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Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om flerspråkiga barns sociala samspel. Ett intresse för att skriva om det 

här ämnet beror till stor del på att talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck 

under de senaste 10 åren, vilket syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat 

modersmål än svenska. Detta är resultat av ett alltmer mångkulturellt samhälle. Syftet med 

vår studie var att undersöka flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken utomhus. 

Frågeställningar vi har utgått ifrån är: Hur ser flerspråkiga barns sociala samspel ut i den fria 

leken utomhus? Hur beskriver pedagogerna deras roll och förhållningssätt till flerspråkiga 

barns sociala samspel i den fria leken utomhus? För att uppnå syftet med vårt arbete 

genomfördes en kvalitativ undersökning med 2 empiriska delstudier. För datainsamling 

använde vi oss av deltagande observationer av barns samspel och intervjuer med pedagoger 

på en förskola i mellan Sverige. I vårt arbete har vi utgått från både den sociokulturella teorin 

och den barndomssociologiska teorin.  

Resultatet av delstudie 1 visade att barn skapar unika kamratkulturer i förskolan, där 

interaktionen och den verbala kommunikationen är en viktig aspekt för barns möjlighet till 

delaktighet och uppvisande av aktörskap i den fria leken utomhus.  Resultatet visade också 

att barnen utvecklar olika kommunikativa mönster och handlingar i kamratkulturen, samt att 

barnen använde sig av det svenska språket och gester vid interaktion med andra kamrater.  

Resultatet av delstudie 2 visade att pedagogerna lyfte fram vikten av att vara observant 

och närvarande i barnens lek, för att kunna stödja barn som behöver hjälp att komma in leken 

och hantera konflikter mellan barnen.  
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1. Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter, med svenska som andra språk, som skriver vårt självständiga 

arbete. Vi är båda medvetna om hur svårt det kan vara att lära sig ett nytt språk och att bli en 

del av ett nytt samhälle med en ny kultur. Under vår utbildning har vi fått ta del av hur viktigt 

det är att ha ett språk för att kunna vinna tillträde till lek och för att få förståelse för det som 

sker i olika samspelssituationer.  Ett intresse för att skriva om flerspråkiga barn i förskolan 

har byggts upp under hela vår utbildning. Under våra VFU-perioder har vi mött och sett att 

förskolorna är präglade av en stor mångfald av människor, bland annat barn som har svenska 

som andraspråk. Vi såg också under VFU-perioderna att vissa förskolor synliggör 

flerspråkighet som en del av verksamheten, genom att lyfta fram barnens olika hemkultur 

och hemspråk. Detta är ett resultat av ett alltmer mångkulturellt samhälle.  

Under vår utbildning har vi fått en djup förståelse för lekens betydelse för barns lärande 

och utveckling. I leken påverkas många olika aspekter som är grundläggande för barnets 

utveckling, bland annat det känslomässiga och det sociala. Vi har valt att i vårt självständiga 

arbete skriva om flerspråkiga barns samspel i deras lek utomhus. Vi vill med detta arbete 

undersöka hur barn använder sig av språket för att delta och agera i samspel med andra barn 

utomhus. Det, eftersom utemiljön erbjuder andra förutsättningar för barns lek och lärande 

än exempelvis vad inomhusmiljön gör. Dessutom har vi uppmärksammat att det i dagsläget 

inte finns någon större mängd forskning kring förskolebarns lek och sociala samspel i 

utomhusmiljö, vilket är något som Brodin och Lindstrand (2008) också poängterar i boken 

Miljöer för lek, lärande och samspel. I vår undersökning kommer vi även att studera 

pedagogernas förhållningssätt och roll till flerspråkiga barns sociala samvaro. Därför har vi 

valt att genomföra en kvalitativ studie som består av två empiriska delstudier, intervjuer och 

observationer, med ett övergripande syfte.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi att presentera vad flerspråkighet i förskolan innebär. Därefter 

presenteras även definitionen av lek samt betydelsen av utomhuslek för barnen och 

avslutningsvis redovisas barns sociala samspel. 

 

2.1. Flerspråkighet i förskolan 

Förskolan är en plats där människor från olika kulturer möts och där det talas flera olika 

språk. Flerspråkiga barn behöver stöd att utveckla både svenska och sitt andra språk. I dagens 

samhälle är det vanligt att barn kan flera olika språk, vilket bidrar till att barnen kan vara 

simultant flerspråkiga. Detta innebär att barn är flerspråkiga redan från början eller additivt 

flerspråkiga, vilket betyder att det ena språket läggs till det andra språket. För att utveckla 

en flerspråkig kompetens behöver barnen stöd från både vårdnadshavare och pedagoger, 

detta eftersom flerspråkighet inte är en egenskap utan en kompetens som kan utvecklas med 

främjande insatser (Skolverket, 2019).  

Skolverkets stödmaterial för arbete med flerspråkighet i förskolan (2013) belyser att 

under de senaste 10 åren har talet om “den flerspråkiga förskolan” kommit till uttryck, vilket 

syftar på förskolor där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska.  Det är 

dock viktig att poängtera att deltagande i förskolan av barn med andra modersmål än 

svenska, inte per automatik gör att verksamheten kan betraktas som flerspråkig. När det 

gäller benämningen flerspråkighet används den ibland felaktigt i verksamheter där både 

barnen och pedagoger talar det svenska språket, men kan ha olika modersmål. Det finns stora 

skillnader mellan individuell och institutionell flerspråkighet. Institutionell flerspråkighet 

innebär att en viss institution genomför sin verksamhet på flera än ett språk, förskolor med 

sådan flerspråkig profil är ovanligt i Sverige. Men även om många förskolor i Sverige inte 

har en sådan profil finns det en stor blandning och variation av olika språk i barngrupperna; 

ibland finns det även pedagoger som talar samma språk som barnen och i andra fall talar 

pedagogerna helt andra språk. I andra förskolor talar majoriteten av barnen flera olika språk 

och för interaktion använder de det svenska språket (Skolverket, 2013, s. 7–8). Tore Otterup 

beskriver i skolverkets artikel flerspråkighet som en resurs och att detta fenomen är ett 

resultat av: 

“Först under senare år, med en tilltagande invandring till landet från olika delar av världen och därmed 

också̊ med tillskott av många olika språk, har flerspråkighet blivit ett begrepp som man tvingats se som 

en realitet att förhålla sig till” (Skolverket, 2019, s. 1).  

2.2. Definition av lek 

Definitionen av begreppet lek beskrivs av Hwang och Nilsson som frivilliga, lustbetonade 

och fantasifyllda händelser. Leken beskrivs även som barnets värld, som har ett eget värde 
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samt en stor psykologisk, pedagogisk och social betydelse för barnets utveckling. I 

förskolans fria lek handlar det om att barn får utveckla intellektuella och praktiska 

färdigheter (2011, s. 221). Björk-Willén beskriver leken som en frivillig aktivitet som inte 

kan tvingas fram, utan det är något barnet själv väljer. Under lekens gång kan det förekomma 

komplicerade situationer som handlar om att barnets egna val inte längre är självklara, 

eftersom andras viljor också ska räknas in och förenas. I leken tränar barnen en mängd 

sociala förmågor såsom att argumentera, bekräfta olika sociala hierarkier samt att även 

hantera förekommandet av uteslutning. Det går också att säga att leken även har en negativ 

sida, när barnet inte får delta och inte får tillträde till leken (2018, s. 73). 

Vidare menar Niss och Söderström att barnets sociala utveckling är grunden till all slags 

lärande. I leken utvecklar barnen också sin sociala förmåga och att sätta sig in i andras 

situation och känslor, detta bidrar i sin tur till att barnen lär sig hur det är att vara en bra 

kompis. I leken sker det ett fortlöpande lärande när barnet får möjlighet att upptäcka, 

undersöka och experimentera med hjälp av alla sina sinnen (2006, s. 56).  

I leken får barnen nya erfarenheter och kunskaper genom att bearbeta sin omvärld, leken 

bidrar till att barnen lär sig om normer och olika roller samt att hantera konflikter, relationer 

och problem. I leken tränar barnen även andra viktiga färdigheter såsom kommunikation, 

föreställningsförmåga och motorik (Björk-Willén, Simonsson & Pramling, 2018, s. 43). 

 Leken spelar en viktig roll i barnens lärande och utveckling och ska även enligt 

läroplanen (Lpfö18) ha en central plats i utbildningen. Leken ska ge barnen förutsättningar 

för att utveckla och stimulera olika färdigheter och förmågor såsom samspel, samarbete och 

att hantera konflikter. I leken lär sig barnen att bearbeta olika intryck från omgivningen, 

vilket bidrar till att barn skapar en uppfattning om sig själva och om andra människor. Detta 

bidrar i sin tur till barns identitetsskapande. I läroplanen (Lpfö18) poängteras även vikten av 

att ge barnen tid och utrymme för utforskande och upplevelser i lek, detta eftersom leken har 

en stor betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande (Lpfö18, 2018, s. 8). 

2.3. Utomhuslek 

Utomhusleken har en stor betydelse för barns sociala och motoriska utveckling. 

Utomhusmiljön erbjuder barn större ytor till att springa, hoppa, klättra och leka. Denna miljö 

bidrar till att barn får möjligheter till att leka mer rörliga lekar, jämfört med inomhusmiljön 

menar Brodin och Lindstrand (2008, s. 102 och 103). Förskolans läroplan lyfter även fram 

att barn ska kunna växla mellan olika aktiviteter, både inomhus och utomhus i den dagliga 

verksamheten (Lpfö18, 2018, s, 11). 

Leken bidrar till att barnen utvecklar olika förmågor, som exempelvis 

kommunikationsförmågan. När barn samspelar med varandra utvecklar barnet även sin 

sociala kapacitet, vilket bidrar till att barnet lär sig om sig själv och att leva sig in i andra 

individers situationer och roller. Lek i utomhusmiljö erbjuder barn stora möjligheter till 

utforskning och lek utifrån egna förutsättningar. Barns lekerfarenheter utomhus är 

annorlunda, eftersom barnens olika förmågor utmanas och prövas på ett sätt som inte kan 

ske exempelvis i inomhusmiljön. I utomhusmiljön visar barnen ofta ett intresse för olika 

slags naturmaterial som vatten, lera och sand, något som de inte lika ofta möter i 
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inomhusmiljön. Leken utomhus främjar även barnens lärande, eftersom de använder sig av 

flera olika sinnen i sitt utforskande (Brodin & Lindstrand, 2008, s. 90 och 96). 

2.4. Barns sociala samspel  

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson har barn egna avsikter, viljor och 

intentioner. Detta ger barnen möjlighet till att agera i samspel med andra och på så sätt 

förknippas med den förskolekultur de deltar i. Vid interaktion med andra lär sig barnet att 

ge uttryck och omtolka andras känslor och intentioner. Förhandlingar beskrivs också som en 

viktig del av det sociala samspelet, eftersom barnens positioner i interaktionen kan ge olika 

handlingsutrymmen. En annan viktig del i barns sociala samspel är att kunna respektera och 

få förståelse för betydelsefulla egenskaper såsom kreativitet, fantasi och lekfullhet (2009, s. 

187).   

När barn leker tillsammans utvecklas deras sociala kompetens menar Knutsdotter 

Olofsson. Som exempelvis att kunna kompromissa, känna medkänsla, empati samt visa 

respekt för andras behov. I leken sker det ett samspel, vilket kan leda till att barnen lär känna 

andra barn samt att det ger barnen trygghet och glädje. Alla leksituationer ser inte likadana 

ut och ibland kan det förekomma konflikter som behöver lösas för att leken ska kunna 

fortsätta. Barnen kan då hitta egna lösningar genom att kompromissa. Ibland kan 

maktpositioner i leken bli synliga eftersom det kan bli konflikter om vem som får bestämma 

innehållet i leken. För att leken ska kunna gå vidare behövs det att barnen har förståelse för 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande som är de sociala lekreglerna (2009, s. 85 och 

86).   

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson menar att barnen använder sig av både 

språket och kroppen i form av gester, ord och tonfall för att interagera och kommunicera 

med andra. För att ett ömsesidigt samspel ska uppstå krävs att barnen gör något i förhållande 

till varandra. Kommunikationen förstås vara intersubjektiv, där barnen lyfter fram sina 

intentioner, idéer och önskemål. Barns intentioner uttrycks, erfars och förändras i mötet med 

andra barn. Det ömsesidiga samspelet kan beskrivas som en process som skapar ett 

meningsfullt sammanhang (2009, s. 196).  

 För att skapa en gemensam förståelse i leken och kommunikationen behöver alla som 

deltar ha en gemensam uppfattning om lekens regler. Björk-Willén använder begreppet 

intersubjektivitet, i likhet med Sheridan, Pramling och Johansson (2009), för att förklara 

fenomenet, som en form av samförstånd som sker mellan deltagarna. Om intersubjektivitet 

inte uppnås i kommunikationen eller samspelet kan det leda till att individerna talar förbi 

varandra, vilket bidrar till att det uppstår missförstånd. Vid inlärning av ett nytt språk är det 

vanligt att det ibland förekommer missförstånd vid socialt samspel med andra människor, 

men i dessa sammanhang brukar barn vara uppfinningsrika på att hitta lösningar för att reda 

ut missförstånd och skapa förståelse (2018, s. 75).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka flerspråkiga barns sociala samspel i utomhuslek. 

Följande frågeställningar har vi fokuserat på för att uppnå vårt syfte: 

• Hur ser flerspråkiga barns sociala samspel ut i den fria leken utomhus? 

• Hur beskriver pedagogerna sin roll och förhållningssätt till flerspråkiga barns sociala 

samspel i den fria leken utomhus? 
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4. Tidigare Forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring ämnena flerspråkighet, flerspråkiga 

barns lek och utomhusmiljö. Avslutningsvis presenteras även tidigare forskning inom barns 

sociala kompetens. Vår forskningsöversikt är baserad på vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och övrig litteratur. För litteratursökning har vi använts oss av databaserna 

www.ub.uu.se, Swepub och Education source samt att vi använde sökord såsom 

flerspråkighet, flerspråkiga barn, socialt samspel, utemiljö, lek och även sökord på engelska 

som outdoor play, preschool, free play, multilingual, young children samt communication 

för att få en större variation av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

4.1. Flerspråkighet i förskolan 

Björk-Willén lyfter fram i sin avhandling om barns deltagande och det sociala samspelet i 

en flerspråkig förskola, att förskolemiljön spelar en stor roll och har betydelse för barns 

meningsskapande och lärande. I sin studie lyfter Björk-Willén även fram vikten av barns 

språkanvändning i en flerspråkig förskola. Björk-Willén beskriver att flerspråkiga barn 

använder sig av en mängd multimodala resurser som exempelvis, kroppsspråk, blickar, ljud 

och gester. Dessa resurser ger förutsättningar och skapar möjligheter för delaktighet i både 

leken och de organiserade aktiviteterna i verksamheten. Dessa multimodala resurser bidrar i 

sin tur till lärande av språk. Björk-Willén betonar även att det behövs mer forskning kring 

yngre barns samspel i förskolan, bland annat för att öka förskolans pedagogiska medvetenhet 

och göra den svenska debatten om barns flerspråkighet mer nyanserad (2006, s. 72).  

Forskning inom flerspråkighet visar även att barn redan i tidig ålder lägger fokus på att 

använda sig av ett lämpligt språk i samspel med andra. Det som upplevs problematisk, är att 

barnen lägger mycket uppmärksamhet på kamraternas olämpliga ordförråd (Cekaite och 

Björk-Willén, 2013, s. 185). Mård-Miettinen med flera visar i sin studie att användningen 

av bilder, gester och tecken som stöd kan ha en stor betydelse för att flerspråkiga barn ska 

kunna förstå och delta i det sociala samspelet (2018, s. 103).  

