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Abstract 

The aim of the research presented in this thesis is to study how interactional strategies are 

used by children and what these strategies mean or imply in the preschool cultural context. 

The theoretical point of departure in the study is the socio-cultural perspective (William 

Corsaro, Roger Säljö, Jim Wertsch). The study is a contribution to the field of research that 

focuses upon contextual issues and an overall way of seeing the child. This is in opposition to 

the strong traditional psychological perspective in the development of the child, where a focus 

upon the individual dominates in special education. This ethnographic study aims to answer 

the following research questions; What interactional strategies are co-constructed by the 

children in preschool play? How do the interactional strategies influence the creation of 

culture in preschool play? The children, 3-5 years olds, and their play situation were in focus. 

Participant observations and video recordings of preschool play constituted the empirical 

material. These were analysed through a “child perspective” to understand interactional 

strategies in a cultural context.  

Detailed transcriptions, CA (Conversation Analysis, Per Linell) of the empirical 

material highlights that interactional strategies can be categorised under the following themes; 

Taking turns, Protecting play, Dividing roles, Understanding roles and Confirming play 

themes. These themes furthermore, give rise to three common central elements: Interaction 

space; the children create a common space to interact that they defend and protect; Role 

dividing is a starting point in interaction and is an important part in producing and 

reproducing play; Meaning-making, the children’s common play leads to interaction and the 

space and roles are safe and confirmed.  

The results indicate that interaction includes verbal and nonverbal elements. The 

children’s use of artefacts’ plays an important role in the interaction, meaning-making and 

cultural expressions that they create and reproduce in the preschool context. Through these 

themes an explanatory model is presented with the aim of highlighting the strategies that 

influence the creation of culture. The explanatory model shows relationships between aspects 

of culture-making in children’s interaction. The use of artefacts in interactional strategies 

presented here influence and plays an important part in the common meaning-making and can 

therefore be seen as an expression of culture.  

 
Key Words: Ethnographic study, Socio-cultural Perspective, Interactional Strategies, Culture-
making, Artefacts’, Preschool play 
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Förord 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cirkeln med namnen symboliserar det nära samarbetet och den ömsesidiga interaktion som 

lett fram till innehållet i denna uppsats. Det är ingen av oss författare som kan stå först eller 

bör stå först. Som likvärdiga författare vill vi även lyfta fram de omgivande faktorer, vi ingått 

i under utbildningens gång. Uppsatsens fokus kom att handla om interaktion och 

kulturskapande. Vi som författare till uppsatsen har haft fokus på att skapa trevligt och 

gynnsamt klimat i samarbetet i processen. Till grund för uppsatsen ligger en etnografisk 

ansats där vi studerat barns skapande av kultur och interaktion. TACK till alla trevliga barn, 

tillmötesgående föräldrar samt personalen som gjorde studien möjlig! TACK till de 

seminariegrupper vi ingått i, Ni har utmanat och hjälpt till!  Till Sangeeta Bagga-Gupta, vår 

handledare, vill vi rikta ett stort TACK för all positiv uppmuntran! Din kunskap har inspirerat 

och utmanat oss att nå dit vi befinner oss just nu i det ständiga lärande framåt. De som stått 

oss allra närmast i detta arbete är våra familjer till Er vill vi säga TUSEN TACK! 
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1 Inledning 

 

Vid flera tillfällen i olika förskolor och skolor har vi, som författare till den här uppsatsen, 

intresserat oss för hur olika klimat och kulturer i en grupp skapas, växer fram och ter sig. De 

mänskliga möten som sker mellan barn och vuxna i olika situationer i förskola och skola har 

fångat vårt intresse. Efter flera års arbete som pedagoger med barn i de yngre åldrarna har vi 

uppmärksammat interaktionens betydelse för barnens utveckling. Det är genom interaktionen 

med varandra och de vuxna barnen gör sig förstådda, startar lekar och utvecklar sitt 

medvetande om omgivningen.  

Intresset för interaktionens betydelse har sitt ursprung i den sociala situation som 

förskolevistelsen är. Förhoppningen är att genom denna uppsats bidra till kunskaper om de 

olika interaktionsstrategier och kulturskapande egenskaper barnen besitter. Medvetenheten 

om detta ger insikt i det komplexa sammanhang som kallas fri lek. Den fria leken är en 

vanligt förekommande aktivitet inom förskolan. Den finns med varje dag som en socialt 

främjande och utvecklande aktivitet. Det är pedagogerna som genom sin planering, ger barnen 

förutsättningar till fri lek, under en specifik tid under verksamhetens gång.  Att belysa det som 

sker bland barnen i denna fria lek, det interaktionsutrymme som skapas av barnen och 

betydelsen av denna, har stått i uppsatsens fokus. Den kultur som skapas där är kärnan i 

uppsatsen och kommer analyseras vidare.  

Genom att studera kulturen ger denna studie ett bredare perspektiv på förutsättningen i 

gruppen. Det går inte att särskilja barns språk och interaktion från det kontext de befinner sig i 

(William Corsaro 2003, Olga Dysthe 2003, Roger Säljö, 2000). I den kontext som 

förskolevistelsen är skapas den gemensamma och kulturella tillhörigheten. Den får betydelse 

och blir en gemensam plattform för deltagarna. På så sätt får barnen en gemensam grund att 

utveckla sina idéer, tankar, uttryck och normer ifrån (Annica Löfdahl 2004, Elisabeth Nordin-

Hultman 2004, Britt Tellgren 2004, Mia Heikkilä 2006). Detta perspektiv på barnen som en 

del av sitt sammanhang och inte ett individuellt fokuserat perspektiv innebär ett ifrågasättande 

av det fokus inom specialpedagogik och den inriktning forskningen i ämnet utgår ifrån, det 

utvecklingspsykologiska perspektivet. Denna problematik betonas bland annat av Cathrine 

Clark, Alan Dyson och Alan Milward (1998) och Nordin-Hultman (2004). Vidare menar 

Nordin-Hultman (ibid.) att utvecklingsplaner och åtgärdsprogram på förskolan i många fall är 

individuella och riktade till enskilda barn. I denna studie belyser vi interaktion och 

kulturskapandet som sker i samspel med de omgivande faktorerna kring barnen.  
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1.1 Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel. I första kapitlet motiveras och förklaras ämnesvalet vi 

författare gjort. Syftet och forskarfrågorna presenteras i kapitel två. Vidare i kapitel tre 

redogörs de teoretiska ställningstaganden uppsatsen grundats på. Kapitel fyra innehåller en 

grundlig genomgång av den etnografiska ansatsen som genomsyrar studien. Då avsikten med 

studien är att belysa barns interaktionsstrategier och kulturskapande, genom empirin, 

presenteras dessa i kapitel fem. De är indelade i fem teman; Vänta på sin tur, Värna om sin 

lek, Förståelse för roller, Fördela roller och Bekräfta tema. Kapitel fem avslutas med en 

sammanfattning av dessa teman. I det avslutande kapitel sex förs en diskussion kring syfte, 

forskningsfrågor och resultatet i analysen. Kapitel sex avslutas med förslag på fortsatt 

forskning.  
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2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att studera barns interaktion och kulturskapande på förskolan 

under den fria leken. Fokus ligger på den fria leksituationen och den sociala interaktion som 

förekommer där. Utifrån detta har följande forskningsfrågor ställts:  

 

• Vilka interaktionsstrategier används av barnen i leken på förskolan? 

