmanar Rina till att gråta för att markera sin hunger. Medan
deltagarna samspelar och är eniga utvecklas leken i olika och nya riktningar. Detta kan tydas
som att leken fortgår medan inga deltagare protesterar eller motsätter sig den kommunikation
och handlingar som förekommer i leken. Leken möts av hinder när Elsa verbalt uttrycker sin
egen uppfattning av sin roll i leken, vilket inte överensstämmer med Andreas och Fannys
uppfattning av Elsas roll. Hindret stärks på två sätt, dels Andreas och dels Fannys uppfattning
av rollerna i leken. Andreas uttrycker verbalt att Elsa är en flicka och att flickor inte kan heta
Hampus. Elsa styrker sitt argument av att hon redan har den rollen, genom att höja på
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ögonbrynen och verbalt uttrycka att hon är en pojke. Fanny påbörjar förhandla om rollerna,
och försöker kompromissa genom att verbalt föreslå att Elsa kan vara en pojke i
morgondagens lek. Elsa nekar förslaget då hon verbalt uttrycker att hon vill vara Hampus i
den aktuella leken, och styrker besvikelsen av att titta ner mot golvet. Rina försöker
kompromissa på nytt med Andreas och Fanny genom att söka ögonkontakt, och föreslå
ombytta roller. Rina uttrycker förslaget verbalt vilket skulle innebära att Elsa får vara pojke
och Rina flicka i den pågående leken. Andreas accepterar förhandlingen, av att verbalt
uttrycka att “ja det kan du” och bekräfta Rinas ögontakt. Fanny motsätter sig ännu till
förhandlingen av att verbalt uttrycka att Elsa faktiskt skulle vara pojke, och stärker sitt
argument av att sätta händerna i kors. Fannys motsättning kan tydas av att hon verbalt och
icke-verbalt uttrycker negativitet till förslaget, specifikt genom att sätta händerna i kors. Rina
fortsätter förhandlingen av att förklara att Elsa inte vill vara flicka i denna lek och att hon
kanske vill vara flicka i en annan lek. Elsa bekräftar Rinas förslag i förhandlingen och
uttrycker verbalt att hon kan tänka sig att byta roll i morgondagens lek, om hon får vara pojke
i den pågående leken. Att Elsa sänker ögonen ner mot golvet kan tydas som att hon känner
sig missnöjd över att vara flicka och att hon därav med hjälp av kroppsspråket stärker sitt
argument om att vara pojke i den pågående leken. Fanny medger verbalt Elsas önskade roll i
förhandlingen, och tar samtidigt tag i Elsa för att fortsätta leken där den avbröts innan
förhandlingar startades.
Deltagandet i ovanstående interaktion karaktäriseras av förhandlingar. En tydning av leken
som kan göras är att den fortgår när deltagarna i leken samspelar och kommunicerar
gemensamt, och är överens om lekens utveckling. Leken avbryts när samspelet upphör av att
hinder uppstår, och förhandlingarna skulle kunna tydas som förutsättning till att leken
fortskrider. Argument förstärks med hjälp av tonläge och kroppsliga uttryck. De
deltagandemönster som blir tydliga i interaktionen är att deltagarna förhandlar, och som med
hjälp av pedagogens villkor och stöttning i kommunikationen, kan tydas som förutsättningar
till att leken fortskrider.
“Jag vill ha den rosa”
I följande fri lek leker barnen Noah, Felicia och Thea. Pedagogen Lena observerar till en
början och ansluter sig därefter till leken. Konflikt uppstår kring en lego-gubbe och
förhandlingar påbörjas.
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Aktör

Verbal

Icke-verbal

Lena

Sitter på golvet med barnen

Noah

Bygger med lego

Felicia

Bygger med lego

Thea

Bygger med lego

Felicia

Sträcker sig fram mot Thea
och försöker greppa den rosa
legogubben.

Thea

Neeje!! Den har jag.

Felicia

Men jag vill ha den, du har Greppar efter lego-gubben
alltid den.
samtidigt som hon sträcker
sig över legot

Lena

Håller i en rosa lego-gubbe,
håller upp handen mot
Felicia

Observerar barnen.

Lena

Men stopp, vad är det som Söker efter ögonkontakt med
händer?
barnen.

Felicia

Jag vill med ha den rosa Sträcker sig efter Thea
lego-gubben, det är alltid
Thea som har den.

Lena

Men vi har andra lego- Slår ut med armarna och
gubbar i olika färger, det håller i den lila lego-gubben
finns en lila med. Kan du samt en gul lego-gubbe.
inte ha den?

Felicia

Nej!

Hänger med huvudet

Lena

Brukar du ha den Thea?

Pekar på den rosa

Thea

Ja, men jag gillar den, den är Nickar och håller
rosa.
gubben mot kroppen

Lena

Men kan vi inte göra såhär
att Felicia har den nu så kan
Thea har sen senare. Så att
ni kan turas om så blir det
rättvist mellan er. Du kan ju
vara den lila lego-gubben
denna gång Thea, den är fin
den med.

Thea

Ja, men då kan jag ha den Stäcker lego-gubben mot
sen ju. Så blir det inte Felicia. Ler mot Felicia
orättvist.
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lego-

Tittar på Thea och Felicia.
Sträcker den lila legogubben mot Thea, samt gör
en rörelse med andra handen
från den rosa lego-gubben
hos Thea till Felicia och sen
tillbaka till Thea

Felicia

Ja!

Felicia tar emot lego-gubben
och ler mot Thea

Noah
Lena

Nickar och tittar på Lena,
Felicia och Thea
Ja, det är väl en bra lösning
för er. Så då kan vi ju
fortsätta och leka, jag kan
vara lego-gubben med bruna
kläder.

Ler.
Tar upp en annan legogubbe med brun klädsel och
ställer honom i huset
samtidigt som hon tittar på
barnen