4.2. Flerspråkiga barns lek 

Ledin och Samuelsson lyfter fram i sin studie om flerspråkiga barns lek, att lek är en 

samarbetsprocess, där barnen har möjlighet att styra och påverka samspelet med varandra. I 

studiens resultat framkom att flerspråkiga barn använder sig av olika språkliga resurser för 

att få tillgång till lek eller när de förhandlar i leken. De språkliga resurserna kan se olika ut 

beroende på barnens sociala kompetens, därför kan även strategierna för att komma med i 

leken vara varierande. Ledin och Samuelsson menar även att flerspråkiga barn i leken kan 

utveckla andra språk genom att imitera varandra, särskilt när det sker tillsammans med barn 

som behärskar språket väl. Muntlig kommunikation anses vara viktig och nödvändig för att 

hålla en pågående interaktion vid liv och att lära sig ett språk. Det är av vikt att barnen lär 
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sig sociala normer, som exempelvis turtagning, samförstånd, maktpositioner samt 

ömsesidighet och att de utvecklar strategier för att få tillträde till lek hävdar forskarna. Men 

studiens resultat tyder också på att flerspråkiga barn använder sig av kroppsliga interaktioner 

vid interaktion med andra barn, något som förstås bidra till att andraspråksutvecklingen hos 

flerspråkiga barn gynnas (2017, s. 18). 

Björk-Willén såg i sin forskning att små barn kan utöva en avancerad språkanvändning i 

kombination med icke-verbal kommunikation för att lösa olika språkutmaningar i sin lek. 

Författaren menar att det är viktigt att inte underskatta barns kommunikativa och sociala 

förmåga och istället se barnens samlade kunskaper i språk som en resurs för deras språkliga 

och sociala utveckling (2018, s. 81).  

4.3. Lek i utomhusmiljö 

Mårtenssons studie tyder på att starka lekupplevelser är möjliga i en mer avgränsad lekmiljö 

utomhus. Eftersom i utomhusmiljö kan barnen skapa och utveckla leken på sitt eget sätt 

utifrån sina egna erfarenheter och intresse. Utomhuslek diskuteras i Mårtenssons avhandling 

som en bidragande faktor till barnens ökade koncentration och beskrivs som ett mindre 

reglerat tidsrum för barn. Vid utomhusvistelsen utvecklar barn olika former för social 

interaktion och lek (2004, s. 3).   

Mårtensson menar att rörelse är en viktig aspekt för lek och social interaktion i 

utomhusmiljö. En miljö som är rik på innehåll att hantera, skapar ett gemensamt intresse 

bland barn och en sådan miljö gör det lättare för dem att dela platser och reglera social 

interaktion. Utformningen av specifika platser såsom öppna ytor används för att integrera 

innehåll och rörelser (2004, s. 3).  

Änggård lyfter fram i sin studie, från en Ur och Skur förskola1, att när barn använder sina 

egna platser i den fysiska miljön blir dessa platser betydelsefulla och väcker speciella känslor 

hos barnen. Detta kan även ske med platser som vuxna skapar, men med skillnaden att när 

barn skapar sina egna platser utan vuxnas medverkan, kan det ur en pedagogs perspektiv 

uppfattas som att leken blir stökig och med inslag av förstörelse (2012, s. 3). 

4.4. Social kompetens 

Kultti beskriver begreppet social kompetens som en resurs för barns deltagande i aktiviteter. 

Barn har en vilja och ett behov av att vara en del av aktiviteten. För att delta använder sig 

barnen av olika strategier för att söka kontakt med andra och bli en del av gruppen. Till en 

början observerar barnet och läser av situationen. Kultti menar att barnets vilja att vara med 

sina kamrater bidrar till att barn lär och utvecklar nyanserade och komplexa verbala och 

icke-verbala sociala kommunikationer som används i barngruppen. Dessutom utvecklar 

barnen den kunskap som är nödvändig för att bli en medlem i gruppen. Barn har en 

medvetenhet om tillämpning av makt i olika leksituationer, detta använder barnen genom att 

omformulera reglerna och agera mot de andra som inte följer dessa. Ett av de begrepp som 

                                                      
1 Med Ur och Skur förskola menas att det är en förskola med utomhusprofil, där både barn och pedagoger 

tillbringar stora delar av dagen i utomhusmiljö.  
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lyfts fram i avhandlingen är sociala isoleringsmönster, som innebär att barnet inte förhåller 

sig till andras intentioner och markeringar. Dessa barn blir inte deltagande i gruppen och 

leder till att andra barn inte tar kontakt med dem. Barnen som är isolerade kännetecknas 

också av att själva hålla sig undan från samvaron med jämnåriga (2012, s. 49 och 50). 

Skånfors lyfter fram i sin doktorsavhandling att barn medvetet kan distansera sig från 

relationer med vuxna och med andra barn. På det här sättet kan barnen lära sig hantera de 

komplexa sociala situationer de ingår i och även att vara en del av gruppen (2013, s. 50).  

Löfdahl hävdar att kommunikation behövs för att kunna skapa gemensam förståelse för 

lekens regler samt för att delta och tolka olika leksituationer. Med hjälp av att barn 

kommunicerar med varandra kan leken utvecklas och delas med flera kamrater (2004, s.  42).  

Engdahl lyfter fram i sin avhandling att barns sociala samspel och aktörskap kan kopplas 

till vilken utsträckning barnen har varit delaktiga i leken. Barns aktörskap handlar om vad 

som sker i samspelet mellan barnet och andra barn och även om hur aktörskap och samspel 

utvecklas i olika miljöer. Studien visar att barnen prövar sitt individuella aktörskap i många 

olika situationer. Detta kan de göra gentemot kamrater och gentemot pedagoger. Prövning 

av aktörskap gentemot vuxna sker främst i form av ett kollektivt aktörskap, som kan innebära 

att barn tillsammans protesterar mot pedagogerna eller mot de redan bestämda reglerna som 

gäller i verksamheten (2014 s. 158, 159 och 162). 
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5. Teoretisk utgångspunkt och teoretiska begrepp 

I vårt arbete har vi utgått från den sociokulturella teorin och den barndomssociologiska 

teorin. Dessa två teorier valde vi att utgå ifrån eftersom vi utifrån vårt syfte anser att det är 

de teorierna som fungerar väl tillsammans och är användbara för studiens syfte. Det är heller 

inte en ovanlig kombination och till exempel Bliding (2004) har använt sig av dessa 

teoretiska utgångspunkter i en avhandling om barns relationer i skolan. Med hjälp av både 

den sociokulturella och barndomssociologiska teorin som teoretiska utgångspunkter till vår 

undersökning kommer vi att undersöka flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken 

utomhus och även pedagogernas roll och förhållningssätt till flerspråkiga barns sociala 

samspel i utomhusleken. 

5.1. Sociokulturell teori  

Den sociokulturella teorin har Lev Vygotskij som upphovsman. Vygotskij intresserade sig 

för att studera språkets utveckling och tänkande. Lärande ur en sociokulturell teori handlar 

om att människors utveckling och lärande sker med hjälp av språket, tänkande och i samspel 

med andra människor. Den sociokulturella teorin poängterar betydelsen av socialt samspel 

för lärande och utveckling. Denna teori ger förståelse för hur människor genom samspel och 

kommunikation tar del av varandras erfarenheter och kunskaper. Synen på lärande utifrån 

denna teori, framhäver att kunskap i socialt samspel blir något människor deltar i och inte 

något som överförs mellan människor (Säljö, 2014, s. 297, 298 och 307). 

Tanken bakom denna teori är att barnets utveckling är beroende av vilka kulturella 

erfarenheter det får vara med i. Med detta menade Vygotskij att utveckling är ett resultat av 

det sociala samspel som barnen har ingått i under sin uppväxt. Barnet utvecklar psykologiska 

verktyg såsom språket, för att kunna lära sig att tolka och hantera problem som de möter i 

sin omgivning. Med hjälp av språket får barnen förutsättningar för att delta i olika sociala 

sammanhang där det krävs socialt samspel i form av samtal och dialog. Språket hjälper barn 

att reflektera och utveckla sitt tänkande (Hwang & Nilsson, 2011, s. 66 och 67).  

Språket spelar som sagt en viktig roll enligt den sociokulturella traditionen eftersom det 

ses som dynamiskt. Enligt den sociokulturella traditionen använder människor flera olika 

resurser för att kommunicera, som kan kategoriseras som kroppsspråk genom gester och 

ögonkontakt. Individen kan också använda sig av bilder, det verbala, och det skrivna språket 

vid kommunikation. Människan beskrivs enligt denna teori som en multimodal 

teckenskapare, eftersom den skapar olika sätt att uttrycka sig (Säljö, 2014, s. 302). 

5.1.1. Mediering och appropriering  

Mediering är ett grundläggande begrepp i den sociokulturella teorin. Mediering innebär 

människors användning av olika verktyg och redskap för att förstå, tolka och utforma, samt 

agera i sin omvärld (Vygotskij, 2010, s. 7). I den sociokulturella teorin ses språket som ett 

medierande redskap, men mediering kan även ske genom fysiska redskap. För att människan 
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ska kunna kommunicera med andra människor använder den sitt språkliga redskap som 

består av symboler och olika teckensystem. Sammanfattningsvis går det att förklara att inom 

den sociokulturella teorin är språkliga redskap och fysiska verktyg beroende av varandra, på 

ett sådant sätt att det utgör varandras förutsättningar. Tänkandet och utförandet av fysiska 

handlingar är aspekter som är kopplade till varandra. Människor använder sig av sina 

kulturella redskap genom att tänka och kommunicera (Säljö, 2014, s. 298–300). 

Inom den sociokulturella teorin nämns också begreppet appropriering, som används för 

att beskriva och förstå lärande. Appropriering innebär att barn bekantar sig med och lär sig 

att använda sina kulturella redskap för att få en förståelse om hur de medierar världen, det 

vill säga att lära sig nya saker. Barnet måste först bekanta sig med en rad kulturella redskap 

som sker i samspel med andra vuxna och barn genom bland annat lekaktiviteter. Säljö menar 

att appropriering är något som pågår hela livet och är mycket viktigt för barnens sociala 

utveckling. I appropriering sker utvecklingen av många olika förmågor, bland annat lär sig 

barnet sitt första språk och att förstå socialt samspel, detta blir en del av barnens 

identitetsutveckling (2014, s. 303–304). 

5.1.2. Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är ett annat begrepp som används inom den sociokulturella 

teorin. Detta begrepp hänger samman med Vygotskijs syn på lärande och utveckling. Den 

proximala utvecklingszonen är det område i utvecklingen där individen blir mottaglig för 

instruktioner och förklaringar. Med hjälp av kulturella redskap och vägledning från andra 

mer kunniga kan lärande möjliggöras. Lärandet inom den proximala utvecklingszonen ses 

som beroende av handledning från den som besitter mer kunskap. För att lärandet ska kunna 

ledas vidare, ställer pedagogen eller en mer kunnig kamrat olika frågor för att fånga 

uppmärksamheten och intresse kring ämnet. Denna process i engelskan definieras som 

scaffolding, vilket innebär att den individen som är mer kunnig ger ökad vägledning och stöd 

till en början, för att sedan minska eller avta helt. Denna process anses vara viktig inom den 

sociokulturella teorin eftersom genom scaffolding kan individen appropriera kunskaper som 

den andre individen hade till en början (Säljö, 2014, s. 305–306).  

 Enligt Vygotskji skapar barn en zon av proximal utveckling, eftersom leken ger barn 

möjlighet till att kunna inta olika roller bortom sitt vardagliga beteende, vilket innebär att 

barnen kan utöva vuxnas roller och attityder i leken. Leken innehåller många olika 

utvecklingsfaser och ses som en utvecklingskälla i sig (1978, s. 101 och 102). 

5.2. Barndomssociologisk teori 

I vår studie utgår vi även från en barndomssociologisk teori, eftersom vi genom att studera 

flerspråkiga barns kamratkulturer vill få en större förståelse om vad som händer i barns 

samspel i förskolan. Barndomssociologiska teorin har setts som ett “nytt paradigm” inom 

barndomsforskningen. Detta synssätt innebär ett nytt sätt att betrakta barn och barndomen 

på, där barnen ses som kompetenta aktörer och medlemmar i samhället. Enligt 

barndomssociologisk teori ses barndom som en social och kulturell konstruktion, där barnets 

utveckling sker i olika sociala sammanhang (Halldén, 2007 s. 26, 27 och 39). 
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5.2.1. Kamratkulturer och barns aktörskap 

Corsaro menar att barn är sociala, att de vill vara en del av gruppen och delta i gemensamma 

aktiviteter. Ordet kamrater används för att benämna den grupp barn som spenderar mycket 

tid tillsammans i sin vardag. I studierna som Corsaro gjorde om barn har fokus varit på hur 

lokala kamratkulturer skapas i interaktion ansikte mot ansikte. Kamratkulturer definieras 

som en uppsättning av handlingar, aktiviteter och rutiner som barn skapar och delar med 

varandra genom interaktion (2003, s. 36 & 37). Barn beskrivs av Corsaro som agenter som 

är aktiva i sin egen socialiseringsprocess. Barnen omtolkar information från den vuxna 

världen och producerar sina egna barndomskulturer. Med andra ord kan det förklaras som 

att barn inte är passiva socialisationsobjekt utan aktiva i att omtolka sin omgivning (2003, s. 

4).  

Löfdahl (2004) menar i likhet med Corsaro (2003) att barn är kompetenta och sociala 

aktörer. Löfdahl menar att för att kunna få en tydlig förståelse för hur barn skapar mening är 

det viktigt att betrakta vilka handlingar och aktiviteter barn involveras i, det handlar om att 

se på barns samspel i sin omgivning. Barns olika kompetenser skapas beroende av intresse 

och behov, detta eftersom dessa kan se olika ut för de enskilda barnen. Enligt Löfdahl ses 

barn som medskapare till kunskap, kultur, identitet och som individer som har inflytande 

och kan påverka sin egen livssituation. Barnets utvecklingsprocesser kan förklaras utifrån 

att de är interrelaterade till varandra, vilket gör att varje barn kan uppfattas som ett unikt 

subjekt. Detta betyder att det inte går att separera den sociala utvecklingen från den kognitiva 

eller emotionella (2004, s. 29). 

5.2.2. Barns lek i barns kamratkulturer 

Corsaro (2003) och Löfdahl menar att när barn vistas en längre tid tillsammans, som på 

förskolan, skapar de sina egna kamratkulturer. I detta ryms bland annat sociala normer för 

hur barn bör bete sig i gruppen samt vem eller vilka barn som kan vara med och leka. I leken 

skapas olika maktpositioner, exempelvis kan det handla om vem som bestämmer, vem som 

har hög respektive låg social status. Barnen lär sig också att kontrollera och hantera 

konflikter som uppstår tillsammans med sina kamrater. Det går att notera att kamratkulturer 

har en stor betydelse och påverkan till barnens samvaro i förskolan. Löfdahl hävdar att barn 

i sina lekar använder sig av leken som ett medel för att skapa olika strategier för inträde eller 

uteslutning från leken. Detta kommer till uttryck då barn vill försvara sin lek. Därför får 

barns handlingar och kommunikationsförmåga en stor betydelse för vilka strategier som 

används, dels för att försvara interaktionsutrymmet och även för att få tillträde till lek. Barn 

interagerar med varandra på många olika sätt, men forskaren Löfdahl menar att 

kommunikation är en avgörande faktor i barns gemensamma lekar (2004, s. 21, 42 och 43). 

5.2.3. Tillträdesstrategier 

Corsaro (1979) och Tellgren (2004) har definierat olika tillträdesstrategier i sina studier. 

Dessa strategier har utvecklats i Corsaros studier om barns sociala samspel. Tellgren har i 

sin forskning utvecklat Corsaros tillträdesstrategier med ytterligare två strategier. Barnen 

använder sig ibland av dessa strategier, både fler och ibland av färre, för att få tillträde till 

interaktionsutrymme och leken. Strategierna används och uttrycks både via verbal eller 
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ickeverbal interaktion. Här nedan kommer Tellgrens tolkning att presenteras och 

översättning av några av Corsaros tillträdesstrategier. Alla strategier presenteras inte, 

eftersom vi endast vill lyfta fram de mest återkommande strategierna som barnen i våra 

studier använder sig av. Den ordning som Corsaro uppfattade som mest använda i avtagande 

skala. 