• Hur påverkas kulturskapandet av dessa strategier i den fria leksituationen? 

 

Ambitionen är att belysa kulturskapandet som sker mellan barnen på en förskola genom att 

sätta interaktionen i fokus. För att belysa detta har vi genom en etnografiskt ansats valt att 

studera barns kulturskapande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Inriktningen tidigare 

forskning haft med fokus på individen gör att vi väljer, utifrån specialpedagogiska intentioner, 

att belysa betydelsen av de omgivande faktorerna kring barnen. 

I följande kapitel, Bakgrund, presenteras tidigare forskning med fokus på barns interaktion 

och kulturskapande.   
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden som används i studien. Fokus på barns 

strategier till interaktion och kulturskapande ligger till grund för de teorier och perspektiv som 

valts. För att förstå interaktionen som sker i den grupp på förskolan vi valt att studera, 

kommer vi att belysa det samspel som sker mellan barnen och den kultur de är en del av och 

samtidigt medskapare till. Enligt Säljö (2000) är det samspelet som sker mellan kollektiv och 

individ som är i fokus i ett sociokulturellt perspektiv. Wertsch (2008) lyfter fram begreppet 

sociohistoriskt perspektiv. Det innebär att den historiska aspekten läggs till ett kulturellt 

perspektiv. Han menar att den kulturen vi befinner oss i skapas ur det kollektiva minnet och 

det historiska perspektivet människor bär på. Genom dessa synsätt blir interaktionen och 

kommunikationen centrala begrepp i beskrivandet av lärandet. Lärandet består i att hela 

människan befinner sig i ett sammanhang där lärandet inte kan ses som skilt från det 

sammanhang där det utvecklas. I det sociokulturella perspektivet benämns detta som att 

lärandet är situerat. Lärandet kan förstås som en process som innebär att bli delaktig i en 

kultur, något som inte bara den enskilde deltar i utan det är en form av medlemskap (Dysthe 

2003, Corsaro 2005, Säljö 2005). Dysthe (ibid.) poängterar att lärandet är en process som i vid 

mening har med omgivningen att göra och bör ses som något mer än enbart den process som 

pågår inne i huvudet. Det blir med andra ord de människor och de sociala sammanhang som 

människor vistas i som har betydelse för lärandet. Genom detta sätts fokus på den sociala 

kontext, och de sociala sammanhang där dessa gruppmedlemmar medverkar i. Enligt Pia-

Maria Ivarsson (2003), som använder sig av begreppet socialkonstruktion, innebär detta 

mänskliga möte att intresset riktas mot människors vardagsliv och med utgångspunkt i 

aktörernas tankar och aktiviteter. Det är ett perspektiv om det mänskliga mötet mellan 

människor i en direkt situation ett så kallat ”face-to-face” möte. Vidare menar Ivarsson (2003) 

att genom att studera barns konstruktion av gemenskap och interaktionen som sker, ges en 

ökad förståelse för både förskolan som institution och förskolebarnens villkor. 

Mellanmänsklig interaktion rymmer en dubbelhet som anses oskiljbar, situationen skapar 

sociala handlingar som i sin tur skapar situationen. 

3.1 Interaktion 

Enligt Dysthe (2003) ”[…] innebär varje språklig framställning hållningar och värderingar 

och placerar oss i en kulturell och historisk tradition” (Dysthe 2003, s 47). Hon menar att på 

så sätt blir språk och kommunikation primära verktyg till lärande och utveckling. Vi kan då se 
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att språk och ord är i interaktionen betydelsefulla redskap som används när människor 

gemensamt förmedla och skapa mening. Centralt i Säljös (2000) beskrivning av interaktion är 

begreppet mediering. Enligt författaren är det genom de fysiska och intellektuella/språkliga 

redskapen som vi förstår och förmedlar kunskap till varandra i våra vardagliga kulturer. I linje 

med Säljö (ibid.) menar Elisabeth Nordin-Hultman (2004) att språket och dess betydelse är 

något som tillfogas genom den mening människor lägger in i orden. Orden har ingen 

betydelse i sig, de ges betydelser och viktigt i detta avseende är att lägga märke till är att dessa 

betydelser ges olika innebörder i olika sammanhang och kulturer. I interaktion är det inte 

enbart det talade ordet som är av vikt i kommunikationen. Ickeverbal interaktion innefattas av 

kroppsspråk, gester och miner som barnen ger uttryck för i interaktionen.  Detta benämns 

multimodalitet (Polly Björk-Willén 2006, Mia Heikkilä 2006). För att skapa mening till lekar 

på förskolan är ord och gester till viss del förtolkade och har en mening i den specifika 

kulturen. På liknande sätt är det med faktiska föremål, artefakter (Säljö 2000, Löfdahl 2004, 

Sangeeta Bagga-Gupta 2007). Artefakter kan förtydligas med faktiska föremål som en dator, 

en kloss eller ett rum. Det faktiska föremålet har ingen betydelse i sig utan skapar betydelse i 

samband med barnens användande av det och blir på så sätt ett nyckelbegrepp i det 

sociokulturella perspektivet. Inom begreppet artefakter, ryms även det talade språket (Löfdahl 

2004, Säljö 2005). Språkliga uttryck som används av barnen för att skapa mening i 

kamratkulturen, blir på så sätt kognitiva redskap i kulturskapandet (Ivarsson 2003, Bagga-

Gupta 2007). I sin studie om förskolebarns gemensamma lekar väljer Löfdahl (2004) att 

tillämpa begreppet meningsskapande när hon talar om barnens kunskap och lärande. Hon 

lyfter fram och betonar att meningsskapande är något som uppstår genom processer. Dessa 

processer tillkommer, enligt henne inom grupper och på så sätt kan ses som kulturskapande.  

3.2 Socialisation, Kulturskapande och Specialpedagogik 

Det sociokulturella perspektivet belyser sammanhang och deltagarnas påverkan i en ständig 

interaktion med varandra. En viktig aspekt i detta är det som Cecilia Löfberg (2002) påpekar 

när hon säger att kulturen kan fånga ögonblick men att vi ska vara medvetna om att kulturer är 

i ständig förändring. Därför blir studier om kultur en studie av processer som är i konstant 

förändring. Att utgå från att barnen i förskolan är del av den kultur som skapas av dem själva 

och av de vuxna och att sätta fokus på den processen. Utifrån detta har vi, författare, kommit 

att ifrågasätta det individuella fokus som dominerar inom specialpedagogik. Nordin-Hultman 

(2004) menar att barnens beteenden ofta förklaras med psykologiska, sociala och biologiska 

bakgrundsfaktorer. Ett annat mönster är att definiera det karakteristiska hos barnet som en 
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enhetlig och sammanhängande identitet. Detta medför enligt Nordin-Hultman (ibid.) och 

enligt vår erfarenhet som pedagoger, att barnet snabbt identifieras utifrån det barnet inte klarar 

av. I linje med detta påvisar Bagga-Gupta (2003) i sin studie som rör identitet och språkande, 

att perspektiv i forskning som bedrivs har fokus på individen. Detta får till följd att 

utgångspunkten till åtgärderna blir kompensatoriska och symtominriktade beskrivningar, 

enligt Bagga-Gupta (ibid.) Oavsett vilket ämne forskningen behandlar bör de omgivande 

faktorerna tas i åtanke. Barnen besitter olika kompetenser som har sina uttryck i den språkliga 

praktiken. Det individuella fokus som belyses blir i en kulturell kontext problematiskt.  I valet 

att dela in och kategorisera barn utifrån problemområden menar Alan Dyson (1990), i Clark, 

Dyson och Millward, (1998):  

 

”Although these analyses differ considerably in their detail, they all tend to agree that 

special education needs cannot be understood simply in terms of the characteristics of 

individual learners. On the contrary, needs arise within a social context which itself 

plays  an active part in what will be regarded as constituting as `need` and which needs 

will be regarded as `special`. In that sense, special needs are not so much objectively 

`real` as socially produced, with the corollary that changed social circumstances 

(different discourses, different sorts of schools, different social structures), they might 

disappear” (Dyson 1990, s 159). 