Analys
I utdraget ovan framgår interaktion mellan tre barn i fri lek. Barnen har själva utan
anvisningar från pedagogen påbörjat leken och gemensamt byggt med lego, vilket kan tydas
som fri lek. Alla barnen bygger ett gemensamt bygge till lego-gubbarna, och samspelar med
lego-gubbarna av att de delar med sig och hjälps åt. Kommunikationen sker till en början
endast icke-verbalt och pågår fram till dess att en konflikt uppstår. Konflikten uppstår i att
Felicia närmar sig med hjälp av kroppen, och sträcker ut handen för att försöka greppa tag i
den rosa lego-gubbe som Thea håller i. Theas reaktion kan tydas som missnöje över att lämna
över lego-gubben då hon håller i den, eftersom hon verbalt uttrycker att hon hade den. Det
kan ytterligare tydas som att Thea försöker hindra Felicia från att greppa tag i den rosa legogubbe som Thea håller i, eftersom hon sträcker ut handen i Felicias riktning när Felicia
närmar sig Thea. Felicia uppfattar Theas motagerande och uttrycker verbalt att hon också vill
ha den eftersom Thea alltid har den. Felicias plötsliga försök till att ta lego-gubben kan tydas
som en upplevelse Felicia har av att Thea oftast har den rosa lego-gubben. Pedagogen Lena
som icke-verbalt observerat ansluter sig till leken av att verbalt uttrycka en fråga enligt det
innehåll som pågår i leken. Lenas strategi till att ansluta sig till leken sker enligt att söka
ögonkontakt till deltagarna i leken. Därefter påbörjas förhandlingar av hur fördelningen av
lego-gubbarna ska ske för att deltagandet ska fortsätta. De argument som framförs i
förhandlingarna stärks dels med hjälp av de verbala uttrycken, men också med hjälp av de
kroppsliga uttrycken som framförs. Ett exempel är när Thea verbalt stärker sitt argument om
att hon gillar den rosa lego-gubben, samtidigt som hon håller gubben nära kroppen. Theas
kroppsspråk kan tydas som en erfarenhet hon har av att hålla det hon tycker om nära sig.
Kommunikationen blir avgörande för de förhandlingar som sker i konflikten. Deltagarna
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uttrycker sig verbalt och icke-verbalt för att stärka sina argument, i hopp om att respektive
argument blir avgörande för förhandlingen. Den närvarande pedagogen Lena försöker
kompromissa genom att ge förslag på hur fördelningen av lego-gubben kan ske, samtidigt
som Lena med hjälp av kroppen tydliggör hur gubbarna kan fördelas mellan barnen. Det blir
en komplex turtagning där barnen med hjälp av språk, kroppsspråk och artefakter får förslag
på hur de kan fördela lego-gubbarna. Thea accepterar förslaget verbalt och icke-verbalt, dels
genom att le och sträcka över gubben till Felicia, och dels genom att verbalt uttrycka att Thea
kan ha den rosa lego-gubben senare för att det inte ska vara orättvist. Att Thea verbalt
uttrycker att hon får ha den rosa lego-gubben senare kan å ena sidan tyda på att även hon
själv har erfarenhet av att hon allt som oftast har den rosa lego-gubben, å andra sidan kan det
tyda på att hon bekräftar förslaget för att leken ska kunna fortsätta. Förhandlingen kan tydas
som att den accepteras av att deltagarna i leken av att de ler och nickar med huvudet mot
varandra, och för att leken sedan fortsätter där den avbrutits innan konflikt.
Förhandlingarna i ovanstående interaktion mellan pedagog och barn, kan tydas vara
förutsättningen till att leken fortskrider. Den fria leken fortgår och barnen samspelar medan
inga motsättningar uppstår i samspelet, och när de uppstår löses de med hjälp av
förhandlingar. Deltagandemönster i interaktionen karaktäriseras av att deltagarna gemensamt
förhandlar för att delaktigheten ska upprätthållas. När förhandlingar accepteras så kan leken
fortskrida. Det kan tydas som att förhandlingarna å ena sidan reds ut med hjälp av
pedagogens stöttning, å andra sidan kan det tydas som att förhandlingen reds ut för att
deltagare i interaktionen vill fortsätta leken och väljer därför att bekräfta förhandlingen.
Argumenten som framförs i förhandlingarna förstärks med hjälp av verbala och kroppsliga
uttryck, exempelvis genom att le, nicka eller sätta händerna i kors. Leken utvecklas i nya
riktningar när barnen samspelar och kommunicerar, och med stöttning från den närvarande
pedagogen tycks barnen kunna gå vidare och utveckla leken.

5.2 Tema 2 – Stimulering
“Ellie, ljudar barnen”
I följande fri lek leker barnen Melvin, Emil och Linus. Ingen pedagog är närvarande, och
leken avrundas när barnen inte kommer vidare i leken.
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Utdrag ur empiri
Aktör

Verbal

Icke-verbal

Alla tre barnen:

Ellie! Ellie!

Går runt i ring

Melvin:

E-l-l-i-e.

Ljudar Ellie och följer
bokstäverna på en skylt som
bildar namnet Ellie

Emil:

Melvin:

Visar en annan skylt på
sopsamlarmonstret Ellie, där
“Ellie” står textat undertill
Det står “Ellie”!

Alla tre barnen:

Lägger lego tillsammans så
att
bokstäverna
bildar
namnet Ellie. Barnen tittar
sedan på plastburken och
tittar sedan tillbaka mot
legot som ligger på golvet.
Barnen tittar sedan på
varandra
och
börjar
gemensamt lämna rummet
och ansluter sig till en lek
vid ett bord där en pedagog
sitter närvarande

Analys
I utdraget ovan framgår interaktion i en fri lek mellan tre pojkar. Ingen pedagog närvarar i
leken. Pojkarna har själva valt tema och form i leken, vilket kan tydas som fri lek.
Kommunikationen i leken framgår av att pojkarna interagerar verbalt och icke-verbalt.
Barnen använder sig av varandras kunskaper och erfarenheter i samspelet. Ett exempel är när
Melvin verbalt ljudar “Ellie” samtidigt som han icke-verbalt med hjälp av fingret följer
bokstäverna som bildar namnet Ellie, i den ordning som han ljudar. Detta kan tyda på att
Melvin å ena sidan redan har erfarenhet av hur namnet Ellie bokstaveras, å andra sidan kan
det tyda på att han i stunden kom till insikt i att det står Ellie, och kan ljuda namnet med hjälp
av fingrets rörelser. Emil väljer att visa sin skylt för Melvin när han ljudat färdigt, då Melvin
verbalt bekräftar att det står Ellie på Melvins skylt. Å ena sidan kan Emils handling tyda på
att han ville ha bekräftat av Melvin att det står Ellie även på Emils skylt, å andra sidan kan
det tyda på att Emil ville bekräfta för Melvin att båda två har skyltar där det står Ellie. Barnen
lägger gemensamt ihop lego-bokstäver som bildar namnet Ellie och tittar sedan mot
plastburken med skyltar, för att sedan vända tillbaka blickarna mot golvet där legot ligger.
24

Barnen väljer sedan att lämna rummet och ansluter sig till en ny lek där pedagog sitter
närvarande, vilket kan tyda på att barnen saknar stimulering och stöttning till att utveckla den
pågående leken. Att barnen väljer att sätta sig vid en pedagog kan tyda på att de saknat
pedagogisk stöttning i föregående lek, och söker sig till lekaktiviteter där barnen uppfattar att
det finns pedagogisk stöttning.
Deltagandet i ovanstående interaktion som konstrueras i fri lek karaktäriseras av att
stimulering saknas. Att leken pågår under kort tid och att deltagarna väljer att lämna den
pågående leken för att ansluta sig till en ny lek med en närvarande pedagog, kan tydas som att
barnen saknar stimulering i kommunikationen. Det kan tolkas som att barnen samspelar men
behöver stötting i kommunikationen för att leken ska fortskrida. Föregående tydning grundas
i att barnen själva ansluter sig till lek med närvarande pedagog. De deltagandemönster som
blir tydliga i ovanstående fria lek, är att barnen avviker från leken när de saknar stimulans.
“Nej, den ska slängas i Pappis”
I följande fri lek leker barnen Emil, Cajsa och pedagogen Lisa. Leken avrundas när barnen
inte kommer vidare i leken.