 

Corsaros (1979) tillträdesstrategier (hämtad från Tellgren, 2004 s. 79 och 80): 

- “Non-verbal entry – Icke - verbal entré – att träda in i ett område nära de händelser eller episoder som 

pågår utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga något. 

- Disruptive entry – Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt 

eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitet. 

- Request for access - Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår och verbalt fråga om 

lov att få vara med. 

- Questioning participants – Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder pågår och fråga 

någon deltagare om pågående aktivitet. 

- Reference to adult authority – Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i området där episoder 

pågår och producera verbal referens till vuxnas auktoritet eller regler vad gäller tillträde till lekområdet. 

- Offering of object – Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och (verbalt eller 

icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller några av deltagarna. 

- Greeting – Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en eller fler 

deltagare. 

- Reference to affiliation – refererar till vänskap eller medlemskap: att träda in i området där episoder 

pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller fler deltagare. 

- Accepting invitation – accepterar inbjudan: att träda inom området där episoder pågår för att acceptera 

en inbjudan från en eller flera av deltagarna”. 

 

Tellgrens tillsträdesstrategier (2004) (hämtad från Tellgren, 2004 s. 95 och 96): 

- ”Det förmildrande anspråkets strategi, som innebär att barn verbalt förmildrar sitt anspråk på 

interaktionsutrymmet och verkar undfallande i sitt tillträde 

- Iakttagande strategi, som innebär att barn iakttar vad som försiggår och verkar skaffa sig en överblick 

över området innan de kliver in i detta område”. 

5.2.4. Försvarande av interaktionsutrymme 

Barn är rädda om sin lek och därför vill de försvara den från andra som försöker komma in 

i deras lekutrymme. Corsaro såg det i hans tidiga studier om barns sociala samspel. Barnen 

vill behålla kontrollen över sin lek, därför beskriver Corsaro att kamratinteraktioner i 

förskolan är sårbara, eftersom de utsätts för många olika störningar från andras inträde. Barn 

har en vilja och en önskan att vara med i olika lekaktiviteter. Men när de utsätts för ständigt 

nekande och motstånd utmanas de att använda sig av och utveckla en komplex uppsättning 

av tillträdesstrategier (2015, s. 158 och 159). Bliding förklarar Corsaros begrepp om 

försvarande av interaktionsutrymme som en viktig och avgörande del i skapande av lokala 

kamratkulturer, därför kan uteslutning av barn från olika aktiviteter ses som en naturlig del 

av arbetet med vänskapsrelationer (2017, s. 60). 
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6. Metod  

I detta avsnitt kommer den metod vi har använt för datainsamlingen i våra två delstudier att 

presenteras. Vidare redogör vi för urval, arbetsfördelning, genomförande, databearbetning 

och analysmetod, reflektion över metoden samt etiska hänsynstaganden. 

6.1. Metod för datainsamling 

För att uppnå syftet med vårt arbete har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning, där 

vi kommer att använda oss av både kvalitativa observationer och intervjuer som metod.  Det 

som kännetecknar kvalitativa metoder är att de beskrivs som flexibla och som 

helhetsinriktade. Kvalitativa studier undersöker och fångar helheten utifrån en holistisk syn 

på människan (Løkken & Søbstad, 2010, s. 29). Fokus ligger på att studera och förstå sociala 

fenomen utifrån individernas egna perspektiv och framställa deras upplevelser av 

omgivningen (Kvale & Brinkman, 2014, s. 44). Därför valde vi att använda oss av kvalitativa 

metoder i vår undersökning för att få en ökad förståelse för flerspråkiga barns sociala 

samspel i den fria leken samt pedagogernas roll och förhållningssätt i utemiljön.  

Till vår första delstudie kommer vi att använda oss av kvalitativa observationer, för att få 

en ökad kunskap om hur flerspråkiga barns sociala samspel verkligen ser ut i utomhusleken.  

Till vår andra delstudie kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en 

bredare inblick i hur pedagogernas erfarenheter och kunskaper är kring flerspråkiga barns 

sociala samspel i den fria leken utomhus. Vi är intresserade av pedagogernas olika 

erfarenheter och uppfattningar kring flerspråkiga barn och deras sociala samspel i den fria 

leken utomhus och därför anser vi att intervjuer lämpar sig särskilt väl. Intervjufrågorna 

stödjer vår undersökning och ger utrymme för breda och relevanta svar. 

6.1.1. Observation 

Kvalitativa observationer används vid studier som vill inrikta sig på detaljer i 

undersökningen. Vid kvalitativa observationer är syftet att få en helhetsuppfattning av 

fenomenet som forskaren undersöker. Vid denna typ av observationer läggs fokus på att 

studera relationer mellan människor, med andra ord går det att säga att kvalitativa 

observationsundersökningar används för att studera samspel mellan människor och därmed 

fokusera på de aktuella processerna (Løkken & Søbstad, 2010, s. 44). I observationer är 

observatören alltid mer eller mindre deltagande, därför kallas de även för deltagande eller 

ostrukturerade observationer vid kvalitativa undersökningar. Vid kvalitativa observationer 

är den insamlade datan detaljerade beskrivningar av individernas aktiviteter, beteenden, 

handlingar samt deras interaktioner sinsemellan. För att få en ökad förståelse för 

forskningsområdet är det viktig att kategorisera och begreppsliggöra observationerna genom 

att ha ett tydligt fokus på vad det är som ska observeras. När problemställningar är knutna 

till en begränsad miljö blir det lämpligt att använda sig av observationer som 

forskningsmetod. Det anses även vara av stor vikt att hitta en miljö eller kontext som lyfter 
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fram forskarens problemställning och syfte med studien (Christoffersen & Johannessen, 

2015, s. 65–68). För denna studie har vi valt att göra ostrukturerade observationer för att få 

en djupare insikt i vad som sker i flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken utomhus. 

Med ostrukturerad observation menas att forskaren observerar och registrerar det som sker i 

stunden. Därför kan inte denna form av observation planeras i detalj i förväg, men ha ett 

förutbestämt fokus, vilket i Wendys delstudie är att undersöka flerspråkiga barns samspel i 

utomhusleken. En ostrukturerad observation innehåller anteckningar från tillfälliga 

observationer i form av en kort historia och även beskrivningar av enskilda episoder. Dessa 

nedskrivna fältanteckningar kallas för loggbok. I loggboksanteckningar fångas de 

situationerna som uppstår (Løkken & Søbstad, 1995, s. 43 och 53). 

6.1.2. Intervju  

Vid kvalitativa forskningsintervjuer är forskaren intresserad av att förstå den intervjuades 

värld och dennes perspektiv. Intervjuer i kvalitativa undersökningar kännetecknas av att ha 

öppna frågor, där vikten ligger på att fånga andras perspektiv. Denna typ av intervjuform ger 

respondenten förutsättningar att uttrycka sina erfarenheter, perspektiv samt att kunna 

formulera sig med egna ord (Løkken & Søbstad, 2010, s. 97 och 98).  

I en intervjustudie ska en tematisering göras för att på så sätt kunna kartlägga olika teman 

utifrån undersökningens syfte och frågeställningar Det handlar också om att utveckla och 

förstå utifrån en teoretisk utgångspunkt för att kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 149). Kvalitativa intervjuer handlar om att ställa enkla och raka 

frågor, detta görs för att möjliggöra komplexa och innehållsrika svar. Inför denna studie 

formulerades semistrukturerade intervjufrågor som blir en form av intervjuguide vid 

genomförandet av intervjun. Frågorna i kvalitativa forskningsintervjuer är öppna, som inte 

på förhand är formulerade med ett svarsalternativ (Christoffersen & Johansson, 2015, s. 85). 

Intervjufrågorna används för bearbetning och analys av den enskildes tankar och känslor och 

även för att som forskare kunna urskilja ett mönster, som i Dianas delstudie vilken 

undersöker pedagogernas beskrivningar av sin roll och förhållningssätt till flerspråkiga barns 

sociala samspel i den fria leken utomhus. För denna studie skedde valet av intervju som 

metod i samband med valet av den teoretiska utgångspunkten och utifrån den nuvarande 

frågeställningen. Sedan tolkade Diana den insamlade data utifrån det sociokulturella 

teoretiska perspektivet (Trost, 2010, s. 25, 30–33). 

6.2. Urval och avgränsningar 

Vi kontaktade enhetschefen för ett antal förskolor i mellan Sverige via e-post enligt en 

tidigare överenskommelse med den enhetschef som vi haft kontakt med innan. Vi 

informerade i mejlet om att vi önskar komma i kontakt med en förskola för genomförande 

av våra empiriska studier. I mejlet bifogades även informationsbrev (se bilaga 1) och 

medgivandeblankett (se bilaga 2). Vi blev hänvisade till att kontakta en ansvarig pedagog 

till den förskolan som slumpmässigt valdes ut av enhetschefen. Till vår studie har vi använt 

oss av ett strategiskt urval, det vill säga när det gäller enhetschefen vi kontaktade, eftersom 

vi anser att det är lämpligt för denna form av empirisk studie. Bekvämlighetsurval är en 
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vanlig och praktisk metod som används för att få fram ett strategiskt urval menar Trost (2010, 

s. 139 och 140). Vi anser dock att det är relevant för vår studie, anledningen till detta är 

arbetets omfattning och tidsram. Vi väljer därför att undersöka både barnens samspel och 

intervjua pedagogerna från en och samma förskola. På avdelningen var 13 barn inskrivna, 

men endast 4 barn deltog i undersökningen, eftersom detta var antalet medgivanden vi fick 

tillbaka från vårdnadshavarna. Observationerna utfördes under fem tillfällen. 

I delstudie 2 har intervjuer genomförts med både förskollärare och barnskötare som har 

erfarenheter av arbete med flerspråkiga barn. Totalt nio intervjuer genomfördes. I sin analys 

använder sig Diana av materialet från fem intervjuer. Den främsta anledning till detta beslut 

är att resterande fyra intervjuer inte var analyserbara på grund av bristande språkkunskaper 

hos pedagogerna, vilket kommer att diskuteras närmare i avsnittet ”reflektion över 

metoderna”. Esaiasson med flera hävdar att det behövs cirka tio intervjupersoner för att 

analysen ska uppfylla sitt syfte i en kvalitativ intervjustudie (2017, s. 268).  Till skillnad från 

Esaiasson med flera menar Trost att kvaliteten vid intervjuerna är av större vikt än att ha ett 

högre antal intervjuer med sämre kvalitet. Detta eftersom ett mindre antal som är väl utfört 

är mer värt i relation till en stor mängd intervjuer med sämre kvalitet (Trost, 2010, s. 143 

och 144).  

6.3. Arbetsfördelning 

För skrivningen och sammanställningen av arbetet har vi delat upp arbetsuppgifterna så vi 

båda två fick bidra lika mycket. Vårt arbete är indelat i två olika delstudier, delstudie 1 

handlar om att undersöka hur det sociala samspelet ser ut i utomhusleken hos flerspråkiga 

barn. Denna delstudie utfördes av Wendy som under 5 olika tillfällen har observerat och följt 

fyra flerspråkiga barns sociala samspel i förskolans utomhuslek. Delstudie 2 har som syfte 

att undersöka pedagogernas förhållningssätt och roll i flerspråkiga barns sociala samspel 

utomhus. Delstudie 2 genomfördes av Diana som kommer att använda sig av kvalitativa 

intervjuer för att samla in pedagogernas erfarenheter och förhållningssätt kring flerspråkiga 

barns sociala samspel i utomhuslek. Vidare har litteratursökningar, skrivningen och 

sammanställningen av arbetet genomförts både enskilt och tillsammans. Det betyder att 

Wendy och Diana gemensamt har skrivit inledning, bakgrund, forskningsöversikt, teoretisk 

utgångspunkt, metod samt diskussion och konklusionskapitlet. 

6.4. Genomförande  

Inför observationerna skedde kontakten genom ett personligt möte med en av pedagogerna 

från avdelningen där barn skulle observeras. Vid mötet informerades pedagogen om syftet 

med vår studie samt att informationsbrevet och medgivandeblankett till vårdnadshavarna 

överlämnades. Efter en vecka hade vi fått in endast in fyra medgivanden från vårdnadshavare 

trots flera påminnelser. Wendy valde sedan att observera dessa fyra barn vid fem olika 

tillfällen i deras lekar utomhus. Det resulterade slutligen i tio observationer som varade i 

mellan 5 minuter till 15 minuter. Varaktigheten av kvalitativa observationer kan variera 

beroende på syftet med undersökningen, och det är också omständigheterna kring det som 
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observeras som avgör hur lång observationen blir. Med hänsyn till detta genomfördes 

återkommande observationer under dessa dagar för att få en tydlig antydan på hur pass 

vanligt en händelse var och om det var något som återupprepades (Løkken & Søbstad, 2010, 

s. 46 och 47). Observationerna gav värdefulla data som sedan kunde användas för analys i 

delstudie 1. Av dessa tio observationer, har fyra valts ut för närmare analys. Tre av dessa 

observationer valdes för att de visade på de återkommande interaktionsmönstren i den lokala 

kamratkulturen och en för att den innehöll en enskild ovanlig händelse som var mer 

intressant att undersöka vidare. Med medvetenhet om att observationerna enbart utfördes 

under fem dagar, kan anspråk göras utifrån det som var vanligt återkommande lekar och det 

som framkom som ovanligt i observationerna samt att det är något som sker i verksamheten. 

För insamling av data genomfördes detaljerade fältanteckningar av barnens samspel, där det 

uppmärksammades att barn använder sig av olika strategier för att vinna tillträde till olika 

lekaktiviteter och även använder andra strategier när de vill försvara sin lek och uppvisar sitt 

aktörskap. Med hjälp av dessa begrepp kunde barns handlingar och kommunikativa 

kompetenser belysas i olika leksituationer. Med ett etiskt förhållningssätt vid 

observationerna dokumenterar jag inte de barnen som inte var deltagande i undersökningen. 

Jag valde därför att benämna icke medverkande barn som att de har ett perifert deltagande. 

Barnen som hade ett perifert deltagande var inte heller centrala för analysen. 

Innan genomförandet av intervjuerna skickades frågorna till den ansvariga pedagogen 

från förskolan som sedan kontaktade oss. Diana valde att skicka frågorna i förväg så att 

pedagogerna kunde förbereda sig inför samtalet, där det även informerades om att Diana 

skulle behöva göra ljudinspelningar med hjälp av mobiltelefon vid intervjuerna. Det är 

viktigt att intervjupersonerna blir informerade om syftet med undersökningen, och även 

varför de har blivit utvalda som respondenter för studien. En skriftlig information ska därför 

skickas eller lämnas till respondenten innan intervjun (Bell, 2016, s. 190 och 191). 

Intervjuerna genomfördes i pedagogernas personalrum på förskolan, vilket skulle bidra till 

att vara en stillsam och lugn miljö. Vissa intervjuer upplevdes ändå stressade, vilket gjorde 

att Diana behövde pausa inspelningen ett antal gånger när annan personal kom i rummet för 

att ställa en fråga eller hämta något. Intervjuerna varade i ungefär 15 till 25 minuter. Till 

delstudie 2 har Diana använt sig av semistrukturerade tematiska frågor samt följdfrågor. 

Esaiasson med flera menar att användande av uppföljningsfrågor till de tematiska frågorna 

bidrar till att forskaren får mer innehållsrika svar (2017, s. 274). 

6.5. Databearbetning och analysmetod 

För analys av den empiriska delstudien 1, är utgångspunkten den barndomsociologiska 

teorin och följande teoretiska begrepp kommer att användas i 

analysarbetet; tillträdesstrategier, försvarande av interaktionsutrymme samt barns 

aktörskap. Fältanteckningarna transkriberades och sammanställdes i samband med 

observationerna. Efter varje observation renskrevs fältanteckningarna för att få med så 

många detaljer som möjligt.  Løkken och Søbstad påpekar vikten av att skriva rent sina 

anteckningar efter en avslutad observation, eftersom det bidrar till att forskaren tar med fler 
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detaljer och även får möjlighet att skriva de sammankopplingar hen fick under 

observationerna (2010, s. 58).   