 

Faran är enligt ovanstående författare att ett ”problem” hos en enskild individ inte enbart är 

individens, problemet bör istället ses som uppkommet i det sociala kontext eleven befinner sig 

i. De omgivande faktorerna kring barnet gör att symtomen benämns som ”speciella behov”. 

Behoven blir på så sätt inte ”sanna” utan de omgivande faktorerna i åtanke. Den tidigare 

synen på barns socialisation utgick från teorier där barnen fick en passiv och anpassande roll, 

samt att barns utveckling sågs som unilateralt det vill säga utan påverkan av omgivande 

kontext (Nordin-Hultman 2004, Corsaro 2005, m.fl.). Med andra ord sågs barnet ur ett 

individuellt perspektiv och utvecklingen som en linjär, primär och biologisk process. Detta 

synsätt medförde att barnet måste passera ett förutbestämt mönster på väg mot att bli vuxen. 

Kompetenser kom att på så sätt att ses utifrån olika utvecklingsnivåer som blev mätbara och 

universella. Corsaro (ibid.) har under närmare 30 år studerat barns sociala utveckling där 

kulturskapande lyfts fram som en viktig del av barns utveckling. Han hävdar att den tidigare 

individualistiska synen, där barns sociala utveckling ses som något isolerat utan påverkan av 

vuxna och omgivningen, har omvärderats. Ur detta sociologiska perspektiv blir 

socialisationen en process som består i att tillägna sig, återuppfinna och reproducera. Centralt 
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i det sociokulturella perspektivet är att belysa den omgivande kontexten barnen befinner sig i 

(Dyson m.fl. 1998, Säljö 2000, Tellgren 2004, Corsaro 2005 m.fl.). Corsaros (ibid.) syn av 

socialisation är att barn förhandlar, delar med sig och skapar kultur tillsammans med vuxna 

och varandra.  

I tidigare etnografiska studier med fokus på barns interaktion, gjorda i Sverige (Pia-

Maria Ivarsson 2003, Britt Tellgren 2004, Annica Löfdahl 2004, Heikkilä 2006, Björk-Willén 

2006) lyfter författarna i linje med detta fram barnen som aktiva aktörer i sitt skapande av 

mening och kultur. Ivarsson (ibid.) har genom att betrakta barn som sociala aktörer studerat 

barns konstruktion av gemenskap på förskolan. Tellgren (ibid.) har i sin licentiatavhandling 

fokuserat på 3-5 åringars kamratinteraktioner i lek och samtal i förskolekontext. Löfdahl 

(ibid.) behandlar i sin studie hur barn skapar innehåll och mening till gemensamma lekar. 

Heikkilä (ibid.) har studerat multimodala resurser, tal, blickar och gester, hos barn i förskolan, 

förskoleklass och årskurs 1. Björk-Willén (2006) har i sin studie studerat flerspråkiga barns 

sociala samspel och deltagande i en flerspråkig förskolemiljö.  

När det gäller den kultur som skapas av deltagarna i ett socialt sammanhang menar 

Corsaro (2003, 2005) att barn har ett behov att kontrollera sina liv och dela denna insikt av 

kontroll med varandra. Den processen medför att de lär (av) varandra att bli sociala. Att ha 

kontroll och att dela med sig blir kärnbegrepp i barnens socialisering anser Corsaro (ibid.). Ett 

centralt begrepp i Corsaros studier är utifrån detta ”peer culture”. Peer culture används för att 

tydliggöra barnens deltagande i kulturen. Enligt detta synsätt är barnen deltagande i den kultur 

som finns och förändrar den i samma stund de deltar i interaktionen. I linje med detta menar 

Löfdahl (2004) att barns lekar på förskolan är en del av kamratkulturen, som hon benämner 

det, de utvecklar genom att vara där i egenskap av barn. Barnen utvecklar känsla för den 

sociala strukturen, avskild från vuxna samtidigt som de utvecklar en kollektiv identitet om 

vad som är gemensamt. För att förklara sin syn på utvecklingen hos barn på väg till vuxenlivet 

och socialisation menar Corsaro (2005) att begreppet är mer komplicerat än så. Med hjälp av 

metaforen Orb Web Model (Figur 1 s 12) menar han att ingen människas spindelnät är 

likadant. I nätet delas olika förutsättningar som finns kring barnet upp, som barnet påverkas 

av och samtidigt påverkar, familj, ekonomi, kultur, utbildning, politik, samhälle och religion. 

Den spiralformade linjen som går från mitten till ytter delarna symboliserar vägen till 

vuxenlivet där människan hela tiden är i interaktion med de ovan nämnda delarna. 
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Figur 1. The Orb Web Model, William Corsaro, The Sociology Of Childhood (2005 s 26). 
 
Traditionell utvecklingspsykologi tar utgångspunkt ur en linjär process, som nämnts tidigare, 

när det gäller barns utveckling och socialisation. En följd av detta blir att ett fokus sätts på 

individen. Som motvikt till detta kan ses Corsaros (2005) beskrivning av socialisation, där han 

menar att den kamratkultur som barnet ingår i parallellt med den omgivande miljön är i 

ständigt samspel och inget av perspektiven bör särskiljas. I en jämförelse med svensk 

forskning som bedrivits med liknande synsätt, det social konstruktionistiska perspektivet, när 

det gäller kulturskapande menar Ann-Carita Evaldsson, Sverker Lindblad, Fritjof Sahlström 

och Kerstin Bergqvist (2001) och Ivarsson (2003) att lärande sker genom en konkret 

förankrad interaktionsprocess. Detta innebär att lärandeprocessen inte ses som en överföring 

från en individ till en annan utan lärandet sker i sitt sammanhang i mötet mellan individer. I 

detta perspektiv menar Evaldsson m.fl. (ibid.) att vuxna och lärare inte har monopol på 

lärande och socialisation. Forskning kan inte begränsas till inlärningssituationer utan 

författarna menar att vikten bör ligga på att visa det som sker i de situationer barn och 

ungdomar deltar i, utan förutfattade meningar om vad avsikten med situationen var. Detta sätt 

att tolka barn- och ungdomars kulturskapande ersätts av det tidigare perspektivet på barns 

socialisation där de fram stått ”som objekt eller passiva agenter medan de vuxna framstått 

som kulturföreträdare” (Evaldsson m.fl. 2001, s 15). I likhet med Corsaro (ibid.) menar 

Evaldsson m.fl. (ibid.) att detta synsätt medför att en förskjutning inom forskningen sker, med 

en ny fokusering från det individuella barnet, till barnet som en del av en gemenskap, en 
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kultur med socialisation och interaktion som det centrala. Corsaro (2005) anser att barndomen 

är för samhället en permanent strukturell kategori. Att se barnen som befinner sig där utifrån 

sina villkor är viktigt för att komma ifrån det individuella synsättet, vuxenorienterade och 

tidsbundna perspektivet, och belysa barnen ur ett vidare socialt perspektiv. I sina studier har 

Corsaro (ibid.) haft som intention att genom etnografiska studier få insikt om barnens 

kamratkultur på förskolan genom att själv delta efter barnens premisser. Han har genom sin 

kunskap och insikt fått förmånen att delta i barnens lekar och interaktion på ett unikt sätt. 