Utdrag ur empiri
Aktör

Verbal

Icke-verbal

Emil:

Titta på mitt guldhjärta!

Visar sin teckning för Lisa

Lisa:

Jaså, ja det blir ju jättefint.

Tittar på Emils teckning

Lisa:

Och du har ritat ett randigt Tittar på Cajsa
hjärta, vilka färger har du
där?

Cajsa:

Ler. Visar sitt färgglada
hjärta

Lisa:

Är det lila? Vad är det mer?

Tittar på Cajsas teckning

Cajsa:

Blå

Visar sin teckning för Lisa

Lisa:

Och guld eller?

Tittar ner i sitt arbete

Cajsa:

Nej.

Visar sin teckning för Lisa

Lisa:

Jättefint!

Tittar ner i sitt arbete

Cajsa:
Lisa:

Klipper i sin teckning
“Nej inte dra i den för då Höjer på ögonbrynen. Tittar
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kan den gå sönder. Vad på Cajsa
gjorde du nu?
Cajsa:

Den är inte fin.

Knycklar ihop sin teckning
och
slänger
det
i
papperskorgen

Lisa:

Man ska vara nöjd, eller hur.

Tittar ner i sitt arbete.
Klipper stjärnor

Emil:

Vad hände?

Tittar på Lisa

Lisa:

Hon blev inte så nöjd så hon Tittar ner medan hon klipper
skrynklade ihop sin teckning ut stjärnor
och
slängde
den
i
papperskorgen.

Lisa:

Släng den nu i Prassel.

Emil:

Nej, den ska slängas i Höjer
på
ögonbrynen.
Pappis.
Vänder sig mot Lisa

Lisa:

Nej just det, i Pappis.

Emil:

Hjärtat ska se ut så här! Jag Visar sin teckning för Lisa
tycker att det är jättefint.”

Lisa:

Ja.

Cajsa:

Vem målade
faktiskt?

Lisa:

Det har många barn gjort Tittar ner medan hon klipper
här, några stycken
ut stjärnor

Tittar på Cajsa

Tittar på Emil

Tittar ner medan hon klipper
ut stjärnor
det

där Pekar på en teckning i A3format.

Analys
I ovanstående interaktion synliggörs deltagandemönster av att pedagogen och barnen befinner
sig i två olika lekar. Pedagogen befinner sig i en lek och barnen i en annan. Pedagogen
interagerar mestadels endast verbalt med barnen, medan barnen interagerar verbalt och ickeverbalt. Ett exempel är när Emil verbalt uttrycker att Lisa ska titta på hans hjärta i teckningen,
och icke-verbalt visar upp sin teckning för Lisa. Cajsa visar sedan glatt upp sin teckning för
Lisa. Att Cajsa är glad synliggörs och kan tydas av att hon ler med munnen. Lisa frågar ifall
blå färg finns med på Cajsas teckning medan Lisa tittar på Cajsas teckning. Cajsa besvarar
verbalt samtidigt som hon visar upp sin teckning icke-verbalt för Lisa. Lisa besvarar
kommunikationen av att fråga ifall färgen guld finns med i Cajsas teckning, medan Lisa tittar
ner i sitt eget arbete och besvarar därav inte Cajsas ögonkontakt. Cajsa uttrycker verbalt att
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färgen guld inte finns med och fortsätter att visa sin teckning för Lisa. Lisa uttrycker då
endast att den är jättefin, samtidigt som hon tittar ner i sitt eget arbete. Detta kan tydas som
att Cajsa försöker samspela och kommunicera med Lisa både verbalt och icke-verbalt, men
att det inte går eftersom Lisa befinner sig i en annan lek. Att Cajsa inte längre vill delta och
plötsligt knycklade ihop sin bild, kan tydas som kommunikationen och samspelet i
interaktionen saknade stöttning. Att Lisa frågar ifall färgen guld finns med på teckningen
medan hon tittar ner på sitt arbete, trots att Cajsa visat upp sin bild under en längre tid, kan
tydas som att Lisa uttrycker sig verbalt medan Lisa egentligen inte är delaktig. Ett annat
exempel på att Emil och Cajsa kan uppfatta att Lisa inte är delaktig är när Lisa verbalt
uttrycker att Cajsa ska slänga teckningen i Prassel. Emil uttrycker verbalt att teckningen ska
slängas i Pappis medan han höjer på ögonbrynen och vänder sig mot Lisa. Emils respons kan
å ena sidan tydas som att han har erfarenhet av att Lisa borde vara medveten om att det är i
Pappis som teckningen ska slängas i. Å andra sidan kan det tyda på att Emil anser att
pedagogen bör vara mer uppmärksam eftersom de haft sopsamlarmonsterna som tema på
avdelningen under en längre period. Cajsas handlingar därefter kan tydas som att hon inte fått
tillräcklig med stimulans och stöttning till sin lek, vilket gör Cajsa missnöjd och leder till att
hon avviker från leken hon befann sig i.
Ovanstående interaktion karaktäriseras av att stimulans saknas. De deltagandemönster som
förekommer enligt interaktionen är att barnen befinner sig i en lek och pedagogen i annan.
Barnen och Lisa kommunicerar, men kan inte samspela av att de befinner sig i olika lekar.
Typiska strategier, exempelvis ögonkontakt, för delaktighet i leken förekommer inte enligt
Lisas kommunikation, och kan tolkas som att Lisa är närvarande men inte delaktig i barnens
lek. Lisa skapar inga villkor till att möjliggöra interaktion eller delaktighet för barnen.

5.3 Tema 3 – Försvar
“Men det var ju inte bara Kalle”
I följande fri lek leker Bastian, Svante, Kalle och pedagogen Camilla. Alla är delaktiga i
leken till dess att konflikt uppstår och nya lekar startas.

Utdrag ur empiri
Aktör

Verbal

Icke-verbal
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Camilla:

Sitter på en rullpall och
observerar leken.

Svante och Bastian:

Bygger koja

Kalle:

Får jag också vara med och Tittar på Svante och Bastian
bygga och leka?

Svante:

Ja.

Tittar på Kalle

Alla tre barnen:

Bygger
koja
av
flyttkartonger och lådor.

Bastian och Kalle:

Bygger vidare kojan.
River ner hela bygget.

Bastian och Kalle:

Det är roligt.

Lägger sig på mattan och
lådorna och skrattar.

Svante:

Det är inte roligt att du rev Tittar på Kalle
ner kojan som vi byggt upp.