Deltagarna i observationerna är anonyma och kommer därför att presenteras med 

påhittade namn för både pedagogerna och barnen. Barnen på följande sätt: Hector, Elvin, 

Kajsa, Anna samt pedagogerna Lena och Gitta. Dialogerna presenteras inom citationstecken, 

exempelvis: “Vill du vara med på våran lek?”  

I den empiriska delstudien 2 presenteras analysen med hjälp av olika teoretiska begrepp 

och för analysen har Diana utgått från sociokulturella perspektivets centrala begrepp; 

mediering, appropriering, proximala utvecklingszonen. Bearbetning och analys av den 

insamlade datan sker genom den tematisering som följer intervjuguidens temaområden. Med 

hjälp av semistrukturerade frågor vid intervjuer får respondenten möjlighet att uttrycka 

upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen (Esaiasson, 2017, s. 274).   

För analys av empirin har Diana valt att lyfta fram intervjuer från samtliga fem valda 

personer, dessa är relevanta och besvarar frågeställningen om pedagogernas roll samt 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken utomhus. Dessa 

teman är pedagogernas syn på fri lek, utomhusmiljöns betydelse för barns sociala samspel 

och pedagogernas roll i flerspråkiga barns fria lek. Pedagogerna i studien är anonyma och 

de kommer att benämns med fiktiva namn som Anna, Sara, Lisa, Nora och Matilda. Vidare 

presenteras pedagogernas svar i form av utsagor, till exempel ”när barn följer deras intressen 

och eget val”. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att få fram respondentens svar inför 

analysen. 

6.6. Reflektion över metoden  

Vi genomförde intervjuerna under samma vecka som observationerna på en och samma 

förskola. Eftersom vi kombinerade intervju- och observationsmetoden resulterade det i att 

vår undersökning fick en bredare kunskap om hur samspelet hos flerspråkiga barn ser ut i 

utomhuslek, och även en uppfattning om pedagogernas beskrivningar av sin roll och 

förhållningssätt till barns sociala samspel och utomhusmiljön. Wendy hade som fokus under 

observationerna att registrera det som skedde under barns samspel i olika leksituationer. 

Observation som metod uppfattades som svår att genomföra eftersom det krävs mycket 

erfarenhet för att kunna analysera olika situationer med enbart fältanteckningar. Till en 

början funderade Wendy på att videofilma observationerna för att kunna fånga mer detaljer 

och för att underlätta såväl datainsamlingen som analysarbetet. Wendy ansåg att det inte 

skulle vara möjligt, eftersom att videofilma observationerna skulle innebära att andra barn 

som inte deltog i undersökningen skulle komma med på videoinspelningen. Inför första 

observationen gick Wendy och hälsade på den avdelning där studien skulle genomföras och 

berättade för barnen att hon skulle vara där under några dagar och observera när de lekte på 

förskolegården. Barnen accepterade Wendys medverkan och under observationerna bjöd de 

även in till lek vid flera olika tillfällen. Det kan kopplas till att de barnen som observerades 

påverkades av observatörens närvaro. Detta eftersom de ville att Wendy skulle vara med i 

leken. Vid observationerna kan det uppstå en mängd etiska dilemman när det gäller hur 

observatören ska förhålla sig till de barnen som inte ingår i undersökningen, samt 
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observatörens medvenhet om i vilken utsträckning barns accepterande av observatörens 

närvaro är något som barnen egentligen vill och inte en del av de regler som finns i 

verksamheten. Eftersom observatören i detta sammanhang blir en vanlig ”fröken” i barnens 

ögon, medför det att barnen ger sitt medgivande till att Wendy får titta på dem när de leker. 

Observatören måste ta hänsyn till det och vara medveten om att barnen kan ge signaler och 

tecken när de inte längre vill delta under hela observationen (Løkken & Søbstad, 2010, s. 

56). Trots att vi hade fått tillträde i verksamheten stötte vi på svårigheter. Kontakten med 

vårdnadshavare var svår även om Wendy fick hjälp och stöd av pedagogerna för att 

informera om studien och påminna vårdnadshavare om att ta tillbaka påskrivna 

medgivandeblanketter om de accepterat att deras barn deltog i studien eller ej. Wendy fick 

endast in fyra medgivanden av totalt 13 inskrivna barn på avdelningen, vilket begränsade 

Wendy mycket. Med hänsyn till begränsning har resultatet analyserats utifrån de 

förutsättningar som blev, vilket upplevdes svårt när Wendy inte hade mycket material att 

arbeta med. 

Även intervjuer upplevdes vara en lämplig metod för vår undersökning. Vid 

genomförandet av denna metod utgick Diana från en kvalitativ intervju, där frågorna knyter 

an till studiens syfte och frågeställningar. Formuleringarna av de semistrukturerade frågorna 

ändrades och korrigeras med stöd av kurslitteraturen som hänvisar till hur en kvalitativ 

intervju genomförs och används som metod. Pedagogerna vid förskolan där intervjuerna 

ägde rum hade fått intervjufrågorna i förväg för att de skulle vara förberedda inför mötet. 

Trots detta kände pedagogerna inte igen vissa begrepp och verkade inte vara särskilt väl 

förberedda. Diana upplevde att intervjupersonerna var positiva och visade sitt engagemang 

och intresse för vår undersökning. Men samtidigt uppfattades några av pedagogerna vara 

stressade och gav korta svar på frågorna. Diana försökte visa ett engagemang och intresse 

under intervjuerna för att pedagogerna skulle vidareutveckla sina svar. Trots det var det fyra 

av pedagogerna som inte förstod frågorna och därför gav mer diffusa svar. Detta bidrog till 

att Diana inte kunde ha med dessa intervjuer i analyserna då både svaren och språket var 

svåra att förstå.  För datainsamling vid intervjuerna användes ljudinspelning med hjälp av 

mobiltelefon, vilket underlättade hanteringen och transkriberingen. Vissa av 

intervjupersonerna var till en början inte bekväma med att bli ljudinspelade, eftersom de 

trodde andra skulle få ta del av det inspelade materialet. Bell menar att det är väldigt viktigt 

att informera intervjupersonerna om deras rättigheter och även att som forskare vara 

förberedd på att respondenten vägrar att bli intervjuad eller inspelad (2016, s. 197). Diana 

upplevde att de flesta svaren på frågorna från intervjupersonerna var pålitliga. Däremot 

upplevdes transkribering av datainsamling tidskrävande, men att det som förenklade arbetet 

var att svaren tematiserades utifrån frågeställningen. 

En slutsats som vi kan dra utifrån valet av metoden är att det inte blev som vi hade tänkt 

från början, eftersom vi stötte på problem och svårigheter under studiens gång. Att ha med 

informationsbrev och medgivandeblankett på flera olika språk vid utförandet av 

observationer hade ökat chanserna för fler deltagare i studien. Det för att skapa en ökad 

förståelse och för att vårdnadshavare känner sig trygga med vad syftet med studien är. En 

annan slutsats som kan dras är att hade intervjuerna formulerats på ett mindre komplicerat 

sätt, hade kvaliteterna på intervjuerna ökat för de pedagogerna som inte förstått frågorna fullt 

ut. 
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6.7. Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är begrepp som kommer från en kvantitativ tradition. 

Resultatvaliditet är ett resultat av hög reliabilitet som i kvalitativa studier handlar om 

trovärdighet och noggrannhet, att det tydligt framgår att det vi studerar är det vi påstår att vi 

ska studera (Esaiasson, m fl., 2017, s. 64). För att stärka reliabiliteten i vår studie valde vi 

att använda oss av både kvalitativa intervjuer och observationer på samma förskola som 

datainsamling, där pedagogerna som arbetar med de barnen som blev observerade även 

intervjuades. Frågorna inför intervjuerna formulerades utifrån tidigare forskning och syftet 

med vår studie. Vi anser dock att det finns brister i datainsamlingsmetoden, eftersom det vid 

observationer kan vara svårt att få med alla detaljer när det endast används fältanteckningar. 

Studentens närvaro vid observationerna kan även bidra till att påverka barns beteende, det 

vill säga att det är svårt att veta om barnen hade ett annorlunda och förändrat beteende under 

den tiden observationerna genomfördes. För att motverka detta, bestämde Wendy att det var 

lämpligt att utföra observationerna under flera dagar i sträck. För intervjuerna gjordes en 

ordagrann transkribering av pedagogernas svar vilket också bidrar till en ökad reliabilitet. 

Vid intervjuerna spelades respondenternas svar in med hjälp av mobiltelefon för att fånga 

alla detaljer, vilket också bidrar till en ökad validitet i studien. Kvale och Brinkmann menar 

att en högre validitet i undersökningen är beroende av ämnesinnehåll och att syftet med 

studien uppfylls (2014, s. 214). Detta har vi försökt göra utifrån de förutsättningar vi hade. 

6.8. Etiska överväganden 

För insamling och hantering av studiens forskningsmaterial har vi tagit hänsyn till etiska 

ställningstaganden från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002). Vid en första 

kontakt med förskolorna skickades detaljerad information ut om vår studie via e-post. 

I informationsbrevet framgick det även att deltagandet skulle vara anonymt och därmed att 

inga personliga uppgifter skulle redovisas i analysen av studien. I enighet med Vetenskapliga 

forskningsrådets riktlinjer har vi informerat eventuella deltagaren vilka villkor och 

rättigheter som gäller för deras deltagande i vår undersökning (2002, s. 7). Tillsammans med 

informationsbrevet skickade vi även med en medgivandeblankett, för att inhämta samtycke 

från vårdnadshavare till delstudie 1, som berör observationer av barn. Även barnen fick 

frågan innan observationerna om de ville delta i vår undersökning. Wendy hade dock en 

medvetenhet om att barnen kan ha svårt att veta vad de säger ja till. Även ett förhållningssätt 

till andra barn som inte var med i studien men var närvarande och hade ett perifert 

deltagande, vilket även diskuteras under avsnittet reflektion över metoden. Enligt 

samtyckeskravet från Vetenskapliga Forskningsrådet riktlinjer är det viktigt att inhämta 

samtycke från föräldrar/vårdnadshavare om det är barn under 15 år som ska delta i studien 

(2002, s. 9). Med hänsyn till ett etiskt förhållningsätt valde vi att sätta en gräns på en vecka 

och bad den ansvariga pedagogen på avdelningen om att inte övertala eller tjata på 

vårdnadshavare. Med hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi även 

informerat om att inga personuppgifter kommer att redovisas i studien och även att den 

kommer förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av det. Inför intervjuerna 

förklarade Diana för pedagogerna om vilket etiskt förhållningssätt vi har i vår studie. I 
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samband med detta informerades pedagogerna om deras rättigheter, vilket ledde till att 

pedagogerna gav sitt medgivande om att bli inspelade. Vi informerade också om att de 

insamlade uppgifterna endast kommer att användas till vår forskningsstudie och att inga 

uppgifter kommer att användas för andra ändamål, som kommersiella eller icke-

vetenskapliga syften (2002, s. 12 och 14). I informationsbrevet och medgivandeblanketten 

framgick det också att deltagande är frivilligt och kan avbrytas när helst under 

undersökningens gång. 
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7. Resultat och Analys av delstudie 1  

I det här avsnittet kommer Wendy att redogöra för analys och resultat av empirin om 

flerspråkiga barns sociala samspel i utomhuslek. Denna undersökning utförs genom 

kvalitativa observationer av barns samspel. För analys har jag därför valt att ha 

barndomssociologisk teori om barns kamratkulturer och barns aktörskap som utgångspunkt. 

Centrala teoretiska begrepp som kommer att användas som analytiska verktyg av 

observationerna är; Tillträdesstrategier, försvarande av interaktionsutrymme och barns 

aktörskap.  

Här nedan kommer jag att redovisa 4 observationer. Vid observationerna samspelar 

barnen med varandra med både verbal och icke verbal kommunikation. Den första 

observationen handlar om barns uppvisande av aktörskap genom att föra fram sin åsikt 

gentemot både pedagogen och ett annat barn, den andra observationen handlar om 

tillämpning av tillträdesstrategier, den tredje observationen om tillämpning av flera 

tillträdesstrategier samtidigt samt försvarande av interaktionsutrymme och uppvisande av 

aktörskap och den fjärde observationen handlar om barns interaktion med en pedagog samt 

användningen av andraspråk.  

 

Kontextualisering och beskrivning av förskolegården 

Förskolan ligger på innergården av ett bostadsområde. Förskolegården är inte speciellt stor 

och den är indelad i en mindre och en lite större gård. På den lite större gården finns en 

klätterställning och en rutschkana, här finns det även sandlådor och olika planteringar av 

växter. På denna gård brukar barnen mellan 4–5 år tillbringa sin tid när de leker utomhus. 

Då utrymmet är större har de äldre barnen mer möjlighet att springa fritt utan att störa de 

yngre barnen på förskolan. 

7.1. Återkommande lekar i barnens lokala kamratkulturer 
utomhus 

7.2. Observation 1-Springtävling 

Under de fem dagar som jag var och observerade barns lekar utomhus, uppmärksammade 

jag att springleken och användningen av ramsan “Ole dole doff” var aktiviteter som var 

återkommande och en del i den lokala kamratkulturen.  

 

Deltagare 

Hector och Elvin är två femåringar som har svenska som andraspråk. Båda barnen talar 

samma språk och är kusiner. Närvarande vid observationen är också en pedagog och 4 andra 

barn som inte observeras vid det här tillfället och som också hade mer perifert deltagande, 

genom att de befann sig i närheten. 
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Det är fredag förmiddag, det småregnar ute och barnen har precis kommit ut på gården. 

Aktiviteten inleds med att 6 av barnen bestämmer sig för att ha en springtävling. Barnen går 

tillsammans till mitten av gården och ställer sig i en ring där var och en lägger en fot mot de 

andra och sedan börjar de sjunga ramsan: 

"Ole dole doff,  

kinke lane koff, 

koffe lane, binke bane, 

ole dole doff! " 

Barnen sjunger denna ramsa samtidigt som Hector pekar på de andras fötter för att avgöra 

vilka som skulle springa samtidigt. Det ledde till att de delades in i två grupper, så att tre 

barn fick springa samtidigt och de andra tre skulle springa efter de första var klara. Barnen 

ställer sig bredvid varandra och börjar räkna tillsammans 1,2,3 och börjar springa. När de 

kommer fram till målet blir det en diskussion och det uppstår en konflikt om vem som kom 

först.  Hector tittar upp på de andra barnen, skakar nekande på huvudet och pekar på sig själv 

och säger: “jag kom först!”. Elvin kommer fram till Hector samtidigt som han pekar på 

honom och med arg och ansträngd röst skriker: - “nej, inte du, jag kom först!!” Pedagogen 

befann sig en bit bort och pratade med den andra pedagogen, men när hon upptäcker det som 

händer kommer hon fram till alla pojkar och säger: - “det är inte så viktigt vem som kommer 

först, det viktigaste är att ni har roligt”. Barnen tittar på varandra och börjar räkna igen och 

tävlar om vem som kommer först till målet genom att springa så fort de kan. När Hector och 

Elvin kommer fram till målet tittar de på varandra och gör en tumme upp samtidigt som de 

skrattar. 

7.2.1. Analys av springtävlingen 

Denna lek var återkommande i barngruppen och jag uppmärksammade att barnen lekte den 

flera gånger. Den var en del av deras lokala kamratkultur utomhus och även den traditionella 

ramsan “Ole dole doff” användes när de ville påbörja en lek och behövde bestämma något. 

Corsaro menar att barn i sina kamratkulturer utvecklar rutiner, regler och normer som de 

delar i interaktion med varandra (2003, s. 37). Den välkända ramsan använde barnen ofta 

när de skulle bestämma turordning eller gruppindelningar. Detta kan förstås utifrån att 

ramsan troligen är initierad av vuxenvärlden, som barnen gör till en del av sin kamratkultur 

samt att springtävlingsleken är en situerad aktivitet som barn har skapat tillsammans, och 

liksom ramsan är en del av deras lokala kulturella rutin (Corsaro, 2003, s. 37). 