Syftet med detta är att komma så nära barnens perspektiv som möjligt.  

Sammanfattningsvis lyfter vi fram att denna studie har sin utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet. Detta innebär att ett samspel sker mellan individ och kollektiv, 

där den gemensamma kulturen är i konstant förändring. I denna interaktion skapas och 

vidareutvecklas lärandet. De uttryck som förekommer i interaktionen kan vara verbala, icke-

verbala samt med hjälp av artefakter. Det gemensamma är att dessa uttryck används, skapar 

mening och betydelse i ett socialt sammanhang. I kapitlet belyses förskjutningen som skett 

när det gäller synen på barns utveckling, från individuellt fokuserad syn på barnet till den syn 

på barn, som aktiva deltagare av skapandet av lärande och kultur. I följande kapitel 

presenteras en detaljerad beskrivning av genomförandet i den etnografiska studien. 
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4 Etnografisk studie 

Med utgångspunkt från de forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen har vi valt att 

genomföra en etnografisk studie. I detta kapitel kommer vi att beskriva den etnografiska 

metoden, samt presentera vår etnografiska ansats i fältstudien. Etnografi är en forsknings-

metod som avser studera människor i de situationer man avser undersöka. På så sätt studeras 

den kultur människorna är en del av. Valet att i denna studie studera interaktion i förskolan, 

handlade om den bakgrund och intresse författarna har, som pedagoger i de yngre åldrarna. 

Forskningsfrågornas karaktär gjorde att observationer av den fria leken ansågs vara 

lämpligast.  

4.1 Vår roll som forskare 

Det är av vikt att forskaren är noggrann i sina beskrivningar av situationerna, och i 

beskrivningen av den miljö i vilken studien görs. I linje med detta menar Margot Ely (1993) 

att etnografen går in i studien för att studera det som blir synligt, och inte utifrån några färdigt 

ställda frågor. Vidare menar Ely (ibid.) att för flertalet etnografiska forskare förefaller det på 

så sätt mest intressant och naturligt att gå in i en studie med frågor snarare än med svar på det 

som skall undersökas. Detta medför att studien kan byta fokus och inriktning under 

processens gång. Enligt Ely (ibid.) blir detta öppna förhållningssätt en viktig del av 

insamlandet av empiri. Studien sker i ett helhetsperspektiv, där företeelser och beteenden blir 

synliga. En etnografisk metod kräver mycket tid och självinsikt av forskaren. I studien måste 

vi påminna oss själva att observera och studera om hur det är, och inte hur det borde vara. 

Dessa tankar finns med i analysen av denna studie så att rätt fokus läggs på den empiri som 

samlats in. Metoden kräver bland annat en forskare som är mycket uppmärksam och öppen 

för intryck. Enligt Ely (ibid.) bör den etnografiska forskaren även vara flexibel och ägna 

mycket tid åt reflektioner och skapande av strukturer. I studien genomfördes en pilotstudie 

som avsågs vara grund för fortsatta fältstudier. Reflektioner kring pilotstudien och de 

värdefulla insikter den gav, återkommer vi till i avsnittet metodreflektion i detta kapitel.  

Susan Reynolds Whyte (1999) använder begreppet ”creation” skapande, istället för 

”collection” i insamlande av empiri. På så sätt sätter hon den empiriska processen under lupp 

och menar att forskaren till viss del väljer empiri utifrån sina frågeställningar och val av teori. 

Att ställa frågor under studiens gång hör till processen som Ely (ibid.) kallar att koncentrera 

fokus. Frågor ställs och svar utvecklas inom processen. På så sätt kan nya frågor ställas, dessa 

frågor och svar är frukten av det man observerar. Våra frågor har påvisat nya tankegångar 
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under resans gång och nya frågor har ställts. Detta har visat sig tydligt för oss under studiens 

gång, som en resa i lärande. Efter att synliggjort den etnografiska metoden och forskarrollen 

kommer vi i det följande presentera fältstudiens genomförande.  

4.2 Etisk aspekt 

Det är av vikt att poängtera betydelsen och ansvaret som vi tog på oss i samband med studien. 

Här följer en etisk diskussion kring detta, och efter detta presenteras hur tillträde till en arena 

gick till. Inför fältstudien tog vi del av Vetenskapsrådets nätupplaga (2003) Forskningsetiska 

principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. I denna text framgick fyra 

huvudkrav på forskning. Informationskravet, informera om syftet med studien till berörda 

parter. Samtyckekravet, deltagarna i studien, barnen, hade rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet, innebar att forskarna var väl förtrogen med den sekretess 

som gäller inom förskolan och respekterar den. Förskolans - och barnens namn kom att vara 

fingerade. Nyttjandekravet, inspelningarna i denna studie kom enbart att användas enligt det 

syfte som angetts och enbart av författarna i denna studie. Samtliga inblandade i studien gav 

oss ett stort förtroende, och det var av största vikt att vi respekterade deras integritet.  

4.3 Tillträde till en arena med barnens tillåtelse i fokus 

För att få tillträde till en arena där studien skulle genomföras togs kontakt med en av oss känd 

förskollärare. Hon kom att bli vår ”grindvakt” det Ely (1993) benämnt ”gate keeper”. Det var 

vår ”grindvakt” som i ett första steg gjorde det möjligt för oss att genomföra studien. 

Förskolläraren ansåg det lämpligt med en studie på hennes avdelning. Förskolan har fyra 

avdelningar, två yngreavdelningar där barnen är 1-3 år samt två äldreavdelningar där barnen 

är 3-5 år. Vår ”grindvakts” avdelning är en äldreavdelning och där bedrevs fältstudien som 

ligger till grund för denna uppsats. Efter samråd med övrig personal startade arbetet. Som 

första del i fältarbetet skrevs ett brev till föräldrarna för att få tillåtelse till studien (Bilaga 1). 

Brevet godkändes av rektorn för förskolan, och delades ut av personalen på förskolan till 

föräldrarna för påskrift. I brevet presenterades avsikten med studien och den etiska aspekten 

tydliggjordes. En studie av denna karaktär innebär i form av anonymitet en valmöjlighet för 

föräldrarna att ta ställning till om de godkänner detta samarbete, som vår studie och 

kommande fältarbete innebär. Barnen på förskolan är skyddade av sekretess1. Med detta 

godkännande från samtliga föräldrar fortsatte studien. Nästa steg i studien avsåg att få barnens 

godkännande till studien. En tanke med detta var att låta barnen förstå att det var deras lek och 

                                                 
1 7 kap 9 § Sekretesslagen (SFS 1980:100) 
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språk som intresserade oss. Det är av största vikt att barnen är införstådda i det som skulle 

hända. I en samling berättade vi för barnen att det var de själva som bestämde om de vill bli 

videofilmade eller inte. Om de inte ville vara med skulle de berätta detta för oss eller sina 

fröknar. Vid detta tillfälle gav barnen oss sin tillåtelse till studien, alla barn ville vara med. 