Kalle:

Det är inte bara jag som rivit Tittar på Svante
ner kojan, det var Bastian
också som rev ner kojan.

Svante:

Kalle har rivit ner vår koja.

Camilla

Är du säker på att endast Tittar på Svante
Kalle är skyldig till att ha
rivit ner kojan.

Svante:

Jag vet att det bara är Kalle Tittar på Kalle
som rivit ner vår koja.

Camilla:

Jag har suttit med och tittat Tittar på Svante
på när ni byggt och lekt, och
sett att även Bastian rev ner
kojan, tillsammans med
Kalle.

Svante:

Jag tycker inte att det är Tittar på Kalle
roligt att du rev ner vår koja.

Svante:

Vill du vara med och bygga Tittar på Bastian
någon annanstans Bastian?

Bastian:

Ja.

Tittar på Camilla

Tittar ner på marken

Bastian och Svante:

Lämnar leken och startar en
ny lek i mitten av rummet

Kalle:

Sitter kvar på mattan och
tittar på Camilla
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Camilla:

Det är inte bara du Kalle Tittar på Kalle
som är skyldig till att ha rivit
ner kojan och jag ska prata
med Bastian och Svante om
detta

Kalle:

Nickar med huvudet och
ansluter sig till en ny lek
med Camilla

Analys
Ovanstående interaktion karaktäriseras av försvar, som tolkas vara avgörande för de
deltagandemönster som framträder i interaktionen. De deltagandemönster som framträder är
att alla är delaktiga i leken till dess att en konflikt uppstår, därmed skapas två nya lekar.
Kommunikationen förekommer verbalt och icke-verbalt i interaktionen. Bastian och Svante
har själva valt lek i form av roller, tema och form. Vidare ansluter sig Kalle till leken på eget
initiativ, vilket kan tydas som att leken är en fri lek. Bastian och Svante bygger med flyttlådor
och Kalle ansluter sig till leken med hjälp av ögonkontakt och av att imitera de lekgester som
framträder i leken. Deltagarna samspelar till dess att Bastian och Kalle gemensamt river ner
bygget och konflikt uppstår. Att de gemensamt rivit ner bygget kan tolkas utifrån att de båda
två skrattar och gör liknande icke-verbala rörelser. Ett exempel är när Bastian och Kalle säger
att det är roligt medan de lägger sig på mattan och skrattar. Konflikten uppstår i att Svante
verbalt uttrycker att det inte är roligt att Kalle river ner kojan samtidigt som Svante tittar på
Kalle. Att Kalle sedan försvarar sig verbalt kan tolkas som att han försöker upprätthålla
delaktigheten. Svante besvarar inte Kalles försvar utan vänder sig istället om mot Camilla och
upprepar argumentet om att det var Kalles fel till att bygget revs ner. Camilla försvarar Kalle
verbalt upprepade gånger men Svante accepterar inte försvaret. Å ena sidan kan Svantes
respons tolkas som att han vill att det ska vara Kalles fel, eftersom han endast skuldbelägger
Kalle trots att Svante såg att Bastian också var skyldig. Å andra sidan kan det tolkas som att
Svante vill leka utan att Kalle ska vara med, eftersom Svante endast tillfrågar Bastian om att
påbörja ny lek. Trots att Camilla försöker stötta och försvara Kalle på nytt så motsätter
Svante försvaret av att återigen verbalt upprepa att det inte var roligt att Kalle rev ner bygget,
samtidigt som han tittar på Kalle. Svante godtar inte Kalles försvar. Å ena sidan kan detta
tyda på att Svante känt sig utanför när Bastian och Kalle lekt. Å andra sidan kan detta tyda på
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att Svante endast vill leka med Bastian. Svante använder sig av kroppsliga uttryck, i detta fall
av ögonkontakt, till att stärka sina argument av att det var Kalles fel till att bygget revs ner.
Detta gör Svante av att framföra argumenten medan han tittar på Kalle. Svantes argument kan
också tydas som att han endast vill samspela med Bastian och kommunicerar endast med de
som han vill. Att Svante inte alltid besvarar verbala uttryck som framförs, kan tyda på att
Svante endast ger respons på det som är av betydelse för den typ av samspel och
kommunikation som Svante vill föra. Svante vill påbörja ny lek och framför denna önskan av
att fråga Bastian ifall han vill vara med och leka någon annanstans. Bastian uttrycker verbalt
att han vill, men tittar samtidigt ner mot marken. Att Bastian tittar ner mot marken och
uttrycker verbalt med nedstämt tonläge att han vill påbörja ny lek någon annanstans, kan å
ena sidan tydas som att han vet att han är skyldig till att ha rivit ner bygget men inte erkänner
det. Å andra sidan kan det tydas som att Bastian vill vara kvar i den aktuella leken men inte
vill säga det till Svante och väljer därför endast att svara ja. Motsättningarna till försvaret av
Kalle resulterar i att deltagarna skapar två nya lekar. Svante och Bastian skapar en lek, samt
Camilla och Kalle en annan.
De deltagandemönster som framträder i ovanstående fri lek är att deltagarna är delaktiga fram
till dess att konflikten uppstår. Trots att Camilla försvarade Kalle för att leken ska kunna
fortskrida och Kalle vara delaktig, så avbröts leken. Kalle och Camilla skapade ny lek där
Kalle på nytt erbjöds villkor till att vara delaktig i den nya leken med Camilla. De villkor
Camilla erbjuder till delaktighet kan tydas som stöttning, vilket bidrar till att Camilla och
Kalle samspelar och kommunicerar i ny lek.

5.4 Sammanfattning
Resultat ur studien visar att deltagandemönster förekommer enligt tre teman, dessa är
förhandling, stimulering och försvar. Deltagarna använder verbala och icke-verbala uttryck
till att göra sig delaktiga i leken. I temat ”förhandling” och ”försvar” skapar pedagogerna
villkor och möjliggör interaktion och delaktighet för barnen. I temat ”stimulering” saknas
villkor skapade av pedagoger vilket vidare resulterar i att lekarna avbryts. Resultatet i
föreliggande studie tolkas i samförstånd med Jordan & Henderson (1995) av att typiska
strategier används av deltagarna för att ansluta sig till leken, exempelvis med hjälp av
ögonkontakt och imitation. Resultat visar även att deltagarna förhandlar för att upprätthålla
delaktigheten och gör sig förstådda av att tala och använda kroppsspråk. Vidare påvisar
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resultat hur deltagarna framförallt använder sig av kroppsspråk, exempelvis av att de nickar,
sätter händer i kors och söker ögonkontakt när de förhandlar, för att stärka de argument som
framförs. Resultat i föreliggande studie tolkas i samförstånd med Emilson & Johansson
(2013) där det framgår hur pedagogens villkor kan möjliggöra eller begränsa barns
delaktighet. När barn saknar stimulering i leken kan det tolkas som att barn avviker från leken
och söker sig till pedagogisk stöttning. Vidare synliggörs det hur barn försvarar sina
handlingar till att upprätthålla delaktigheten, men även hur pedagogers villkor, stöttning, kan
förutsätta barns delaktighet. De villkor pedagogerna erbjuder barnen framgår enligt stöttning
till nya lekmöjligheter, samt till att förhandla och försvara för att möjliggöra och upprätthålla
interaktionerna. Deltagarnas delaktighet synliggörs i den kommunikation som förekommer i
samspelet.