  Det är två pojkar, Hector och Elvin, som observeras vid denna episod och under 

aktivitetens gång ser det ut som att alla barn är överens om reglerna i den gemensamma 

leken. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv när Hector och Elvin kommer fram till 

målet och börjar argumentera om vem kom först, kan det förstås utifrån att både Hector och 

Elvin uppvisar sitt aktörskap i interaktionen med varandra, när de diskuterar lekens regler 

och om vem som enligt reglerna kom först till målet. Barn utvecklar sina kamratkulturer 

genom att skapa gemensamma aktiviteter, rutiner och handlingar, som sedan delas i samspel 

med varandra. I springleken sker en intern förhandling mellan Hector och Elvin om olika 

positioner i leken, vilket ur ett barndomssociologiskt perspektiv kan förstås som att 

pojkarnas agerande i denna leksekvens var ett uttryck för deras aktörskap. Detta i enlighet 
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med Corsaro som menar att barn är aktiva agenter i sin egen socialiseringsprocess (2003, s. 

4). Barns positioner i samspelet kan ge olika handlingsutrymme och status. Detta kan tolkas 

utifrån som att det sker en maktutövning mellan Hector och Elvin när de springer fram till 

målet och börjar argumentera mot varandra om vem som vann och inte, vilket leder till att 

barnen får olika positioner i leken. Hector har en ledanderoll till en början, när det är han 

som inledningsvis är den som pekar på andras fötter när de sjunger ramsan ”Ole dole doff”. 

Men under lekens gång intar både Hector och Elvin olika statuspositioner som påverkar 

utvecklingen av lekens innehåll. När barnen springer igen och när de kommer till målet tittar 

de på varandra och skrattar, istället för att diskutera vem som kom först. Löfdahl menar att 

barn inte alltid har en likvärdig position i leken, även om de på liknande sätt befinner sig i 

en underordnad position gentemot vuxna. I leken blir förhandlingar om aktiviteter verkliga 

för att alla är barn. Barn som har en högre status kan påverka innehållet i leken genom 

kommunikation och därmed upprätthålla sin position. Kopplingen som kan göras av denna 

leksekvens utifrån ett teoretiskt begrepp är att positionering är något som kommer till uttryck 

i springleken. Statuspositioner i leken blev rörliga, eftersom med hjälp av kulturella redskap 

skapade Hector och Elvin mening genom att delta i förändringar av leken och utveckla den 

genom att börja tävlingen på nytt (2004, s. 147 och 148). 

Utomhusmiljön har större ytor, vilket ger barnen möjligheter att röra sig fritt och utöva 

mera kroppsliga lekar som denna. I springtävlingen får Hector och Elvin möjlighet att pröva 

gränser kring det som inte är tillåtet, när de förhandlar i leken, och väljer att inte lyssna på 

pedagogens tillsägelse. Detta kan uppfattas som att barnen får kunskap och en generell 

förståelse för konsekvensen av deras handlingar och de auktoritetsförhållanden som de möter 

i sin vardag, att de ibland kan vinna eller förlora (Löfdahl, 2004, s. 107). I denna 

leksekvensen visar Hector och Elvin sin agens genom att fortsätta leka på det vis de själva 

vill och visar att de har roligt genom att skratta tillsammans vid nästa springrunda, vilket 

visar på att barns agens konstrueras i gemensamma aktiviteter i förskolan (Corsaro, 2003, s. 

144). I detta fall väljer pedagogen att inte ingripa och avsluta leken. Förhandlingar om olika 

positioner i leken ledde till att barnet fick möjlighet att ge uttryck och omtolka andras 

intentioner och känslor (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009, s. 187). 

I leksekvensen använder sig barnen av både verbal och icke verbal kommunikation i 

interaktionen med varandra. I springleken använder pojkarna det svenska språket i 

interaktionen, vilket tyder på förståelse för det svenska språket som också är det språk som 

talas i förskolan samt kamratkulturen som de är en del av. Även om kommunikationen sker 

mestadels verbalt i detta sammanhang, använder sig barnen även av gester och kroppsspråk 

i samspelet med varandra. Ledin och Samuelsson menar att flerspråkiga barn kan använda 

sig av olika språkliga resurser för att förhandla i leken. Verbal kommunikation är viktig och 

nödvändig för att interaktionen ska hållas vid liv samt för inlärning av ett nytt språk. 

Forskning har visat att flerspråkiga barn använder sig av kroppsspråket vid interaktion för 

att underlätta kommunikationen och på det sättet göra sig förstådda (Ledin & Samuelsson, 

2017, s. 18).  
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7.3. Observation 2 - Klättra i klätterställningen 

En annan aktivitet som förekom i kamratkulturen var att klättra i klätterställningen. Under 

de dagarna jag observerade barnens lekar kunde jag uppmärksamma att barnen tyckte om att 

leka och klättra vid klätterställningen och sen hoppa ner. 

 

Deltagare 

Hector och Elvin som är 5 år gamla och pedagogen Lena. 

 

Det är fredag klockan är. 9:00 och barngruppen har precis kommit ut på förskolegården. På 

gården fanns redan yngre barn från andra avdelningar. Pedagogerna ber barnen att ställa sig 

vid grinden för att gå in till den andra sidan av gården. Väl på den stora gården sprider barnen 

ut sig och Hector går direkt till klätterställningen och börjar klättra uppför den. Pedagogen 

Lena kommer fram till klätterställningen och börjar samtala med Hector som ensam befinner 

sig där. Lena: - ”Vad ska du göra i helgen? “. Hector tittar upp på pedagogen och svarar: 

“jag ska på bio imorgon”. Lena upprepar det Hector säger och svarar:” du ska gå på bio 

imorgon. vad roligt!”. Hector ler mot pedagogen och svarar: “ja”. Lena blir då intresserad 

om vad han ska titta på för film på bio och frågar: “vilken film ska du se på bio?”. Hector 

tittar lite fundersamt på Lena och säger: “vad sa du? jag vet inte vad du säger”. Lena förklarar 

och talar långsammare: “jag menar, vad heter filmen, du ska gå och titta på?” Hector svarar: 

“jaha! jag vet inte vad den heter”. Hector fortsätter att klättra, tittar på Lena och säger: “jag 

kan klättra så snabbt!”, Lena svarar då: - “ja, jag ser det!”. På samma gång började Elvin och 

andra barn klättra i klätterställning, bland annat Elvin försöker ta sig upp, men blir puttad på 

av ett annat barn. Det leder till att Hector halkar ner en bit från klätterställningen. Det blir 

allmänt stökigt när de andra barnen kommer och då börjar Hector skaka på klätterställningen 

och samtidigt skrika med hög röst: - “jag var här först! Akta!”. De andra barnen flyttar på 

sig och väntar tills Hector har hoppat ner från klätterställningen. 

7.3.1. Analys av att klättra i klätterställningen 

Vid denna observation klättrar Hector upp på klätterställningen samtidigt som han 

interagerar med pedagogen Lena. Pedagogen bekräftar Hector, genom att ställa frågor och 

upprepa det han säger, vilket kan tolkas som att pedagogen upplevs vara närvarande och 

lyhörd på det Hector säger och gör. Sekvensen visar hur barn och pedagog samspelar i en 

pågående lekaktivitet och även hur pedagogen är språkligt följsam när hon anpassar sitt språk 

i detta sammanhang, att upprepa frågan och tala långsammare för att Hector ska förstå vad 

hon menar. Denna sekvens kan kopplas med stöd av Löfdahl som menar att i 

kommunikationen mellan barn och vuxen kan det ibland uppstå förvirring och osäkerhet, 

men att det alltid förekommer försök till tolkningar och skapande av meningen (Löfdahl, 

2004, s. 42). Björk-Willén talar om detta som intersubjektivitet som innebär att det sker ett 

samförstånd mellan individerna som deltar i lek. För att detta ska vara möjligt behövs det att 

deltagarna har en gemensam uppfattning och förståelse i kommunikation. Björk-Willén 

menar att om intersubjektivitet inte uppnås i samspel mellan individerna kan det leda till att 

de talar förbi varandra och orsakar ett missförstånd (2018, s. 75). Detta kan ses i 
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observationen när pedagogen och barnet först missförstår varandra och sedan tillsammans 

skapar samförstånd i interaktionen. 

Vid sekvensen när andra barn kommer till klätterställning och börjar klättra, orsakar detta 

en konflikt. Eftersom det blir stökigt i klätterställning när det blir för många barn, leder det 

till att Hector halkar ner och blir arg och skriker till Elvin samtidigt som han skakar på 

klätterställning. I den ovanstående leksekvensen utifrån ett Corsaro perspektiv, kan en 

tolkning göras att Elvin använder sig av tillträdesstrategin som benämns av Corsaro (1979) 

och Tellgren (2004) som den avbrytande och störande entrén för att få tillträde till Hectors 

pågående lek. I sekvensen försöker Elvin vinna tillträde till interaktionsutrymmet genom att 

avbryta och störa den pågående aktiviteten. Tellgren menar att det inte är lätt för förskolebarn 

att vinna tillträde till lek och lekgrupper, eftersom de barn som leker gärna vill skydda sin 

pågående lek och sitt delade interaktionsutrymme från andra. Det är en utmanande och 

komplicerad uppgift för barnen i förskolan att vinna tillträde i lekgruppsinteraktion (2004, 

s. 25). Detta kan även förklaras som ett försök att få tillträde till andras interaktionsutrymme 

vilket i vissa fall kan leda till att det uppstår konflikter som denna, eller att barnet väljer att 

utesluta andra eller utesluta sig själv som Hector valde att göra i detta fall. Detta ligger i linje 

med det som Skånfors lyfter fram i sin studie, att barns uteslutning i sociala sammanhang 

kan ske både enskilt och tillsammans med andra (2013, s. 50). I denna sekvens väljer Hector 

att dra sig undan och utesluta Elvin från den sociala samvaron. På det sättet får Hectors 

uteslutning av Elvin en förklaring att det är en del av barnets arbete med vänskapsrelationer 

som är en viktig utgångspunkt i skapande av lokala kamratkulturer menar Bliding (2007, s. 

60).  När Hector väljer att gå från klätterställningen kan det tolkas som att barnet använder 

sig av sin agens för att påverka sin situation och slippa bli störd av andra (Löfdahl, 2007, s. 

13). Detta kan kopplas till att barnet väljer och bestämmer sig för att gå därifrån. Förskolans 

miljö beskrivs av Engdahl som komplex på grund av att det sker många olika förhandlingar 

som tillfälligt kan leda till att det enskilda barnet eller barngrupper inkluderas eller 

exkluderas av andra barn. Detta eftersom barn har en vilja att värna om sin lek, oftast är den 

kopplad till en specifik plats, ålder eller material (2014 s. 142). 

 

7.4. Observation 3-Lek med naturmaterial: kottar, pinnar och 
jord 

Att leka lekar med kottar och annat naturmaterial var också en aktivitet som vissa barn i 

barngruppen ofta gjorde. Under observationerna lekte de bland annat att de planterade 

blommor i sanden och att de bakade tårtor som de dekorerade med kottar och pinnar. 

 

Deltagare 

Kajsa och Anna som är i åldern mellan 4 och 5 år och som båda har svenska som andraspråk, 

samt andra barn som hade ett perifert deltagande i leken.  

 

Det är måndag morgon och barnen befinner sig på den stora gården. Alla barn är utspridda i 

små grupper över hela gården. Längst bort inne på den stora gården leker Anna med kottar 
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och pinnar. Kajsa befinner sig i närheten av andra barn som leker med naturmaterialet. Kajsa 

sitter ensam på en bänk som ligger bredvid en grill som finns på gården. Kajsa sjunger med 

låg röst medan hon med en pinne slår försiktigt på bordet hon har framför sig. Anna leker att 

de ska plantera blommor i deras nya hus. Hon plockar med sig några pinnar och kottar från 

marken. Anna ser att det finns ett nytt hål i jorden och säger: “vi ska plantera blommor här i 

jorden, titta hur jag gör först och sen ska du göra lika som mig, okej?”. Anna börjar lägga 

både pinnar och kottar i marken när plötsligt Anna blir irriterad och säger med gnällig röst: 

“inte så! det är inte rätt!”. Hon lägger pinnarna och kottarna på sitt sätt. Efter en liten stund 

går Anna fram till Kajsa som fortfarande sitter kvar vid bänken och Anna frågar: - “vill du 

vara med på våran lek?”. Kajsa tittar upp på dem och nickar jakande med huvudet. De går 

alla tillsammans en bit bort från bänken där de samlar kottar som finns liggande på marken. 

Anna berättar vad de lekte med kottarna och säger: - “du kan göra samma sak” till Kajsa. 

Kajsa börjar lägga kottarna och pinnarna på marken på samma sätt som Anna har berättat. 

Efter en stund kommer pedagogen (Lena) fram till flickorna och frågar: - “är allt bra?”. 

Flickorna slutar leka och går till rutschkanan. 

7.4.1. Analys av lek med naturmaterial 

Under observationerna i utomhusmiljön kan den återkommande leken med naturmaterial 

inledningsvis förstås utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv som en lokal kulturell 

rutin. Detta kan förklaras utifrån Corsaros definition av kamratkulturer som en serie av 

aktiviteter, rutiner och handlingar som barn genom interaktion reproducerar och delar med 

varandra (2003, s. 37). Löfdahl menar i likhet med Corsaro även att barn inom 

kamratkulturen skapar och utvecklar innehåll, handlingar samt språkliga uttryck som får 

betydelse för de andra kamraterna vilket bidrar till gemensam förståelse. Lekar som denna 

med naturmaterial utomhus kan återupprepas gång på gång och bli en del av kamratkulturen 

(2004, s. 19). Samspelet i denna observation sker via både verbal och icke verbal 

kommunikation mellan Anna som i interaktion med Kajsa använder sig av det svenska 

språket och även av gester. Detta kan tolkas som att Anna är medveten om att det svenska 

språket är det gemensamma språket som talas i den lokala kamratkulturen. 

Vid observationen studeras samspelet mellan de två flickorna. I leksekvensen förstås 

Annas agerande i den pågående leken som uppvisande av aktörskap genom 

statuspositionering om vem som bestämmer lekens innehåll och vem som får vara med och 

leka. Anna har en ledande roll och en högstatus i leken, genom sin agens påverkar hon lekens 

utformning och innehåll utifrån egen vilja och önskemål, utan att visa så mycket hänsyn till 

Kajsas önskemål och tankar. Corsaro menar att barn är medvetna om att deras 

kommunikation har stor betydelse för leken, eftersom det i leken uppstår många olika 

statusförhållanden och roller som leder till att barn får kunskap om dessa. Barn med 

högstatusroller spenderar mycket tid av leken för att upprätthålla, organisera samt ha kontroll 

över de barn som har en lågstatusroll (2003, s. 167).   