Vid varje forskningstillfälle berättade forskaren att videokameran var på, så att de barn som 

inte ville bli filmade skulle kunna lämna rummet. Under studiens gång hände det aldrig att 

något barn valde att lämna rummet eller säga till oss att det inte ville delta.  Enligt oss var det 

lika viktigt med barnens förståelse och godkännande, som underskrifter från föräldrarna och 

ansvarig ledning för verksamheten. Efter en väl planerad första fas där barn, föräldrar, 

personal och chefer gett sitt tillåtande kunde fältstudierna ute på förskolan börja.   

4.4 Begränsningar och urval 

Tillfället vi avgränsade undersökningen till var den fria leksituationen. Den förekom en gång 

om dagen i den planerade verksamheten i förskolan under fältstudien. Den fria leken var 

planerad antingen för- eller eftermiddag och den fria leksituationen styrde när fältstudierna 

ägde rum. En aspekt att ta hänsyn till i detta val var att på förmiddagsstudierna fanns fler barn 

i verksamheten2 än på eftermiddagen. På eftermiddagen kan det hända att barnen som kommit 

tidigt på dagen börjar bli trötta3. Vi har valt att inte dra några slutsatser om hur det valet 

eventuellt kan ha påverkat studien. Vidare följer en beskrivning av det rum som valts i 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Detta på grund av kommunens förskolan tillhör erbjuder barn till föräldralediga/arbetslösa tid varje förmiddag. 
3 De tidigaste barnen kommer till förskolan kl. 5.20 
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Den plats som valdes att studera barnens interaktion på var ett rum (Figur 2), av personalen 

avsett för lugnare fri lek. Rummet var möblerat med en soffa och en bokhylla med pärmar, 

böcker, klossar och en bilbana i lådor. Framför soffan fanns en matta på golvet. I rummet 

fanns 4 stora kuddar att tillgå. I rummet fanns även en dator, två stolar framför den samt en 

avgränsande skärm.  

 
 

Figur 2. Ritning över rummet där studien ägt rum. 

 

Att avgränsa den etnografiska studien till ett rum var ett medvetet val. Anledningen till detta 

var att författarna ansåg att utrymmet i denna C-uppsats tidsbegränsning inte räcker till för en 

bredare studie. För att kunna studera alla förskolans rum och situationer som ingår i 

verksamheten krävs längre tid. Lekarna och interaktionstillfällena vi har i empirin har haft 

liten inblandning av vuxna och det var avsikten, att studera barnens interaktion med varandra. 

Denna avgränsning vi gjorde, att studera förskolekontexten i ett rum, gav intressant kunskap 

om de interaktionsstrategier barnen använder sig av där och därmed påvisas den kultur som 

skapas i den fria lek situationen i detta rum.  

 

4.5 Studiens empiri 

Efter överväganden mellan audioinspelningar och videoinspelningar valdes inspelning med 

videokamera för att kunna studera så väl verbal som ickeverbala interaktion. En aspekt som 

Soffa 

Dator 

SSk
Skärm 
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diskuterades, av oss författare, var risken att ”redigering” av händelser sker omedvetet, av ren 

vana och rutin, att observera lärande i en inlärningsmiljö som vi är väl förtrogna med – 

förskolan. En medvetenhet om vår egen påverkan i observationen är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till. Att använda sin närvaro som en del av reflektionerna blir viktig och går inte att 

bortse ifrån. Studien bygger på fältarbete under en period av 14 veckor, där den huvudsakliga 

empirin är sju timmar videoinspelat material (Figur 3). Valet att avsluta insamlandet av empiri 

efter 7 timmar var för att då ansåg vi att de förekommande strategier till interaktion blivit 

synliga.  

 
Empiri 
 
Datum Antal 

timmar 
Tid på 
dagen 

12 dec 2.00  fm 
13 dec 1.15 fm 
29 feb 0.30 fm 
6 mars 1.00 em 
7 mars 1.00 em 
19 mars 1.15 em 
 
Figur 3. Empiri redovisning 

 

Under observationerna placerade sig forskaren med kameran strategiskt framför, eller vid 

sidan av de lekande barnen. Detta gjordes för att ljud och bild kvalitén skulle bli så bra som 

möjligt.  Forskaren förflyttade sig vid flera tillfällen under observationerna för att få fokus på 

barnens interaktion.  Under studiens gång har skriftliga fältanteckningar förts. Detta gjordes i 

anslutning till fältstudierna, och med avsikt att lyfta fram händelser som ansågs relevanta i 

den fortsatta analysen. Med utgångspunkt i studiens syfte, att studera barns interaktion och 

kulturskapande på förskolan under den fria leken, fortsatte vi efter varje tillfälle av 

insamlande av empiri att analysera. Den första analysen, som vi anser viktig att lyfta fram, var 

den vi automatiskt gjorde vid varje inspelningstillfälle. När vi tillträdde fältet visste vi att vi 

skulle studera barnens interaktion och kulturskapande. Vi anser att vi redan här har gjort ett 

val i vad vi väljer att se. Efter varje inspelningstillfälle skrevs det som forskaren uppfattade 

som intressant och relevant ner för att användas i den fortsatta analysen.  

4.6 Transkriptions- och analysprocessen 

Under arbetets gång har den insamlade empirin analyserats av oss och på så sätt gett oss vår 

bild av den interaktion som pågått. Dessa anteckningar användes i steg två när vi tillsammans 
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analyserade empirin. Anteckningarna jämfördes och diskuterades, och till hjälp i analysarbetet 

användes även ”mindmaps” för att strukturera interaktionsstrategierna i empirin. Under denna 

fas upptäckte vi att det pågick väldigt mycket mer interaktion och samspel än det vi först hade 

uppmärksammat. Med den nya vetskapen valde vi att återigen analysera empirin vid flera 

tillfällen. Anteckningarna visade sig vara till stor hjälp när vi gick vidare i analysarbetet. 

Utifrån dessa kunde vi strukturera och kategorisera vår empiri. För att synliggöra empirin 

valdes sekvenser ut, där vi ansåg att de vanligaste förekommande strategierna i interaktionen 

blev tydliga. Vi presenterar dessa sekvenser genom transkriptioner i kapitel 5, 

Interaktionsstrategier. Dessa transkriptioner har sedan fördjupats vid ett flertal tillfällen då 

empirin har studerats mer ingående. Per Linell (1998) anser att det är av stor vikt att 

tydliggöra att en transkription bygger på författarens tolkning och förståelse. Transkriptioner i 

denna studie bygger på Linells (ibid.) Transkriptionsmall (Figur 4) med utgångspunkt av CA 

(Conversation Analysis).  Utifrån studiens behov valdes att göra en förenklad version av 

denna transkriptionsmall, samt lägga till förklaringar till hur barnen i studien benämnts.    

 

Transkriptionsmall 

   
Ja emfatiskt tryck (stryks under)  
   
J- avbrutet ljud  
   
Jaa förlängning av ljud  
   
* ja* sägs med skrattande röst  
   
(ja) osäker transkription  
   
((går iväg)) metakommentarer, vad som händer utanför talet  
   
(ohörb) ohörbara ljud  
   
? frågande intonation  
   
F Flicka  
   
P Pojke  
   
1,2,3  Barnen i sekvensen har fått ett nummer efter i vilken 

ordning de syns i empirin i kombination med F eller 
P. 
 