6. Diskussion
I följande avsnitt kommer resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning. Därefter
presenteras metoddiskussion och avsnittet avslutas med en slutsats.

6.1 Resultatdiskussion
Interaktionerna som presenteras i temat förhandling påvisar resultat av att pedagogen är
närvarande i interaktion med barnen. Pedagogernas och barnens deltagandemönster
karaktäriseras av förhandlingar till att upprätthålla deltagandet i interaktionen i den fria leken.
I enlighet med Hildén (2014) konstrueras föreliggande studies interaktioner i fri lek på så sätt
att barnen har möjlighet till att kommunicera med andra barn. Resultatet tolkas i likhet med
Kultti (2012) och Skaremyr (2014) där barnen förhandlade till att få tillgång till och
upprätthålla deltagandet i leken, och pedagogernas stöttning blev av stor betydelse för hur
förhandlandet gick till. I båda lekarna accepterades förhandlingarna och deltagandet kunde
därför upprätthållas. I enlighet med Jordan & Henderson (1995) ansluter sig deltagarna till
leken genom att använda sig av de strategier som är typiska till att vilja delta. Resultatet i
föreliggande studie påvisade i enlighet med Eidevald (2009) att barnen behövde få träna på
socialt samspel i pedagogernas närvaro för att barnen själva skulle ha möjlighet till att hantera
konflikterna. Barnen försökte själva förhandla till en början och kunde med pedagogens
stöttning sedan acceptera och framföra nya förhandlingar. Resultatet i föreliggande studie
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tyder i överensstämmelse med Jordan & Henderson (1995) enligt att barnen stärkte sina
argument med hjälp av tonläge vid tal, exempelvis genom att låta glad eller ledsen, och
gjorde på så sätt deltagarna uppmärksammade på vikten av argumentet som framfördes.
Pedagog och barn samspelar och kommunicerar i interaktionen verbalt och icke-verbalt för
att framföra tankar och åsikter. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) menar att
samspelet mellan barn och pedagog är beroende av pedagogers avsikter och om det handlar
om lek eller lärande för tillfället. I föreliggande studies resultatdel “förhandling” kan
pedagogernas avsikt tolkas enligt att de vill erbjuda barnen villkor till att upprätthålla
delaktigheten i leken, och samspelar därför enligt denna avsikt. Deltagarna i observationerna
använder sig av erfarenheter och kunskaper till att samspela i interaktionen. Deltagarna tolkas
kunna interagera, samspela och kommunicera till dess att hinder uppstår, vilket i de två
presenterade lekarna, uppfattas som konflikter. Till skillnad från Jonsson & Thulins (2019)
diskussion om att pedagogers deltagande kan störa eller förstöra leken, tolkas pedagogernas
närvaro i föreliggande studie ligga till grund för den stöttning som barnen erbjöds i
interaktionen. Resultatet tolkas i likhet med Hamerslag (2013) att pedagogernas
förhållningssätt blir betydelsefullt för barnens inflytande. I enlighet med Engdahl (2014)
tolkades pedagogernas närvaro och stöttning vara en förutsättning för att barnen lyckades
förhandla så att alla deltagare blev nöjda, och därmed kunde upprätthålla delaktigheten och
fortsätta leken. I föreliggande studies observationsinteraktioner synliggörs kommunikation,
samspel och stöttningens betydelser för interaktionerna som konstrueras i fri lek.
Kommunikationen som utspelade sig i interaktionerna blev betydelsefulla för samspelet som
framträdde. De verbala och icke-verbala uttrycken som framträdde vid interaktionerna
uppmärksammade deltagarna på de argument och åsikter som skulle framföras. Tonläget i de
verbala uttrycken i föreliggande studies interaktioner, tolkas i likhet med Jordan & Henderson
(1995) vara betydelsefulla för att markera vikten av argumentet som framförs. Argumenten
förstärks ytterligare av kroppsliga uttryck, exempelvis genom att applådera, som framförs i
samband med de verbala uttrycken. De villkor, stöttning, som barnen erbjuds i
interaktionerna tolkas vara förutsättningen till de argument som framförs vid förhandlingarna,
och som i sin tur accepteras i båda interaktionerna. Stöttningen tolkas vara av betydelse för
att interaktionerna i de fria lekarna ska kunna fortskrida. Alla deltagare tolkas vara delaktiga
eftersom alla har möjlighet till att samspela, kommunicera och få ta del av stöttning i de
förhandlingar som har uppmärksammats i detta arbete.
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I temat stimulering framgår två interaktioner, varav en interaktion förekommer endast mellan
barn, och den andra mellan pedagog och barn. De deltagandemönster som framträder
karaktäriseras av att stimulering, stöttning, saknas. I överensstämmelse med Hildén (2014)
konstrueras föreliggande studies interaktioner i fri lek där barnen har möjlighet till att
kommunicera med andra barn i egenvalt tema, form och roller. I interaktionen “Ellie, ljudar
barnen” synliggörs barnens deltagandemönster när en pedagog inte är närvarande. Utdraget
har analyserats i föreliggande studie för att vidare analysera betydelsen av pedagogers
närvaro och stöttning. Resultatet i föreliggande studie tyder i likhet med författarna Hildén
(2014) och Jordan & Henderson (1995) att barnen samspelar och kommunicerar verbalt och
icke-verbalt, men samspelet tolkas upphöra när barnen saknar stöttning vilket vidare leder till
att leken inte tar nya riktningar. Barnen anslöt sig till ny lek där pedagog var närvarande,
vilket kan tolkas som att de söker sig det stöd och stimulering som de saknade i föregående
leken. I enlighet med Engdahl (2014) kan pedagogisk närvaro vara betydelsefull för enskilda
barn att hitta sin plats och kunna bli delaktiga. I föreliggande studies resultat presenteras två
interaktioner under temat ”stimulering” där det i båda interaktionerna kan tolkas som att
pedagogens närvaro och stöttning saknas, trots att en pedagog finns närvarande i “nej, den
ska slängas i Pappis”. Barnen tolkas ha svårt att vara delaktiga i leken eftersom de inte vet
hur de ska upprätthålla delaktigheten utan rätt stöd och vägledning. Pedagogen i “nej, den ska
slängas i Pappis” kommunicerar och deltar inte enligt de strukturer som kännetecknar
deltagandemönster. Pedagogen tittar mestadels ner i sitt eget arbete och möter inte barnens
ögonkontakt, vilket vidare kan tolkas som att barnen saknade det stöd som var nödvändigt till
att samspela i interaktionen. Vidare tolkas det som att pedagogen och barnen befinner sig i
respektive lekar. Till skillnad från Eidervald (2009) har föreliggande studie kommit fram till
att vuxen närvaro inte är tillräckligt för att förutsätta barns delaktighet. Pedagogen bör skapa
villkor till deltagande i interaktionen för att deltagandet ska upprätthållas. Resultatet i
föreliggande studie tyder i likhet med Hildén (2014) och Jordan & Henderson (1995) att
barnen använder sig av ögontakt, verbala uttryck förstärkt av tonläge och turtagning samt av
andra kroppsliga uttryck när de vill kommunicera för att uppmärksamma pedagogen på den
kommunikation som barnen försöker att erhålla. I enlighet med Eidevald (2009) tolkas
pedagogens roll i föreliggande studies interaktion ”nej, den ska slängas i Pappis” som att
pedagogen är bevakande och har uppsikt över barnen i den fria leken utan att själv delta.
Vidare tolkas interaktionen i enlighet med Jonsson & Thulin (2019) störas av att pedagogen
är närvarande och inte erbjuder rätt villkor till barnens deltagande. De deltagandemönster
som tydliggörs i interaktionerna ”nej, den ska slängas i Pappis” och ”Ellie, ljudar barnen” är
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att deltagarna avviker från den lek de befinner sig i då de saknar stöttning. Pedagogen tolkas
inte vara delaktig i samma lek som barnen i “nej, den ska slängas i Pappis” utan tolkas
befinna sig i egen lek. Vidare tolkas barnen sakna stöttning i båda interaktionerna som
konstrueras i den fria leken, vilket resulterar i att barnens delaktighet inte upprätthålls. De
verbala och icke-verbala kommunikationerna som förekommer i interaktionerna besvaras inte
av alla deltagare, vilket vidare tolkas som att samspelet upphör. Deltagarna tolkas vara
delaktiga till dess att deltagarna avviker då de saknar stöttning, eftersom pedagogerna inte
skapar villkor för barnen till att delta i interaktionerna. Föreliggande studie har kommit fram
till att delaktighet kan upphöra ifall barn saknar stöttning i den fria leken. Föreliggande studie
har till skillnad från Björklund & Palmér (2019) kommit fram till att barn inte alltid blir
positivt påverkade av att pedagoger deltar i barns fria lek. Det är positivt för barnen att
pedagogen är närvarande i de fall där pedagoger skapar villkor till deltagande och deltar i
leken med samma avsikter som barnen.
I temat försvar framgår en interaktion som konstrueras i fri lek. De deltagandemönster som
framträder i interaktionen karaktäriseras av försvar, som blir avgörande för lekens
utformning. Föreliggande studies interaktion tolkas i enlighet med Vriens-van Hoogdalem, de
Haan & Bloom (2016) att Kalle intresserar sig för den fria leken som Bastian och Svante
befinner sig i eftersom de har gemensamt intresse i leken. Vidare tolkas interaktionen i
enlighet med Hildén (2014) att Kalle ansluter sig till leken med hjälp av ögonkontakt och
upprepning vilket gör att han får tillträde till leken av resterande deltagare. Alla deltagare
kommunicerar verbalt och icke-verbalt enligt de strategier som finns till att delta och
samspelar till dess att konflikt uppstår. Deltagarna i föreliggande studies interaktion tolkas i
likhet med Jordan & Henderson (1995) specifikt använda sig av ögonkontakt till att
förtydliga vem de verbala uttrycken riktas mot. De generella kroppsliga uttryck som framförs
av deltagarna är blickar. Delaktigheten i interaktionen tolkas i överensstämmelse med Melin
(2013) synliggöras på olika sätt, av att Kalle till en början får vara delaktig för att sedan
exkluderas när konflikten uppstår. Pedagogens stöttning tolkas vara betydelsefull för Kalles
delaktighet i interaktionen, dock lyckas inte Kalles delaktighet upprätthållas i den pågående
leken. Det som blir avgörande för Kalles delaktighet i leken tolkas vara Kalles försvar. Kalles
försvar blir betydelsefullt för Kalles delaktighet i leken, Svante godtar dock inte försvaret. En
tolkning som görs är att samspelet hade kunnat fortgå ifall Bastian stöttat Kalles försvar av att
erkänna sin delaktighet i konflikten. I enlighet med Hilden (2014) hade föreliggande studies
interaktion kunnat fortskrida mellan barnen om alla hade valt att kommunicera med varandra.
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Bastian uttrycker inget verbalt till Kalles försvar, vilket tolkas som att Kalle inte får något
stöd av Bastian. Vidare tolkas därför leken upphöra och två nya lekar påbörjas. Kalle erbjuds
villkor till att vara delaktig i en annan lek med Camilla då Bastian och Svante startat en egen
ny lek. I enlighet med Björklund & Palmér (2019) var det positivt för Kalle att pedagogen var
närvarande i leken. Pedagogen kunde i sin närvaro stötta Kalle och framföra hans försvar som
ännu ett försök till att upprätthålla Kalles delaktighet. Vidare kunde pedagogen förutsätta
delaktighet för Kalle i en ny lek, då den tidigare leken och samspelet upphörde. Den verbala
kommunikation som framförs i Kalles försvar godtas inte och samspelet upphör då i leken.
Pedagogens stöttning i interaktionen tolkas i överensstämmelse med Engdahl (2014) vara en
förutsättning till Kalles fortsatta delaktighet i den nya leken.
Tidigare forskning påvisar resultat kring att barns delaktighet förutsätts av att pedagoger är
närvarande. Föreliggande studie tillför forskningen insyn i att det krävs mer än enbart
närvarande pedagoger i barns fria lekar för att förutsätta deltagande i interaktioner. Det är
närvarande aktiva pedagoger, som skapar villkor till deltagande, som förutsätter barns
delaktighet.