Annas agerande att besluta att släppa in Kajsa i deras pågående lek kan tolkas som att hon 

uppvisar sitt aktörskap genom att ge Kajsa tillträde i aktiviteten. Vid den sekvensen när Kajsa 

sitter på bänken och tittar på hur Anna och den andra flickan leker med naturmaterialet, kan 

förstås som att Kajsa använder sig av den tillträdestrategin som Tellgren benämner, den 
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iakttagande strategin. Denna tillträdesstrategi innebär att hon tyst observerar det de andra 

flickorna gör utan att fråga om tillträde till den pågående aktiviteten (2004, s. 95 och 

96).  Kajsas agerande leder till att Anna kommer fram till henne och frågar om hon vill vara 

med. Tolkningen som kan göras är att Kajsa använder sig av en kombination av den 

iakttagande strategin för att sedan använda sig av strategin om att acceptera en inbjudan 

(Tellgren, 2004, s. 79 och 80). Denna episod kan förstås utifrån att Kajsa uppvisar att hon 

besitter en stor kunskap om hur kamratkulturen fungerar och därför väljer hon att använda 

sig av två olika tillträdesstrategier. Detta gör barnen genom att exempelvis endast leka med 

samma leksaker eller att likna varandra utseendemässigt, men det behöver inte automatiskt 

ger barnen grupptillhörighet. Barnen måste anpassa sitt språk, handlingar och agerande 

utifrån vad som är lämpligt bland de barn som leker tillsammans. Detta fenomen beskrivs av 

Löfdahl som en dynamisk kulturell kunskap, där barn lär sig att tolka och känna till de 

normer som råder i gruppen och på det sättet kunna utveckla olika strategier för att anpassa 

sina lekhandlingar (2004, s. 20). Tellgren menar att barn utvecklar och kan använda sig av 

många olika förmågor för att vinna tillträde till en pågående lek. Barn prövar och utvecklar 

efter förmåga olika strategier, för att vinna tillträde till olika leksituationer. I verkligheten 

kan användningen av dessa strategier i olika sammanhang bli meningsfulla för barnen när 

de får positiva erfarenheter och positiv respons. Men det är även viktigt att poängtera att 

barnen lär sig utveckla dessa strategier genom att de också får ett flertal nekande och negativ 

respons från andra. Barn använder mycket tid till att studera och iaktta olika leksituationer 

för att sedan bestämma vilka tillträdesstrategier som passar in i den kamratgruppen (2004, s. 

98). 

Avslutningsvis kan det uppfattats som att flickorna uppvisar sitt kollektiva aktörskap för 

att skydda sitt handlingsutrymme när de tillsammans går därifrån. Engdahl menar att barn 

tillsammans prövar sitt aktörskap gentemot vuxna genom att protestera (2014, s. 159). På 

det sättet utövar de sitt kollektiva aktörskap, som i detta fall kan tolkas i form av en tyst 

protest när de väljer att avsluta leken då de kände sig störda av pedagogen. Tolkningen som 

kan göras utifrån detta är att barns interaktionsutrymme är skört i förskolan, eftersom det 

kan förstöras av verksamhetens scheman och pedagogers intressen likväl som andra barns 

önskan att få vara med. I likhet med Corsaro som menar att barnen inte är själviska när de 

försöker försvara sina interaktionsutrymmen. För barn är det en komplicerad uppgift att 

etablera och upprätthålla kamratinteraktioner, eftersom barnen är under utveckling av sina 

språkliga och kognitiva färdigheter som behövs för att hålla den sociala interaktionen 

levande (2003, s. 40). 

7.5. Observation 4-Synliggörande av flerspråkighet 

Denna observation utspelade sig den sista dagen som jag var på förskolan. Att barnen var 

och lekte vid rutschkanan var en aktivitet som var återkommande och en del av den lokala 

kamratkulturen. Men det som jag tyckte var intressant var en händelse som inte hade inträffat 

under mina tidigare dagar i verksamheten. Jag uppmärksammade att pedagogen synliggjorde 

barngruppens flerspråkighet, vilket jag tyckte var intressant att titta närmare på. 
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7.6. Interaktion barn-vuxen med fokus på olika språk 

Deltagare 

Kajsa och Anna och två andra barn som har ett perifert deltagande samt pedagogen Gitta. 

 

Det är torsdag förmiddag och fyra barn leker vid rutschkanan som ligger på den stora gården. 

Barnen turas om att åka rutschkana och ställer sig i kö samtidigt som de väntar på sin tur att 

få åka i rutschkanan. Plötsligt började det småregna och pedagogen Gitta kommer fram till 

barnen som befinner sig vid rutschkanan och säger: “jag längtar efter sol! Vi kanske ska 

sjunga en sol-visa för att hjälpa solen att komma fram”. Barnen tittar på varandra och 

skrattar. Kajsa tittar på pedagogen och säger: “jag vill också ha sol, jag vill bada!”. Gitta går 

fram till Kajsa som försöker ta sig upp för rutschkanans trappa, försöker få ögonkontakt med 

henne och frågar: “hur säger man sol på ditt språk?”(turkiska). Kajsa tittar på Gitta och svarar 

genom att säga ordet långsamt “g.u.neess”. Gitta försöker uttala ordet och ber Kajsa upprepa 

ordet igen. Kajsa säger igen “gunes” och Gitta upprepar det. Gitta vänder sig till Anna som 

också befann sig på rutschkanan och skulle börja åka: Vad heter sol på ditt språk? (arabiska). 

Anna tittar blygt och fundersamt på pedagogen och säger med låg röst:” jag har glömt”. 

Sedan åker hon ner för rutschkanan och springer till trappan för att gå upp och åka igen. 

7.6.1. Analys av barn-vuxen interaktion  
Denna observation inleds med att en grupp barn har en gemensam lek vid rutschkanan. I 

deras lek uppvisar de ömsesidighet och turtagning genom att vänta på sin tur, vilket går att 

förklara som att barn har en medvetenhet och att de förstår de sociala reglerna som gäller 

vid den aktiviteten. I leken använder sig barnen av det svenska språket vid den verbala 

kommunikationen, men inslag av icke-verbal kommunikation förekommer också i deras lek 

som exempelvis ögonkontakt och ansiktsuttryck, vilket tyder på att barn utvecklar och skapar 

egna kommunikativa handlingar i sina kamratkulturer (Kultti, 2012, s. 49 & 50). Detta kan 

förklaras utifrån att barn utvecklar sin sociala kompetens när de leker tillsammans med andra 

barn. Följande leksekvens kan även förklaras utifrån Corsaros syn på barn som kompetenta 

och sociala aktörer, med en vilja att delta och vara en del av kamratkulturen. Corsaro menar 

att barn ingår likväl som vuxna i olika sociala grupper och sociala strukturer (2015, s.27).  

Pedagogen inleder interaktionen med barnen vid rutschkanan och försöker fånga deras 

uppmärksamhet. I sekvensen frågar pedagogen Gitta Kajsa vad sol hette på hennes språk 

och Kajsa svarar och lär pedagogen att uttala ordet när hon långsamt säger ordet ”g.u.neess”. 

I sekvensen försöker Kajsa lära ut hur det nya ordet uttalas på turkiska, vilket kan uppfattas 

som att Kajsa är deltagare i detta sociala sammanhang och bidrar till att en meningsskapande 

lärandesituation skapats. Detta kan tolkas utifrån Björk-Willén som i sin studie lyfter fram 

att i en flerspråkig förskola är det av stor vikt att pedagogerna använder sig av språk och av 

olika multimodala tillgångar såsom ögonkontakt och gester för att skapa förutsättningar och 

möjligheter till delaktighet i verksamhetens olika aktiviteter. Denna sekvens kan även förstås 

genom att pedagogen visar intresse för barnens andraspråk, vilket leder till en ökad 

medvetenhet om flerspråkighet i barngruppen, samt till lärande av det nya ordet på det andra 

språket. Björk-Willén menar även att genom att använda sig av flera språk i den vardagliga 

verksamheten leder det till att det sociala samspelet får bredare dimensioner, vilket avspeglas 
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genom att barnen visar ett kreativt språkbruk. I olika sociala sammanhang spelar 

användningen av språket i kommunikation en viktig roll och har stor betydelse för barns 

socialisering i förskolan (2006, s. 68, 69 och 72). 
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8. Resultat och analys av delstudie 2 

I följande kapitel redovisas resultat och analys av delstudie 2 som genomfördes av Diana. I 

analysen presenteras vad som är vanligt i pedagogernas beskrivningar och vad som är 

ovanligt, detta görs för att lyfta likheterna och skillnaderna i deras svar och på detta sätt få 

ett bredare perspektiv. 

  För min analys har jag utgått från det sociokulturella perspektivet med centrala begrepp 

som mediering, appropriering, proximala utvecklingszonen, scaffolding samt Vygotskijs 

lekteori. Pedagogerna i undersökningen benämnas med de fiktiva namnen Sara, Matilda, 

Nora, Anna och Lisa. Forskningsfrågan jag har utgått ifrån i min analys är: 

-      Hur beskriver pedagogerna deras roll och förhållningssätt till flerspråkiga barns 

sociala samspel i den fria leken utomhus? 

8.1. Pedagogernas syn på fri lek 

Här presenteras pedagogernas uppfattningar om vad fri lek är utifrån hur jag bad dem 

definiera detta i intervjuerna. Pedagogerna hade tämligen lika beskrivningar om den fria 

leken; det innefattar utforskning, självbestämmande, ta eget initiativ, bearbetning och 

fantasi. 

Två av pedagogerna, Matilda och Anna beskriver på liknande sätt att de uppfattar att 

fantasi och rollekar styr det som ska ske i den fria leken. Sara och Anna uttrycker att i den 

fria leken handlar det om att vara närvarande utan att lägga sig i och styra. Matilda anser att 

den fria leken ger alla barn samma förutsättningar eftersom de har möjlighet till att göra ett 

eget val. Även Nora menar att den fria leken handlar om att ta eget initiativ i leken. Lisa 

anser att den fria leken ger barnen möjlighet att bearbeta egna erfarenheter samt använda 

tidigare erfarenheter och minnen.  

Lisa: “fria leken skapar en tillåtande och undersökande miljö, som bidrar till att barn lär sig samspela 

och är bra för att utveckla matematik, kommunikation, språk, turtagning, sinnesträning och motorik”. 

 

Sara: “fri lek är att barnet får eget utrymme att utforska sin egen lek”. 

 

I intervjusvaren framkom det inte nämnvärt mycket om styrd lek och det var inte heller något 

jag frågade om, men Nora lyfte fram att: 

 “det kan vara svårt att dra en linje mellan fri lek och vad som är en planerad aktivitet. Eftersom när 

man erbjuder material till exempel för att rita ute, kan barnen uppleva det som en lek, men i själva fallet 

är det ändå en planerad aktivitet”.  

 

Matilda uttryckte att genom att duka fram färdiga förberedda stationer, ger pedagogen 

alternativ till de barnen som har svårt att välja och på så sätt skapa möjligheter för dem att 

växla mellan olika aktiviteter. 
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Samtliga pedagoger beskriver att det är viktig att pedagogen är närvarande nära barnens 

lek och att det är den vuxnes ansvar att se hur barnen väljer att inkludera kamrater i leken. 

De anser att det är viktigt att observera att leken går rätt till för att förhindra att någon blir 

utsatt eller att några beter sig okamratligt. Pedagogen Sara menar att: 

 

 “när vuxna går in och styr leken, är det ofta för att vägleda barnen i deras lekar genom att pusha eller 

uppmuntra, en vuxen ska hela tiden ha tillsyn över barnen”.  Samt “att det är viktigt att inte släppa fokus 

och uppmärksamhet trots att det är en fri lek”.  

 

Matilda uttrycker att den vuxnas uppgift även är att:  

”introducera barnen för nya äventyr och utvidga deras intresse och valmöjlighet”.  

8.1.1. Analys 

Pedagogernas syn på den fria leken går att förstå med hjälp av Vygotskijs teori, att det som 

skiljer leken från andra aktiviteter är att barnen får möjlighet att skapa en fantasivärld i lek. 

Pedagogerna anser att det är viktigt att barnen får förutsättningar för att kunna ta eget initiativ 

i leken och att de tillåts undersöka och utforska. Vidare betonar Vygotskij att leken inte är 

en symbolisk handling, utan att det betydelsefulla i leken är rollerna. När en fantasivärld är 

tillgänglig i leken kan det även finnas regler som anpassas och formuleras i förväg eller 

under lekens gång (1978, s. 92–95). Detta är i likhet med Björk-Willén som även visat att 

begreppet lek är sammankopplat till fantasin.  Den fria leken knyts an med aktiviteter som 

är fantasifulla och lustfyllda utan några andra krav, och som ger möjligheter till att barnen 

kan bestämma själva (2018, s. 72).   

I intervjun med pedagogen Lisa framkom det att i den fria leken lär sig barnen att 

samspela och kommunicera med hjälp av språket. Detta kan tolkas utifrån det sociokulturella 

perspektivet som framhäver vikten av socialt samspel för barns lärande och utveckling. 

Kommunikation via språket bidrar till interaktion och utbyte av erfarenheter och kunskaper. 

Kunskap är enligt detta perspektiv något som människor deltar i, i samspel med andra (Säljö, 

2014, s. 297, 298 och 307). På liknande sätt betonar Löfdahl att i det sociokulturella 

perspektivet ses kunskap inte som något som direkt kan överföras från en individ till en 

annan. Förvärvande av kunskap sker genom, och med hjälp av, att individen kommunicerar 

med andra människor (2004, s. 72).   

Styrda lekens definition framkom inte så tydligt vid intervjuerna. Men tolkningen som 

ändå kan göras utifrån Noras och Matildas beskrivningar, om att erbjuda material och duka 

fram olika stationer, är att det är målstyrda aktiviteter där det är pedagogerna som organiserar 

och bestämmer innehållet i dessa, till skillnad från den fria leken som är aktiviteter där barn 

styr själva (Björk-Willén, 2018, s. 84).  

Vid intervjuerna framkom det att samtliga pedagoger tyckte att deras närvaro i den fria 

leken var viktig för att vägleda och stödja barnen i deras lekar. Detta kan förstås utifrån 

begreppet, den proximala utvecklingszonen, som innebär att vuxna ger stöd och vägledning, 

vilket bidrar till barnens lärande och utveckling. Pedagogen Sara betonar att det är viktigt att 

uppmuntra och stötta barnen i deras lekar, detta kan uppfattas utifrån att den vuxne vägleder 

genom att skapa förutsättningar och anpassar utmaningar till barnens nivå. Med stöd av 
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begreppet scaffolding kan det tolkas som att den som besitter mer kunskap ger en ökad 

vägledning och stöd till en början, för att sedan avta när barnet klarar av färdigheten på egen 

hand (Säljö, 2014, s. 305 och 306).  Resultaten visade även att det är viktig att den vuxne 

observerar att leken går rätt till, för att på så sätt förhindra att någon hamnar utanför. 

Tolkningen som kan göras utifrån resultaten är i likhet med Engdahl som menar att 

pedagogerna ska finnas i närheten av barnens lekar, utan att påverka den. Pedagogen ska vid 

behov agera och intressera sig för vad barnen gör i situationer där det uppstår konflikter. 

Därför menar Engdahl att det är avgörande att den pedagogiska miljön ger barnen 

förutsättningar för att utveckla sin lek (2014, s. 88). 

8.2. Utomhusmiljöns betydelse för barns sociala samspel 

Här presenteras pedagogernas förhållningssätt till utomhusmiljön samt dess fördelar och 

nackdelar. I övrigt framkom det även i intervjuerna att stora ytor kan orsaka att den vuxne 

missar där det uppstår en konflikt, samt att olika årstider kan ge olika möjligheter och 

förutsättningar beroende på vilket förhållningssätt pedagogen har för utomhusvistelse. 

 

För- och nackdelar 

Pedagogerna talade om både för- och nackdelar med utomhusmiljön. Fördelarna enligt 

samtliga pedagoger med utomhusmiljön är att den erbjuder barnen större möjlighet att få 

utforska och upptäcka. Pedagogerna uttrycker att utomhusmiljön även erbjuder barnen mer 

rörelsefrihet och glädje, där även fantasi och kreativitet hos barnen får mer utrymme. 

Pedagogen Lisa menar att: 

“utomhusmiljön ska vara en tillåtande utforskande miljö som väcker nyfikenhet hos barnen och ger 

möjligheten till att prova på flera olika saker ute”.  

Enligt pedagogen Sara bidrar det till att:  

 “barnen använder sin fantasi mer utomhus med hjälp av naturmaterial där de tar en pinne och omvandlar 

den till en plasthäst” 

När barn ges möjlighet att vistas utomhus utvecklas deras grovmotorik enligt Lisa som 

menar: 

 “att ute kan barn använda sin motorik mycket mer, inne blir det inte mycket spring eller klättrande, (...) 

ute får de frisk luft och får ny energi, de kan springa på ett annat sätt som de inte kan göra inne.” 

 

  Matilda uttrycker också att: 

 “utomhusmiljön är bra för de barn som har ett större rörelsebehov, eftersom när barnen är ute får de 

rörelseglädje, man kan verkligen springa av sig eller leka på stora ytor som man inte kan inne”.  