 

Figur 4. Transkriptionsmall 
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En aspekt man bör ha i åtanke när man studerar barns interaktion är det perspektiv man väljer 

att se och försöka förstå interaktionen ur.  Vi har i kapitel 3, Bakgrund, belyst det 

sociokulturella perspektivet där interaktionen är en viktig del i lärandet och skapandet av 

mening.  Nedan har vi valt att analysera begreppet barnens perspektiv. Detta val har betydelse 

när vi analyserar vår etnografiska empiri. Eva Johansson (2003) har förklarat begreppet barns 

perspektiv genom att ta fasta på barnens livsvillkor och dess betydelse för barns erfarenheter 

samt att försöka förstå barnens intentioner och meningsuttryck. Vidare menar Johansson 

(ibid.) att barns perspektiv avser belysa det som visar sig för barnet. Gunilla Halldéns (2003) 

vidareutveckling av begreppen blir här intressant. Genom att lyfta fram att innebörden av 

ordet förändras om ordet skrivs sammansatt eller som en särskrivning menar hon att ordet får 

en annan mening. Skrivet som ett sammansatt ord, barnperspektiv, sätts fokus på barns villkor 

och målet blir att se till barnens bästa, ur samma begrepp kan vi även studera en kultur skapad 

för barn menar författaren. I en särskrivning, barns perspektiv, sett som två ord anläggs ett 

perspektiv som fångar barnets kultur. För att ytterligare nyansera begreppet har Löfdahl 

(2004) valt att påpeka att hon i sin forskning använder begreppet barns perspektiv och genom 

detta gör hon oss även uppmärksam på att hon vid tillfällen även väljer att använda begreppet 

barnens perspektiv för att betona att det inte bara finns ett barn perspektiv.  

Det barnperspektiv som vi väljer i vår studie ligger närmast det som Johansson (2003) 

antar där hon söker förstå barns intentioner och meningsuttryck, samt det Halldén (2003) 

menar med att fånga en kultur som är barnets. Detta blir ett av de verktygen som vi avser att 

använda i analysen av studien. Genom detta sätt att identifiera begreppet tydliggörs verktygen 

vi valt i analysen, och synen på interaktionen som sker mellan barnen på förskolan. Vi menar 

i linje med Löfdahl (2004) att det finns mer än ett barn perspektiv. Detta perspektiv benämns 

barnens perspektiv för att betona att det inte bara finns ett perspektiv.   

4.8 Metodreflektion  

I det följande reflekterar vi över den metod och de val som gjorts under studiens gång. Den 

etnografiska studie som ligger till grund för uppsatsens innehåll utgick från en pilotstudie med 

avsikt att studera förskolebarns språk. Denna gav oss insikter och ny kunskap inför den 

kommande fältstudien. En insikt var att det inte gick att särskilja barns språk och den 

interaktion de var en del av. Genom denna insikt byttes uppsatsens fokus från språk till 

interaktion. Analysen visade att strategierna barnen använde var en kulturell företeelse. 

Pilotstudien blev genom denna reflektion en viktig del av studien. Kunskapen blev på så sätt 

en förutsättning för vår strävan efter god kvalitet i insamlandet av empiri.  
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Deltagande observationer innebar för oss närvaro med en videokamera, men inte aktivt 

deltagande i barnens lekar. Kom barnen fram och frågade oss något valde vi att svara, men 

inte fortsätta någon dialog. Detta hände ett par gånger under studiens gång. Vid ett tillfälle 

gjorde ett barn illa sig. Av etiska skäl valde forskaren att gripa in och trösta barnet eftersom 

hon sökte upp en vuxen i rummet. Barnen såg oss som vuxna på förskolan även om vi klarlagt 

och sagt till barnen att vi var där för att se vad de leker och hur de pratar med varandra.  

Balansgången att se vad som sker och att finna sig i att vara mitt i situationer märktes tydligt 

när barnen ville se vår reaktion på något de sa eller gjorde som ansågs opassande. Som 

observatörer bemöttes detta med att vi tittade bort eller på en fråga om vad som var ”rätt” 

svarade vi ”fråga de riktiga fröknarna”. En reflektion till detta kan vara att även om vi var två 

främmande människor med videokamera på deras förskola, sågs vi som vuxna med auktoritet 

att avgöra uppkomna situationer. En konsekvens av att använda en videokamera under 

insamlandet av det empiriska materialet var att hela rummet inte kunde belysas. Hade vi valt 

att använda oss av flera videokameror hade flera parallella interaktionstillfällen kunnat 

skapas. Forskarnas val att endast använda en videokamera gjordes i avsikt att skapa en så 

naturlig situation som möjligt för barnen.  

Den etnografiska forskaren ställs inför många utmaningar. Att gå in i studien utan att 

veta vad vi skulle finna kunde kännas både befriande och samtidigt vissa gånger svårt. I 

insamlandets stund var vi omedvetna om vad analysen av empirin skulle leda, på så sätt gick 

vi in studien med öppna sinnen. Denna forskningsmetod har berikat oss som forskare, 

pedagoger och som människor. Ansatsen med studien var att se det vi såg, och inte titta efter 

vad vi ville se.  

I det följande reflekterar vi kring processen efter avslutad fältstudie. Vi har upptäckt att 

förmågan att se nya saker utvecklades under arbetets gång. Enligt Torlaug Hoel Løkensgard 

(2000) är det en komplicerad process att analysera och beskriva mänskliga relationer, och den 

denna process kan aldrig göras objektiv. Vidare menar Løkensgard Hoel (ibid.) att kunskap, 

förståelse och insikt inte är en färdig produkt utan en process av nya insikter. Det är viktigt för 

oss att påpeka att våra analyser har fokus på barns kulturskapande och att vi tror oss tolka 

händelserna utifrån denna syn. Vi har i exemplen i kapitel 5, Interaktionsstrategier, valt att 

namnge barnen som P för pojkar och F för flickor. Anledning till detta är att vi inte hade 

färdiga frågor, när transkriptionsarbetet startade, annat än avsikten att studera barns 

interaktion.  Vi har valt att inte analysera och belysa genusaspekten i uppsatsen. Valet att låta 

P och F benämningen vara kvar handlar om att i eventuella forstsatta studier belysa de likheter 

som barnen visar när det gäller interaktionsstrategier. Ett val vi gjorde var att inte benämna 
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barnen utifrån ålder, den information vi ger om barnen är att de är mellan 3-5 år. Detta i syfte 

att frångå den traditionella synen på ”det normala” barnet som härrör från traditionen i 

samhället där barn psykologiseras och bedöms från normalitet beroende på ålder. Vi har i 

detta kapitel, Etnografisk studie, gett en ingående beskrivning av processen vi genomfört i 

avsikt att besvara syfte och forskningsfrågorna. Att tydligt beskriva detta är en del av studiens 

trovärdighet och överförbarhet. I följande kapitel visas studiens resultat, utifrån den teoretiska 

bakgrund och metoden i detta kapitel.  
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5 Interaktionsstrategier 