6.2 Metoddiskussion
Videoobservationer gjorde det möjligt att transkribera och analysera med hjälp av
interaktionsanalysen. Videoobservationerna gjorde det även möjligt att återgå till sekvenserna
för att transkribera och vidare analysera materialet. I enlighet med Bryman (2016) får
transkriberingar endast ske på förskolan, vilket innebär att mycket tid spenderats på att
observera och transkribera på förskolan. Videoobservation kan utelämna viktiga delar som
kameran eller ljudet inte har möjlighet att uppfatta, beroende på var kameran är placerad och
det som går att uppfatta enligt ljudet (Jordan & Henderson, 1995). Kameran placerades därför
i handen vid videoobservation för att kunna följa ljud och barnens lekhandlingar. I likhet med
Rönnerman (2015) finns det ingen dokumentation som är objektiv, videoobservationerna i
föreliggande
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Videoobservationerna påverkas av skribenternas användande, förståelse, analyserande och
tolkande av materialet. Videoobservationer kan ha påverkat empirin i föreliggande studie, av
att barn och pedagoger blivit distraherade i leken. Resultatet i föreliggande studies tolkas i
överensstämmelse med Cato & Bjørndal (2018), där problem uppstod i samband med
videoobservation, av att en lek avbröts när observatörerna frågade om samtycke till
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videoinspelning. Barnen valde då att lämna leken och rummet. Barnens kroppsspråk i
föreliggande studies videoobservationer kunde emellanåt tyda på att de var medvetna om
kamerans närhet, vilket kan ha påverkat det resultat som framkommit i samband med
observationerna. En videosekvens fick exempelvis väljas bort eftersom den tolkades vara
iscensatt av att deras lek filmades.
Analysmetoden bidrog till analys av verbala och icke-verbala uttryck som förekom i de
interaktioner som videofilmats, och med hjälp av de vetenskapsteoretiska begreppen kunde
interaktionerna analyseras. Föreliggande studies vetenskapsteoretiska utgångpunkt har varit
en bidragande faktor till det resultat som framkommit. Hade annan vetenskapsteoretisk
utgångspunkt varit aktuell för föreliggande studie, hade annat resultat påvisats.
Behavioristiskt vetenskapsteoretisk utgångspunkt hade exempelvis påvisat andra resultat till
föreliggande studie.
Observationerna genomfördes enbart med de barn som fått samtycke till dokumentation,
vilket innebär att föreliggande studie tagit hänsyn till etiska aspekter. Dock blev det
problematiskt för de barn som ville delta i videoobservationerna men som inte fått samtycke
av sina vårdnadshavare. Vidare kan resultatet i föreliggande studie i överensstämmelse med
Ahrne & Svensson (2015) inte överföras till andra kontexter och situationer eftersom studien
endast är utförd på en förskola.