 

 Anna ser möjligheterna med utomhusmiljön, hon menar: 

 ”allt det du gör inne kan du göra ute, du kan lyfta ut verksamheten (...) som lera, pennor och böcker”. 

 

Alla pedagoger lyfter på liknande sätt fram att det som kan anses vara en nackdel med 

utomhusmiljön, är att pedagogen har sämre uppsikt på platser som är skymda där barnen 
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gömmer sig eller konflikter uppstår som pedagogen inte hinner stoppa. Samtliga fem 

pedagoger uttrycker även på liknande sätt att en annan nackdel kan vara årstidens växlingar, 

eftersom det kan vara svårt med bland annat med påklädningen för de yngre barnen och att 

vistas ute när det är isigt eller lerigt. Andra aspekter som lyfts fram som nackdelar 

i intervjuerna var bland annat att pedagogerna Lisa, Nora och Matilda ansåg att en svårighet 

i utomhusmiljön är att det kan vara för lite personal, och det då är svårt att dela upp sig på 

förskolegården. Nora påpekar svårigheten med motoriken som kan uppstå i utomhusmiljön. 

Pedagogen Matilda menar att en nackdel med utomhusmiljö är att: 

“det hänger på pedagogen och vad man har för syn på lek och på utomhuslek. Det är ofta det som hindrar 

barnen från att det skulle kunna bli ännu mer lärorikt och ännu mer roligt (…) vissa barn behöver mer 

hjälp med att ta sig in i leken”. 

8.2.1. Analys  

Samtliga fem pedagoger beskriver att det både finns fördelar och svårigheter med 

utomhusmiljön. Pedagogen Matilda uttrycker att fördelarna med utomhusmiljö är att barnen 

har större ytor att springa och leka på, vilket bidrar till att de får rörelseglädje. Vid intervjun 

med Anna framkom bland annat att i utemiljön främjas barns fantasi och kreativitet, eftersom 

utomhusmiljön erbjuder andra sorts material som exempelvis naturmaterial. Samtliga 

pedagogernas uppfattningar kan tolkas utifrån ett sociokulturellt synsätt, att det sker en 

mediering när barnen använder sig av kulturella redskap för att bekanta sig och förstå sin 

omgivning utifrån utomhusmiljöns möjligheter och förutsättningar när de provar olika saker 

och använder sin fantasi. Detta kan även förstås i utomhusmiljön som att barnen appropierar 

olika kunskap och erfarenheter genom att delta i olika lekaktiviteter. Barns sociala 

utveckling främjas genom att barn deltar i olika sociala sammanhang såsom lekaktiviteter. 

(Säljö, 2014, s. 303 och 304). 

Samtliga pedagoger är överens om att miljön ska vara tillåtande och ge möjlighet till 

utforskande. I enlighet med Johansson och Pramling Samuelsson som hävdar att en 

inbjudande miljö öppnar upp för barns möjlighet till att använda sin fantasi och kreativitet 

(2009, s. 146). Begreppet fantasi betonas i intervjuerna, och liksom Löfdahl uttrycker det, är 

fantasin ett hjälpmedel för att kunna tolka verkligheten. Fantasileken ger barnen möjlighet 

att bli oberoende av svårigheterna som kan finnas i miljön.  Fantasi hjälper barnen att skapa 

en påhittad situation, där föremål får olika betydelse och mening (Löfdahl, 2009, s.94). Att 

barn utvecklar dessa förmågor är betydelsefullt för barns lek och lärande. Pedagogen Matilda 

lyfter fram att en svårighet som kan uppstå i utomhusmiljön är att vissa barn kan ha svårare 

att ta sig in leken, och därmed behöva mer scaffolding, där pedagogen ger vägledning och 

stöd till en början för att sedan avta och minska stödet (Säljö, 2014, s. 306).  

 Pedagogen Matilda påpekar att förutom miljöns betydelse är även pedagogens 

förhållningssätt till barnens lek avgörande för att de ska kunna skapa utmanande miljöer som 

inbjuder till lek och utforskande (Johansson & Pramling Samuelsson 2009, s. 146).  Samtliga 

pedagoger uttrycker att det kan vara svårt att stödja barnen i deras relationer då de inte ser 

allt som sker utomhus. Detta kan även kopplas till Mårtensson som hävdar att i utemiljön 

blir pedagogens roll mer inriktad på att sätta igång och organisera barnens aktiviteter eller 

stödja dem att reda ut konflikter med kompisar (2004, s. 22).   
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Pedagogerna anser att det är av stor betydelse att kunna ha en överblick över gården för 

att uppmärksamma om det uppstår några oroligheter i barngruppen. Detta liknar det 

resonemang som Sheridan och Pramling för de menar att det är viktigt att vuxna är 

närvarande, lyssnar och uppmuntrar barnen. Pedagogen blir då ett stöd för barnen som kan 

beskriva deras handlingar, samt ha förståelse för deras avsikter och hjälper barnen att skapa 

och tolka sin omvärld.  Genom att pedagogerna lyssnar och observerar kan de ge barnen stöd 

vid behov. Ytterligare betonas vikten av att vara en närvarande pedagog och finnas i barnets 

omgivning. Detta kan beskrivas med hjälp av begreppet ”medforskare” tillsammans med 

barnen, det innebär att pedagogen och barnen är involverade i aktiviteterna (2009, s. 146 och 

137). 

Pedagogerna Lisa och Matilda anser att utomhusmiljö kan gynna barnens möjligheter till 

att röra på sig. Det kan tolkas i linje med Mårtensson som menar att när barnen vistas 

utomhus blir den fysiska närvaron tydlig, eftersom uppmärksamheten riktas mot 

omgivningen, som ger förutsättningar till att leken blir mer rörlig och fantasifull (2004, s. 

38).  Pedagogen Anna lyfter även fram andra möjligheter i miljön och betonar att det går att 

göra samma aktiviteter både ute och inne med hjälp av samma material. Detta kan förstås 

utifrån Engdahl som i hennes forskning uppmärksammade att pedagogerna organiserar olika 

aktiviteter för barnen, med hjälp av samma material, som sedan transformerades och 

flyttades mellan olika platser, utifrån barns intresse och behov (2014 s. 147 och 148). 

8.3. Pedagogernas roll och uppfattningar om flerspråkiga 
barns sociala samspel utomhus 

Här framställs pedagogers uppfattningar om deras roll i flerspråkiga barns sociala samspel 

och lek utifrån mina intervjufrågor. Samtliga pedagoger förklarar på ett liknande sätt att de 

har en medvetenhet om vad flerspråkighet innebär i förskolan. Det handlar bland annat om 

att det finns barn som talar andra språk hemma och har svenska som andraspråk. Alla 

pedagoger beskriver att alla barnen i förskolan lär sig att utveckla många olika färdigheter 

såsom samspel, att använda sin fantasi, språk samt lära sig om turtagning. 

 

Flerspråkiga barns sociala samspel  

I intervjun lyfter samtliga pedagogerna fram att deltagande i olika sociala sammanhang kan 

vara svårare i utemiljön om barnet inte behärskar språket. Matilda anser även att samspelet 

inte är lika för flerspråkiga barn som det är för de barn som har svenska som första språk, 

eftersom flerspråkiga barn kan behöva mer stöd och vägledning för att komma in i leken och 

göra sig förstådda. Nora uttrycker att: 

 “om ett barn inte behärskar och använder sig av det verbala språket eller tar stöd av den kroppsliga 

kommunikationen kan barnet bli ointressant för de andra och exkluderas ur leken”. 

 

 I likhet med Nora menar Lisa att det i leken kan förekomma situationer där barn säger: 

 

 ”du kan inte prata vårt språk, så du får inte vara med” 
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 Detta bidrar till att det sker uteslutningar på grund av att någon inte har samma modersmål.  

 

Pedagogernas roll i flerspråkiga barns fria lek 

Pedagogerna Sara, Nora och Lisa uttryckte att pedagogen spelar en stor roll för flerspråkiga 

barns utveckling av social kompetens och därför blir deras uppgift att uppmuntra barnen till 

interaktion, bland annat genom att vara nyfikna på deras andraspråk. Sara menar att 

pedagogerna kan visa nyfikenhet genom att ställa frågor om: 

”vad heter det här på ditt språk? ”vad heter banan på ditt språk? det handlar om att lyfta fram språk på 

olika sätt.”  

 

Alla pedagogerna är eniga om att deras uppgift i den fria leken är att vara närvarande, 

observera, lyssna och att vara medforskande. Pedagogerna Matilda och Nora belyser 

betydelsen av användning av bilder för att underlätta kommunikationen både utomhus och 

inomhus. Pedagogerna menar även att flerspråkiga barn vänder sig till rutiner för att skaffa 

sig trygghet eftersom det inte ställer samma krav på språket. Det sociala menar de att det 

kommer i andra hand. 

8.3.1. Analys 

Vid intervjuerna betonades betydelsen av att använda alternativa hjälpmedel som bilder för 

att underlätta kommunikationen med flerspråkiga barn. Samtliga pedagoger upplever att i 

utomhusmiljön blir den sociala interaktionen svårare för flerspråkiga barn. Då menar 

pedagogerna att deras egen roll blir att stödja barnen att hitta andra sätt att kommunicera, 

vilket Matilda och Nora framhäver kan ske genom att använda olika sorters material som 

exempelvis bilder, för att kunna illustrera saker och ting. Detta kan tolkas som att bilderna 

är ett hjälpmedel som blir det fysiska redskapet som medierar kommunikationen i samspelet 

och som bidrar till förståelse och tolkning av olika samspelssituationer, vilket leder till att 

individen kan utforma och agera i sin omvärld (Säljö, 2014, s. 298–300). Liksom Mård-

Miettinen med flera som menar att det är av stor betydelse att barn får tid att tänka, för att 

på så sätt kunna förstå det verbala samspelet med hjälp av bilder, gester och även genom 

användning av tecken som stöd (2018, s. 103).  

I intervjuerna framkom det även att pedagogerna menar att deras roll i barnens sociala 

samspel blir att lyssna, observera och vara närvarande genom att ge stöd och vägledning. 

Detta kan tolkas utifrån den proximala utvecklingszonen, där lärande ses som beroende av 

handledning från den kunnige. Denna process definieras som scaffolding som handlar om 

att ge ökad vägledning och stöd till en början för att sedan minska stödet (Säljö, 2014, s. 

305–306). Detta kan även kopplas till pedagogernas tankar om att det är viktigt att vara 

nyfiken och bjuda in barnen till interaktion genom att ställa frågor. Kultti menar att i 

förskolan handlar det bland annat om att erbjuda barnen många tillfällen där de kan använda 

olika former av samspel och kommunikation. Begreppet proximala utvecklingszonen kan 

användas för att analysera barns handlingar sinsemellan och med hjälp av andra materiella 

redskap i stödjande miljö (2012, s. 27–29). Engdahl lyfter fram i sin studie om pedagogers 

roll i utomhusmiljön, att den i första hand är att observera och ha översikt över barns 
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aktörskap och samspel. Detta ger utrymme för att pedagogerna kan analysera situationerna 

där barn interagerar med varandra (2014, s. 136).  

Resultatet av intervjuerna från Sara, Nora och Lisa kan uppfattas utifrån att ge stöd och 

vägledning till de barnen som inte behärskar svenska språket vilket bidrar till att de får 

tillfälle att interagera med pedagogerna, för att på så sätt kunna förebygga uteslutningar och 

kränkningar. Bland annat lyfts det fram i intervjuerna med dessa pedagoger att det är viktigt 

att synliggöra flerspråkighet i förskolan, genom att vara nyfiken på barnens andra språk och 

fråga vad olika saker heter på det språket. Pedagogens uppgift är enligt Kultti att 

uppmärksamma språk som barn i gruppen behärskar (2012, s. 46).  

Förskolan är en mötesplats där barnen ställs inför många olika samspelssituationer både 

i leken och i andra situationer. Detta leder till att det ställs högre krav på flerspråkiga barn, 

eftersom en stor del av det sociala samspelet sker genom språklig kommunikation. För 

flerspråkiga barn handlar det inte enbart om att göra sig förstådd, utan också om att skapa en 

meningsfull vardag (Cekaite, 2018, s. 60).  Engdahl beskriver utomhusmiljö som en komplex 

miljö, eftersom det finns många olika handlingsmöjligheter, där både enskilda barn och 

barngrupper väljer vem som ska bli innesluten och utesluten från deras lek och 

interaktionsutrymme. Sådana situationer uppstår när barn värnar om sin lek, material och 

plats eller nekar ett barn till inträdet (2014, s. 142). 
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9. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt diskuteras Delstudie 1 och 2 analyserade empiri i förhållande till 

undersökningens syfte och frågeställningar med utgångspunkt i tidigare forskning samt i den 

sociokulturella och barndomssociologiska teorin. Avslutningsvis presenteras kortfattat 

undersökningens huvudsakliga resultat samt förslag till vidare forskning. 

9.1. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka flerspråkiga barns sociala samspel i den fria 

leken utomhus. Studien har delats upp i två delstudier, där deltagande observationer av barn 

och intervjuer av pedagoger har använts vid insamling av datamaterialet. Frågeställningar vi 

har utgått ifrån i vår studie är: Hur ser flerspråkiga barns sociala samspel ut i den fria leken 

utomhus? Samt hur beskriver pedagogerna sin roll och sitt förhållningssätt till flerspråkiga 

barns sociala samspel i den fria leken utomhus?  

Delstudie 1 har haft det barndomssociologiska perspektivet som utgångspunkt. 

Resultaten visar att förskolebarn utvecklar sina unika kamratkulturer i förskolan, där 

interaktionen och den verbala kommunikationen blir viktiga aspekter för barns möjlighet till 

delaktighet och uppvisande av aktörskap i olika aktiviteter. Resultaten av studien visar 

komplexiteten med att vara barn i en barngrupp. Barnen använder sig av sin sociala förmåga 

för att delta i leken och samspela med andra, detta tyder på att barnen behöver träna på sin 

anpassningsförmåga i den fria leken. Resultaten visar att det finns barn som tycker om att 

bestämma och är deltagande i leken på andra barns villkor, exempelvis i leken med 

naturmaterial när Anna villkorar Kajsas deltagande genom att säga till henne hur hon ska 

göra.  I relation till tidigare forskning från Ledin och Samuelsson om flerspråkiga barns lek, 

sker det ett samarbete mellan barnen, där barnen använder sig av olika språkliga resurser för 

att få tillträde och göra olika förhandlingar. Dessa språkliga resurser är beroende av barnens 

sociala kompetens, vilket leder till att strategierna för att kunna ta sig in i leken kan vara 

varierande (2017, s. 18).  Detta ligger i linje med Corsaro (2003) och Löfdahl (2004) som 

menar att barn är aktiva i sin egen socialiseringsprocess och vill bli en del av gemenskapen 

och delta i aktiviteter. I kamratkulturen utvecklar barnens olika kommunikativa mönster och 

handlingar, som exempelvis återkommande lekar och verbala uttryck. I resultaten framkom 

det att lekar som springtävlingar och lek med naturmaterial var återkommande och 

återupprepas gång på gång. Barnen i studien använder sig av det svenska språket och gester 

i sin kommunikation med kamraterna, vilket tyder på att barnen är medvetna om att det 

svenska språket är det som talas i deras kamratkulturer och det språk som de andra barnen 

förstår (Löfdahl, 2004, s. 19).  

I resultatet av delstudie 2 framkom det inte med tydlighet vad pedagogernas uppfattningar 

om flerspråkiga barns sociala samspel i den fria leken utomhus var. Däremot påpekar 

pedagogerna vikten av att vara observant och närvarande i barnens lek, för att stödja barn 

som behöver hjälp att komma in leken och hantera konflikter. Pedagogens närvaro i den fria 

leken bidrar till att motverka kränkningar och uteslutningar. Ur sociokulturellt perspektiv 
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ger pedagogerna stöd genom scaffolding, på detta sätt får flerspråkiga barn verktyg för att 

klara av och hantera de komplexa sociala situationerna på egen hand, vilket i sin tur leder 

till deras utveckling och lärande (Säljö, 2014, s. 305 och 306).  