I kommande kapitel presenteras studiens empiriska material, samt resultatet av analysen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I analysen som följer av det empiriska materialet 

har vi haft barnens perspektiv i åtanke. Vi belyser de strategier som synliggjorts och vad de 

uttrycker i interaktionen. Genom detta lyfts meningsskapandet i interaktionen. I det 

sociokulturella perspektivet ses barnen som kompetenta aktörer i skapandet av kultur i 

förskolans institutionella kontext. Vi ser på barnen som formade av- och medskapare till sitt 

sammanhang, och inte ur ett individuellt utvecklingspsykologiskt perspektiv. Detta formar hur 

vi väljer att se och presentera interaktionsstrategierna och kulturskapandet i analysen. Som 

hjälp i presentationen av det empiriska materialet och analysen har vi inspirerats av Tellgren 

(2004). Exemplen beskrivs i transkriptioner och i löpande text med en sammanfattande analys 

av dessa. Vi har valt att referenser ingår i detta kapitel för att kunna jämföra resultatet av 

analysen med tidigare forskning. De likheter vi sett genom det vi läst parallellt under studiens 

gång förankras i analysen. Nedan följer en uppdelning av barnens vanligt förekommande 

interaktionsstrategier. Vi presenterar dessa i fem teman: 

• Vänta på sin tur  

• Värna om sin lek  

• Förståelse för roller 

• Fördela roller 

• Bekräfta tema   

 

Interaktionsexemplen nedan är ett uttryck för kulturskapande, och vi lyfter fram och tydliggör 

detta efter varje tema. Skapandet och vidareutvecklingen av kultur belyses i sekvenserna 

nedan. Empirin visar förutom detta samspel även interaktionsstrategier, som alla handlar om 

hur barnen skapar eller vidareutveckla kulturella handlingar. Strategierna är situerade i 

förskolans kontext. Ambitionen är att belysa dessa ur barnens perspektiv och vad dessa kan 

betyda för barnen som är delaktiga. Vi anser att det finns en viktig poäng i att se barnet som 

en del av ett sammanhang. Strategierna i interaktionen bör inte ses som enskilda företeelser 

utan som en del av barnens gemensamma kulturskapande. I analysen har det även visat sig att 

artefakterna har nära samband med barnens strategier till ickeverbal och verbal interaktion på 

förskolan vi studerat. I den avslutande delen i detta kapitel sammanfattar vi 

resultatredovisningen. Här följer nu de mest förekommande interaktionsstrategier utifrån 
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empirin. De två första exemplen belyser vilka strategier barnen använder sig av när de ska 

skapa interaktionsutrymme och hur den faktiska platsen har betydelse för utfallet i leken.  

Vänta på sin tur 

Kommande sekvens visar en strategi när ett barn, F2 övertar en lek som nyss avslutats. Innan 

vi kommer in i sekvensen har P1 lekt med klossar. Han har upprepande gånger byggt ett torn 

med klossarna, när tornet rasar skrattar han tillsammans med de två flickorna, F2 och F3.  

 

Exempel 1 

rad namn sekvens 
70 P1 Ja ä trött på att bygga ((han reser sig från golvet och lägger sig mot 
71  armstödet på soffan)) ja ska gö nått annat ((han går från klossarna till  
72  datorn)) 
   
73 F2 ((på en gång går F2 fram till klossarna på golvet och börjar bygga själv  
74  hon skrattar lite)) Dä ä min tur ((hon tittar på klossarna och plockar upp  
75  dem i handen, tornet rasar)) *Hiihii* ((hon skrattar och bygger upp igen)) 
   
76 F3 ((kryper fram mot F2 och klossarna, vänder och reser sig upp och tar 
77  pallen med hjul, lägger sig på den, tittar på filmaren och puttar sig fram  
78  mot F2, börjar snurra på pallen)) Öhööö ((suckar och tittar på filmaren)) 
   
79 F2 ((bygger vidare, tornet rasar)) *Haahaa* ((hon skrattar)) 
   
80 F3 ((tittar på filmaren)) Det rasa i lådan *hahhaa* ((snurrar på pallen och  
81  skrattar, hoppar ner går mot flickan på golvet)) Ja kan hjälpa dej 
   
82 F2 Nää ja gjorde ju här ((fortsätter bygga)) 
   
83 F3 ((börjar bygga ett eget torn)) Titta här rå ((tornet rasar)) 
   
 

I exemplet ovan vill vi belysa det lekutrymmet F2 tar vid (rad 74) efter P1s avslutande lek 

(rad 70). Enligt analysen är F2s strategi till interaktion att vänta på sin tur för att kunna 

använda klossarna. Sekvensen visar hur F2 växlar från att vara aktiv i sitt iakttagande till att 

hon tar vid leken för att vidareutveckla den. I sekvensen tar F2 rollen som P1 hade men 

behåller också sin roll hon hade tidigare, att skratta när tornet rasade. Det som blir synligt här 

är att den tidigare leken lever kvar och vidareutvecklas genom att hon tar vid och skapar 

mening till den vidareutvecklade leken. Enligt Corsaro (2003) handlar barnens lekar om att 

reproducera och vidareutveckla. Utifrån det kan vi se att flickan reproducerar en kulturell lek, 

inspirerad av pojken. Att skifta perspektiv från iakttagande deltagare till att ta över leken efter 
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pojken, vi ser att flickan F2 använder de artefakter som finns tillgängliga på liknande sätt som 

pojken P1. Enligt Löfdahl (2004) använder sig barnen i leken av olika teman. Dessa teman har 

sin mening i barnens kultur. Barnens sätt att använda klossarna i leken, att bygga upp och låta 

tornet rasa och det följande skrattet, är lekens tema och uttryck för barnens kreativitet och 

gemensamma kulturskapande. Hur leken från början kom till eller hur den kommer att 

utvecklas vet vi inte, men att den förekom vid flera tillfällen i empirin visar ett kulturellt 

användande av artefakten. Artefaktens möjlighet skapade samma lek av olika barn under ett 

längre perspektiv. Intressant att lyfta fram är att F3 nekas hjälpa F2 (rad 81, 82) men hon får 

dela artefakterna, klossarna. I nästa exempel ser vi paralleller där interaktionsstrategin handlar 

om att värna om sin lek. 

Värna om sin lek 

Två flickor, F1 och F2, finns inne i rummet. De hoppar på kuddar som ligger på golvet 

framför soffan. En tredje flicka, F3, står i dörröppningen tillsammans med F4 och tittar in mot 

flickorna som hoppar. Sekvensen visar hur en verbal interaktion i form av en fråga, ett 

lekförslag, nekas och ignoreras av de övriga i rummet. 