6.3 Slutsats
Föreliggande studies resultat synliggör de effekter interaktionen får av att pedagogen
interagerar med barn i den fria leken, samt vilka villkor till deltagande som skapas av
pedagogerna. Vidare synliggörs det att pedagogens stöttning i interaktion med barn har stor
betydelse för vilka deltagandemönster som framträder under den fria leken. Däremot krävs
det att pedagogen har samma avsikt som barnen i leken för att delaktigheten ska upprätthållas
och leken fortskrida. Det räcker alltså inte att pedagogen enbart är närvarande, utan
pedagogen måste erbjuda barnen villkor till att upprätthålla delaktigheten och samspelet i
leken. I temat stimulering presenterades resultat kring interaktion där en pedagog var
närvarande men inte stöttande, samt interaktion där pedagog saknades. Lekarna i detta tema
avbröts då barnen saknade pedagogisk stöttning till att vidareutveckla lekarna. I de andra två
teman, förhandling och försvar, synliggjordes barnens delaktighet i interaktionerna av
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pedagogernas stöttning och villkor som skapades av pedagogerna, och som vidare
möjliggjorde interaktion.
De deltagandemönster som karaktäriserades i barnens och pedagogernas interaktion är
förhandling, stimulering och försvar. Barnen förhandlade och försvarade för att upprätthålla
delaktigheten i interaktionerna som framträdde i de fria lekarna. Vidare framgick
deltagandemönster kring stimulering, där det i interaktionen saknades, och resulterade i att
barnen avvek från lekarna. Med rätt stöd av pedagoger främjas och upprätthålls barns
delaktighet. Detta förutsätter dock att en pedagog är närvarande och aktiv i interaktion med
barnen.
Föreliggande studies resultat synliggjorde även att barn kommunicerar och deltar verbalt och
icke-verbalt med hjälp av ögonkontakt, turtagning, tonläge och upprepning. Barnen förstärkte
vikten av sina argument genom att ändra tonläget beroende på situation och avsikt. Resultat
synliggjorde även hur barnen kommunicerade och samspelade kring sin delaktighet av att
förhandla sina roller och försvara sitt agerande.

7. Didaktiska implikationer
Föreliggande studie synliggör barns och pedagogers interaktion i den fria leken, följt av de
villkor som pedagoger skapar till deltagande i barns och pedagogers interaktion. Studien
presenterar hur interaktioner mellan barn och pedagoger utspelar sig för att vidare synliggöra
de villkor som pedagogerna skapat. Pedagogers stöttning analyseras i relation till de
deltagandemönster som framträder i interaktionerna. Föreliggande studie tillför forskningen
insyn i att det krävs mer än enbart närvarande pedagoger i barns fria lek, för att erbjuda
barnen villkor till deltagande i interaktioner. Pedagoger bör tänka på vilka villkor som barn
erbjuds, och anpassa dessa till det innehåll som förekommer i leken. Pedagoger bör också
vara närvarande och aktiva i samma avsikt som barnen för att delaktigheten ska upprätthållas.
Att enbart närvara och inte vara delaktiga i interaktion med barn resulterar i att barn och
pedagoger befinner sig i olika lekar, och därav avbryts lekar då barnen avviker.
Pedagoger bör också vara uppmärksamma på de verbala och icke-verbala uttryck som
framförs i interaktionerna. Detta förutsätter för pedagoger att vara insatta i de
deltagandemönster som förekommer och den stöttning som behövs. Vidare kan pedagogerna
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på så sätt vara medvetna om hur de kan stötta barn i konflikter så att deras delaktighet
upprätthålls.
För att ytterligare utveckla pedagogiskt förhållningssätt krävs det att pedagoger observerar
och uppmärksammar varandra på det som behöver förbättras för att barnen ska få rätt
stöttning och villkor i interaktioner.

8. Vidare forskning
Vidare forskning kan ske av att tillämpa flera olika förskolor i undersökningen för att brädda
materialet och säkerställa resultat och slutsats. Att genomföra samma studie med fler
kartläggningar, förskolor och deltagare kan innebära att resultatet hade skiftat, vilket hade
varit intressant att undersöka. Studien kan även genomföras på nytt med annan
vetenskapsteoretisk utgångspunkt, för att framställa annat resultat. Ytterligare ett intressant
sätt att forska vidare inom området är att genomföra studien på förskolor i olika delar av
landet, för att analysera ifall det hade haft någon betydelse för hur interaktionerna utspelar
sig.