Både i observationerna och intervjuernas resultat framkom det att pedagogen i den sociala 

interaktionen med barnen belyser barngruppens flerspråkighet genom att intressera sig för 

vad olika ord heter på barnens språk. Vid observationerna uppmärksammades detta vid ett 

tillfälle under de fem dagar som Wendy befann sig i verksamheten. Vår studie visar att 

pedagogerna spelar en viktig roll i barns språkanvändning när de vägleder och stödjer barnen 

i att hitta flera sätt att kommunicera och använda språket. För att flerspråkiga barn ska kunna 

utveckla både det svenska språket och sitt andraspråk behöver de stöd av pedagogerna. 

Flerspråkighet är inte en egenskap, utan är en kompetens som behöver främjade insatser för 

att utvecklas (Skolverket, 2019). Resultat av ett mer mångkulturellt samhälle gör att barnen 

kan flera olika språk. Den stora variationen och blandningen av flera språk i barngrupperna 

ställer högre krav på verksamheten, eftersom den behöver anpassas för att kunna synliggöra 

barngruppens flerspråkighet och på detta sätt främja barnen i deras språkutveckling 

(Skolverket, 2013, s. 7 och 8). I likhet med Björk- Willéns forskningsresultat om flerspråkiga 

barns samspel lyfts också betydelsen fram av barns språkanvändning i en flerspråkig 

förskola. Genom att barn använder sig av ett antal multimodala resurser vid kommunikation 

med andra, bidrar detta till inlärning av ett nytt språk. Det skapar i sin tur förutsättningar och 

möjligheter för inflytande och delaktighet i leken och i andra aktiviteter på förskolan. Vi 

anser i likhet med Björk- Willén att det behövs mer forskning kring flerspråkiga barns 

språkanvändning för att skapa en ökad medvetenhet och debatt om flerspråkighet i förskolan 

(2006, s. 72). 

Vid intervjuerna är pedagogerna eniga om att lek utomhus ställer högre krav på barns 

kreativitet och fantasiförmåga. Brodin och Lindstrand menar att utomhuslek erbjuder barnen 

att utifrån egna förutsättningar utforska och leka. I leken utomhus utmanas och prövas 

barnens olika förmågor på olika sätt, vilket bidrar till att barns lekerfarenheter utomhus är 

annorlunda jämfört med inomhus. Leken utomhus bidrar även till att barnen använder flera 

olika sinnen i sin utforskning, detta leder i sin tur till barns lärande. Vistelsen i 

utomhusmiljön bidrar till att barnen intresserar sig för olika slags naturmaterial som vatten, 

lera och sand (2008, s. 90 och 96). Resultaten av delstudie 2 visar även att pedagogernas syn 

på utomhusmiljöns möjligheter är beroende av deras förhållningssätt till barn och deras lek. 

Både fördelar och svårigheter med utomhusmiljön framkom i resultatet. Nackdelarna beror 

mest på pedagogens attityder mot miljön, eftersom det handlar om möjligheterna som 

utemiljön erbjuder och barns meningsskapande i sin fria lek utomhus. Pedagogerna i 

intervjuundersökningen beskriver i likhet med Mårtensson att utomhusmiljö ger möjlighet 

till utforskning, eftersom den är rik på innehåll och öppna ytor, något som anses främja 

barnens lekar och sociala interaktion (2004, s. 3). Pedagogerna anser dock att det även kan 

finnas svårigheter i utomhusmiljön, om det exempelvis är isigt eller är lerigt ute. Detta kan 

tolkas utifrån att det blir svårt att vara ute på grund av säkerhetsskäl och därför kan det bli 

problematisk av att sträva efter läroplansmålet om:   

 “Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i 

varierande miljöer “(Lpfö18, 2018, s. 11). 
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9.2. Konklusion 

Studiens resultat visar att lek utomhus ställer högre krav på förskolebarns fantasi och 

kreativa förmåga. Förskolebarn utvecklar sina lokala kamratkulturer i sampel med andra. I 

utomhuslek använder sig barnen av multimodala resurser som kroppsspråk och det verbala 

språket. I resultaten framkommer det även hur viktigt det är att flerspråkiga barn får 

möjligheter att delta i olika sociala situationer för att utveckla sitt andraspråk. Barns 

användning av språk vid interaktion och kommunikation med andra spelar en viktig roll samt 

har betydelse för hur mycket inflytande och till vilken grad de är deltagande vid olika 

leksituationer. Resultaten visar även att pedagogernas uppgift i flerspråkiga barns sociala 

samspel är att vara ett stöd och att vägleda barnen för att underlätta förståelse och skapa 

gemenskap i gruppen och på detta vis motverka utanförskap. Men även att det kan vara en 

utmaning och finnas en problematik i att vara närvarande vid barnens lek samtidig som de 

inte vill förstöra barnens lek. Det eftersom barnen vill skydda sitt lekutrymme och kan välja 

att gå när de ser att pedagogen kommer eller frågar om något. 

I resultaten av vår studie visade det sig att det inte hade någon större betydelse om barnen 

var flerspråkiga eller inte för att samspelet ändå skedde på svenska. För att uppnå en bredare 

kunskap inom området skulle det vara nödvändig att utföra videoobservationer av 

flerspråkiga barns samspel under en längre tid, för att kunna genomföra detaljerade analyser 

av barns användning av språk. Förslag på vidare forskning är att ur ett genusperspektiv 

studera hur flerspråkiga pojkar och flickors sociala samspel ser ut inomhus och även 

undersöka pedagogernas arbetssätt för att belysa flerspråkighet i förskolan ur ett lärande 

perspektiv.  



 

40 

 

10. Referenslista  

Barnkonventionen (1989). FN:s konvention om barns rättigheter. Stockholm: UNICEF 

Sverige.  

 

Barnombudsmannen (2013). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17, om barnets rätt till vila, fritid, 

lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga. CRC/C/GC/17. Stockholm: Barnombudmanen 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-

kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-och-rekreation.pdf [Hämtad 2019-03-05] 

 

Bell, Judith (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Blinding, Maria (2004). Inneslutandets och Utenslutandes praktik-en studie av barns relationsarbete i skolan. 

Göteborg Universitet, in educational sciences 214. 

 

Blinding, Maria (2007). Inneslutning och uteslutning- barns relationsarbete i skolan. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Björk-Willén, Polly (2006). Lära och leka med flera språk socialt samspel i flerspråkig förskola. Linköpings 

universitet filosofiska fakulteten. 

 

Björk-Willén, Polly (2018). Lek, samspel och flerspråkande. I Polly Björk-Willén (red.), Svenska som 

andraspråk i förskolan, s.72–89. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Björk-Willén, Polly, Pramling, Niklas & Simonsson, Maria (2018). Språkundervisning i förskolan: Teoretiska 

principer och empiriska exempel. Norsk senter for barneforksning, Vol 36, No 3–4, s. 39–57. 

 

Brodin, Jan & Lindstrand, Per (2008). Alla kan vara med i en tillåtande lekmiljö. I Anette, Sandberg (red.), 

Miljöer för lek. lärande och samspel, s. 87–102. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Cekaite, Asta & Björk-Willén, Polly (2013). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-

constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17, nr 2, 

s.174–188.  

 

Cekaite, Asta (2018). Sociala aktiviteter som öppningar mot språket. I Polly Björk-Willén (red.), Svenska som 

andraspråk i förskolan, s. 56–71. Stockholm:  Natur & Kultur. 

 

Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjörn (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Corsaro, William (2003). We’re friend´s right? - inside kid’s culture. Washington, DC: Joseph Henry Press. 

 

Corsaro, William (2015). The sociology of childhood-Fourth edition: SAGE Publications, Inc. 

 

Engdahl, Karin (2014). Förskolegården: en pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande. 

Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2017). Metodpraktikan: konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. Upplaga 5:1. Visby: Wolters Kluwer Sverige AB. 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-och-rekreation.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-och-rekreation.pdf


 

41 

 

Halldén, Gunilla (2007a). Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt perspektiv. I Gunilla Halldén 

(red), Den moderna barndomen och barns vardagsliv, s. 25–40. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

 

Halldén, Gunilla (2007b). Synen på barn och på relationen mellan barn och föräldrar. I Gunilla Halldén (red), 

Den moderna barndomen och barns vardagsliv, s. 41–59. Stockholm: Carlsson Bokförlag 

 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2009). Kreativitet lek- och lärandemiljöer i pedagogisk 

verksamhet. I Mikael, Jensen & Åsa Harvard (red), Leka för att lära- utveckling, kognition och kultur, s. 

145–162. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Knutsdotter, Olofsson, Birgitta (2009). Vad lär barn när de leker. I Mikael, Jensen & Åsa Harvard (red), Leka 

för att lära- utveckling, kognition och kultur, s. 75–91. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kultti, Anne (2012).  Flerspråkiga barn i förskolan: villkor för deltagande och lärande. Göteborg: Göteborgs 

universitet). 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ledin, Per & Samuelsson, Robin (2017). Play and Imitation: Multimodal Interaction and Second-Language 

Development in Preschool. Mind, Culture, and Activity, volym 24, nr 1, s. 18–31. 

 

Lpfö18 (2018). Läroplan för förskolan. Reviderad 2018. Stockholm: Skolverket.  

 

Löfdahl, Annica (2004). Förskolebarns gemensamma lekar - mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Löfdahl, Annica (2007). Kamratkulturer i förskolan – En lek på andras villkor. Stockholm: Liber AB. 

 

Löfdahl, Annica (2009). Maktspel i lekdiskurser. I Mikael, Jensen & Åsa Harvard (red), Leka för att lära- 

utveckling, kognition och kultur, s. 93–105. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Løkken, Gunvor & Søbstad, Frode (2010). Observation och intervju i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mård- Miettinen, Karita, Bergroth, Mari, Savijärvi, Marjo & Björklund, Siv (2018). Svenska som andraspråk 

- språkbad i Finland. I Polly, Björk-Willén (red.), Svenska som andraspråk i förskolan, s. 90–106. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Mårtensson, Fredrika (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Alnarp, 

institutionen för landskapsplanering.  

 

Mårtensson, Fredrika (2009). Lek i verkligheten utmarker. I Mikael, Jensen & Åsa Harvard (red.), Leka för att 

lära- utveckling, kognition och kultur, s.163–188. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna – Karin (2006). Små barn i förskolan - den viktiga vardagen och läroplanen. 

Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 Brodin, Jan & Lindstrand, Peg (2008). Alla kan vara med i en tillåtande lekmiljö. I Anette, Sandberg (red.), 

Miljöer för lek, lärande och samspel, s. 87–106.  Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 

42 

 

Sheridan, Sonja & Pramling-Samuelsson, Ingrid (2009). Play and Learning in Swedish Early Childhood 

Education. I Ingrid Pramling-Samuelsson & Marilyn Fleer (red.), Play and Learning in Early Childhood 

Setting– International Perspective, s 135-154. Springer Science + Business Media B.V. 

 

Sheridan, Sonja, Samuelsson Pramling, Ingrid & Johansson, Eva (2009). Barns tidiga lärande - En 

tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. University of Gothenburg. Faculty of Education. 

 

Skolverket (2019). Flerspråkighet i förskolan Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-

forskolan [Hämtad 2019-03-05]  

 

Skolverket (2019). Flerspråkighet som resurs i förskola och skola Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff3718a5/1524039100811/Flersprakighet-som-

resurs-tore-otterup-20180418.pdf [Hämtad 2019-03-26]  

 

Skolverkets stödmaterial (2013), Flera språk i förskolan – teori och praktik 

Tillgänglig:  https://eestilasteaedstockholmis.files.wordpress.com/2014/11/flera-sprc3a5k-i-fc3b6rskolan-

teori-och-praktik.pdf [Hämtad 2019-03-05] 

 

Skånfors, Lovisa (2013). Barns sociala vardagsliv i förskolan. Karlstad University Studies. Fakulteten för 

humaniora och samhällsvetenskap. 

 

Säljö, Roger (2014). Den lärande människan- Teoretiska traditioner. I Ulf. -P. Lundgren., Roger Säljö & 

Caroline Liberg (Red.), Lärande skola bildning - Grundbok för lärare (s. 251–309). Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Tellgren, Britt (2004) Förskolan som mötesplats: Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och 

samtal. Licentiatuppsats. Örebro: Örebro universitet. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vygotskij, Lev Semenovich (1978). Mind of society. The development of higher psychogical processes. Library 

of Congress Cataloging in Publication Data. 

 

Vygotskij, Lev Semenovich (2010). Tänkande och språk. Bokförlaget Daidalos. 

 

Änggård, Eva (2012). Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola 

bidrar till att ge platser identitet. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, Vol 5, nr 1, s. 1–16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-i-forskolan
https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff3718a5/1524039100811/Flersprakighet-som-resurs-tore-otterup-20180418.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.189c87ae1623366ff3718a5/1524039100811/Flersprakighet-som-resurs-tore-otterup-20180418.pdf
https://eestilasteaedstockholmis.files.wordpress.com/2014/11/flera-sprc3a5k-i-fc3b6rskolan-teori-och-praktik.pdf
https://eestilasteaedstockholmis.files.wordpress.com/2014/11/flera-sprc3a5k-i-fc3b6rskolan-teori-och-praktik.pdf


 

43 

 

11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 

 

Information om en studie om barns sociala samspel och lärande i utomhuslek 

  

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskolläraprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka flerspråkiga barns sociala samspel och lärande i 

utomhuslek samt undersöka pedagogernas roll och förhållningssätt till den fria leken 

utomhus. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under några dagar i förskolan. 

Vi kommer att samla in data genom att observera barnen under utomhusvistelse och 

intervjuer av pedagoger. Dessa kommer att genomföras utan att påverka barnets vanliga 

aktiviteter. Vi kommer att använda ett observationsschema för att kunna dokumentera 

barns sociala samspel och lärande i utomhuslek och även ljudinspelning vid insamling av 

data från pedagogernas intervjuer. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under vecka 11 och 12. Insamlade data kommer att 

analyseras under samma period. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar 

till förskolans personal. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Studiens handledare: Katarina Gustafsson, 

                       e-post: xxxxxxxxxx 
 

  

Wendy Torres,xxxxxxxxxx@student.uu.se 

 Diana Murad,xxxxxxxxxxxx@student.uu.se 
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11.2. Bilaga 2 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien kommer att handla om flerspråkiga barns sociala samspel och lärande i utomhuslek 

samt om pedagogernas roll och förhållningssätt till den fria leken utomhus och kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Diana Murad och Wendy 

Torres som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. 

  

Jag är införstådd med att mitt barn kommer att observeras i sin förskolemiljö. 

  

Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått 

detta och vill delta i studien. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

  

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: 

…………………… 

  

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

  

Adress: …………………………………………………………………………….. 

  

Telefon: …………………………………………………………………………….  

  

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

  

Adress: …………………………………………………………………………… 
 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                                 

                                                                                      ..................................................  ……

……………………………. 

Underskrift vårdnadshavare 1                                        Underskrift vårdnadshavare 2 

  

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt)  
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11.3. Bilaga 3 

 

Intervjufrågor  

Bakgrund 

Hur många år har du arbetat i förskolan? 

Vad är du utbildad inom? 

Kan du ett annat språk förutom svenska? 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan? 

 

Pedagogernas roll och förhållningssätt till flerspråkiga barns sociala samspel i den fria 

leken utomhus 

 

Kan du beskriva vad fri lek är för dig? 

Hur ser du på barnens lek utomhus? 

Följdfråga: 

Finns det någon särskild svårighet med lek utomhus?  

För och nackdelar du ser? 

Kan du beskriva vad din roll är när barnen är ute och leker? 

 Kan du beskriva hur du ser på barns sociala samspel i lek utomhus? 

Kan du beskriva vad flerspråkighet innebär för dig? 

Hur ser du på flerspråkiga barns fria lek? 

Kan du beskriva hur du förhåller dig till flerspråkiga barns sociala samspel vid lek 

utomhus? 

Beskriv vilken roll du har vid barns lek utomhus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