38

Referenslista
Ahlskog-Björkman, E. (2014). Interaktionens betydelse för barns lärande -en studie av barns
möte med slöjd i förskolan. Journal of Nordic Early Childhood Education Research. Vol. 7,
nr 11, p.1-14,2014 Issn 1890-9167. Hämtad från
https://doaj.org/article/202f2c4e230948f2aeee9ada36f2ffd8
Ahrne, G. and Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Johanneshov: MTM.
Aminoff, C. (2017). Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i
förskoleklass. ( Licentiatavhandling. Linköping universitet, Institutionen för
beteendevetenskap och lärande). Hämtad från: http://liu.divaportal.org/smash/get/diva2:1086145/FULLTEXT01.pdf
Björklund, C. (2012). Bland bollar och klossar – Matematik för de yngsta i förskolan. Lund:
Studentlitteratur AB.
Björklund, C. & Palmér, H. (2019). I mötet mellan lekens öppenhet och undervisningens
målorientering i förskolan. Forskning om undervisning och lärande. 7(1):64-85
https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s64-85.pdf
Bjørndal, C. (2018). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning
och handledning. Stockholm: Liber

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3. uppl. Stockholm: Liber.
Dalgren, S. (2017). Att göra pedagogisk praktik tillsammans Socialt samspel i förskolans
vardag. (Avhandling. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier).
Hämtad från: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1072231/FULLTEXT01.pdf
Eidervald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare- att förstå kön som postistion i förskolans
vardagsrutiner och lek. (School of Education and Communication Jönköping University).
Hämtad från: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:158528/FULLTEXT01.pdf
Emilson, A., & Johansson, E. (2013). Participation and gender in circle-time situations in
preschool. International Journal Of Early Years Education, 21(1), 56-69. doi:
10.1080/09669760.2013.771323
Engdahl, K. (2011). Lek är liv. Förskoletidningen 2011, 36(3), 19-25. Hämtad från:
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:438477/FULLTEXT01.pdf
39

Engdahl, K. (2014). Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och
inflytande. (Avhandling. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen
för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och
vägledning) hämtad från: http://umu.divaportal.org/smash/get/diva2:703394/FULLTEXT02.pdf
Fredriksson Sjöberg, M. (2014). Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion
mellan pedagog och barn i förskolan. (avhandling. Umeå universitet, Institutionen för
tillämpad utbildningsvetenskap). Hämtad från: http://umu.divaportal.org/smash/get/diva2:752282/FULLTEXT01.pdf
Hamerslag, A. (2013). Barns deltagande och delaktighet Projektarbete i en förskola med
inspiration från Reggio Emilia. (Licentiatuppsats i pedagogik vid Uppsala universitet)
Hämtad från: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:637253/FULLTEXT01.pdf
Hildén, E. (2014). Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lekMeningsskapande genom den levda kroppen. (Licentiauppsats, Karlstad Universitet,
Karsltad). Hämtad från: http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:748630/FULLTEXT01.pdf
Jakobsson, A. (2012). Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling Lärande som
begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk Forskning i Sverige 2012 årg 17 nr
3–4 s 152–170 issn 1401-6788. Hämtad från:
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/15890/sociokulturella_perspektiv.pdf
Jonsson, A., S, Thulin. (2019). Barns frågor i lek. Forskning om undervisning och lärande
2019: 1 vol. 7. Hämtad från: https://forskul.se/wpcontent/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s86-97.pdf
Jordan, B., & Henderson, A. (1995). Interaction analysis: Foundations and practice. The
journal of the learning sciences, 4(1), 39–103.Hämtad från:
https://doi.org/10.1207/s15327809jls0401_2
Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik Om barns sociala delaktighet i
förskolans verksamhet. (doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm). Hämtad
från: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:606868/FULLTEXT01.pdf

40

Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K. (2018). Undervisning i förskolan: Holistisk
förskoledidaktik byggd på lek och utforskande. Utbildning & Demokrati 2018, vol 27, nr 1,
9–32. Hämtad från: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1229722/FULLTEXT01.pdf
Palmer, A. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk
dokumentation. Stockholm: Rapport nr. 12:1276. Skolverket.
Pramling, N. & Wallerstedt, C. (2019). Lekresponsiv undervisning – ett
undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan. Forskning om undervisning och lärande.
2019: 1, vol. 7. https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/01/ForskUL_vol7_nr1_2019.pdf
Rönnerman, Karin (2012). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på vetenskaplig
grund. Lund: Studentlitteratur
Sheridan,S., Williams, P., Sandberg, A & Vuorinen, T. Preschool teaching in Sweden - a
profession in change. Educational Research, 01 December 2011, Vol.53(4), pp.415-437.
Doi:10.1080/00131881.2011.625153
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan Lpfö98, rev.2018. Stockholm: Skolverket.
Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur.
Säljö, R. 2015. Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups AB
Thörner, A. (2017). ”Vi kan inte bara utgå från barnens intresse” Pedagogers guidning av
barns intresse i förhållande till förskolans målstyrning. (licentiavhandling. Institutionen för
pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och inom
ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning). Hämtad från: http://hb.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1058853/FULLTEXT01.pdf
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/Godforskningssed_VR_2017.pdf

41

Vriens-van Hoogdalem, de Haan & Bloom (2016). The role of language ability in young children's
cooperation during play and collaborative interactions. Early child development and care. Volume
186, 2016 – Issue 9. Hämtad från: https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1108312
Vygotskij.L.(1980) Psykologi och dialektik. Stockholm: Norstedts.
Wedin, Å. (2011). Classroom interaction in pre and primary school: Multilingual students in the
linguistic context of school. Nordic Studies in Education, Vol. 31, pp. 210–225 Oslo. ISSN 18915914. Hämtad från: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:564649/FULLTEXT02
Wertsch, J.V. (1998). Mind as action. USA: Oxford University Press

42

Bilagor
Bilaga 1- Samtyckesblankett

Till vårdnadshavare för barn på Lärkans avdelning
Vi kommer att genomföra en studie på förskolan som kommer vara till grund för vårt
examensarbete, och som innebär att vi kommer att undersöka interaktionen mellan barn och
pedagoger i den fria leken som sker på förskolan.
Tanken med dokumentationen är att det ska bli gynnsamt för både barn och pedagoger på
förskolorna samt för oss studenter i vårt skrivande. Vi behöver därför ert samtycke till
dokumentation av ert barn på avdelningen, eftersom dokumentationen syftar på att observera
barn och pedagoger i gemensam lek. Vi hade tänkt föra dokumentation med hjälp av
observationer och videofilmning. Naturligtvis får barnen själva avgöra ifall de vill delta, samt
avbryta och gå ifrån ifall de inte vill delta längre.
Det insamlade materialet kommer att avidentifieras, där pedagoger och barn inte går att
urskilja. Materialet kommer att enbart användas för utbildningsändamål av oss studenter.
Filmerna med observationerna kommer inte att lämna förskolan och kommer att raderas efter
att examensarbeteskursen är slut.
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till oss. För att vi studenter skall ha
möjlighet till att kunna föra observation och videofilmning, behöver vi svar så snart som
möjligt om ditt ställningstagande. Ringa in JA eller NEJ nedan och skriv under.
Vänliga hälsningar
Martina Martell
Mail: marmar16@student.hh.se
Tel: 0735-xxxxxx
och
Jehona Zeqiri
Mail: jehzeq16@student.hh.se
Tel: 0793-xxxxxx
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1. JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
2. NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras

Vårdnadshavare för:
............................................................................................................................
Datum
...................................................................................................................................................
Vårdnadshavares namnteckning
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Jehona Zeqiri

Martina Martell

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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