 

Exempel 2 

rad namn sekvens 

05 F4 Ska vi inte leka kurragömma? Vaa? 
   
06  ((F1, F2 fortsätter hoppa på kuddarna, de svarar inte)) 
   
07 F4 Ska vi inte leka kurragömma?  
   
08  ((ingen svarar och de fortsätter att hoppa)) 
   
09 F2 ((F2 lägger sig på golvet och låter)) Iiiiii 
   
10 F5 ((en ny flicka kommer in i rummet, F5)) 
   
11 F4 ((går in mot soffan och frågar)) Ska vi inte leka kurragömma? 
   
12 F2 Vi ska baa göra en roli idé ((tittar på F4)) 
   
13 F2 ((hoppar ner på knä på en kudde)) 
   
14 F4 Men ja ja kan göra jätterolit ((F4 sträcker upp armarna i luften F1, F2, F3,  
15  F5 vänder sig mot F4)) dididi ((F4 rullar ner från soffan på  
16  kuddarna)) 
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I exempel 2 visar analysen att F4 verbalt ställer en fråga (rad 05) med anknytning till ett lek-

förslag. Detta upprepas ytterligare två gånger (rad 07, 11). Hon får ingen verbal respons från 

de andra barnen. När hon byter strategi och sträcker upp sina armar i luften (rad 14) samtidigt 

som hon säger ”Men ja ja kan göra jätterolit”, och blir fysiskt aktiv i den pågående leken (rad 

15, 16) blir hon en del av interaktionen och det pågående kulturskapandet. Analysen vi gör är 

att hon tack vare denna imitation av den pågående leken, får tillträde till 

interaktionsutrymmet. Tellgren (2004) menar att icke-verbala entréer är de mest frekventa och 

även de mest framgångsrika strategierna när det gäller tillträde till lek. Utifrån detta vill vi 

vidare i denna sekvens, även lyfta fram ytterligare en variabel, artefakternas, betydelse i 

skapandet av interaktion. Med andra ord blir kuddarna en viktig del av leken. Vidare i 

sekvensen, ej transkriberad, blir alla flickor i rummet delaktiga i leken genom att de samtidigt 

hoppar på kuddarna. Utifrån dessa iakttagelser tycker vi oss se att en ickeverbal imitation är 

en mer framgångsrik strategi, än den verbala när det gäller skapandet av lek och interaktion. 

Kuddarna hade sin mening i leksituationen, den skapades i interaktion och att vidareutveckla 

den intresserade F1, F2, F3 och F5 som på olika sätt hoppar på kuddarna. Analysen vi gör är 

att lekförslaget ignorerades i syfte att värna om kuddleken. Detta i samma syfte som i 

exempel 1 då flickan, F2, värnade om sitt lekutrymme. Flickorna ignorerade eller uteslöt inte 

F4 i den pågående leken, vi tolkar det i linje med Corsaro (2003) att barnen F1, F2, F3 och F5 

i denna situation värnar om sin lek och sitt lekutrymme. Ur F4s perspektiv ser vi att hon efter 

upprepade verbala förslag till lek, ändrar sin strategi till att delta i leken, först då får hon 

tillträde direkt. Detta stärker resonemanget kring att F1, F2, F3 och F5 inte ignorerar F4, utan 

enbart lekförslaget. Denna analys av artefakternas betydelse och den ickeverbala förmågan till 

interaktion som barnen besitter är överförbar vid flera tillfällen i empirin, i likhet med 

exempel 1. I kommande två exempel påvisas strategier barnen använde sig av vid 

rollfördelning. 

Förståelse för roller 

I följande strategi till interaktion visas hur fem flickor skapar förståelse för sina roller. 

Flickorna tar sig olika roller utifrån en artefakt, en serietidning. Serietidningens rollkaraktärer 

benämns av F1 och F2, antingen med namn eller utifrån egenskaper som ond eller god. F3 går 

fram till F1 visar en serietidning och med sin fråga (rad 01) intresserar hon även F2 och F5 att 

ingå i interaktionen som handlar om rollfördelning.  
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Exempel 3   

rad namn sekvens 

01 F3 Vem vill du vara av dom här tjejerna?  

   
02 F2 Ser du hon ä ja ((pekar på en figur i tidningen)) 
   
03 F5 Hon vill ja va ((pekar på en figur i tidningen)) 
   
04 F3 Hon ä ja ((pekar på en figur i tidningen)) 
   
05 F1 ((F1 vänder sig om med ryggen åt de andra hon håller tidningen i handen 
06  och tittar i den, F2 och F5 samlas kring henne)) Då får du välja då får du va  
07  hon den onda 
   
08 F2 Ja kan visa dej 
   
09 F1 Ja komme va nån av dom (( pekar i tidningen)) ja kommer va han han ä 
10  elak 
   
11 F2 Då ä du en kille men ja ä en tjej 
   
12 F1 Ja komme va elak ja kommer ta er ((nu kryper F4 fram till de andra på 
13  golvet)) 
   
14 F4 Vicken? ((här skyms kameran av en flicka och de andras tal blir ohörbart)) 
   
 

Exemplet visar att artefakten, serietidningen (rad 01) och dess innehåll är utgångspunkten för 

interaktionen som sker. Det som visas i exemplet är att strategin, inbjuda till en lek genom en 

artefakt är framgångsrik. Rollerna och dess egenskaper i tidningen förhandlas fram (rad 02-

14) i syfte att skapa förståelse, lek och interaktion. Det vi ser i den fortsatta leken är att 

mening skapas genom en gemensam förståelse för vilken roll man har i leken och 

karaktärernas egenskaper. F1 visar förståelse för karaktärerna i serietidningen i sekvensen 

(rad 05-07 och 10-12) genom att benämna dess egenskaper. Vi har funnit flera exempel på 

samma företeelse vidare i denna lek sekvens. F2 visar i empirin (ej transkriberat) namnet på 

en av karaktärerna i tidningen, vilket vi tolkar som att F1 och F2 i sin kultur är bekanta med 

innehållet i artefakten, serietidningen. De har en kunskap och bidrar på så sätt till lekens 

utformning. Det ger dem en starkare ställning i rollfördelningen, och hjälper till att skapa 

mening till den gemensamma leken. I linje med detta visar Löfdahl (2004) att barnen inom 

kamratkulturen är medvetna om statusförhållanden som finns och de utnyttjar detta för att 

tydliggöra sin och andras position i leken. Därmed skapar de en verbal interaktion och bidrar 
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därmed meningsskapande till den pågående leken. F5 och F3 i sekvensen (rad 03 och 04) 

valde sin roll och bidrog inte verbalt mer till den fortsatta leken utan de visade hur strategin 

Värna om sin lek (exempel 2) och ickeverbal interaktion fungerade genom att vidareutveckla 

sin förståelse för den gemensamma interaktionen och artefakten. En total förförståelse för 

innehållet i leken är inte nödvändig, enligt vår analys, utan skapas i interaktionen. Vidare 

följer interaktionsstrategin som handlar om att fördela roller.  

Fördela roller 

I sekvensen som följer vill vi visa ett försök till rollfördelning. Kommande exemplet skiljer 

sig från det föregående på så sätt att rollfördelningen misslyckas. F2 bygger med klossarna 

när F3 kommer fram till henne med en artefakt, serietidningen, från sekvensen med roll-

fördelning. 

 

Exempel 4 

rad namn sekvens 

90 F3 Viken ä du?  Ja ä Bloom (( sitter på huk framför F2)) 
   
91 F2 Hon nej hoonn ((pekar i tidningen)) 
   
92 F3 Nää hon ä ja du få va nån annan hon ä ja ((F3 tittar fortfarande i  
93  tidningen)) ja ä faktiskt Bloom  
   
94 F2 Nää jaa 
   
95 F3 Ja välde att ja ska vad Bloom du få va nån annan 
   
96 F2  Joo ((ser på forskaren)) 
   
97 F3 Det va ja so- ja välde att ja skulle va hon då få du välja nån annan annars  
98  kan du inte komma på mitt kalas 
   
99 F2 ((tittar snabbt på forskaren)) Men alla andra får komma på mitt kalas inte  
100  du ((tittar med en snabb blick mot forskaren som vänder bort huvudet)) 
   
101 F3 ((ohörbart)) men du få inte komma på mitt kalas 
   
102 F2 Alla andra få komma till mitt kalas ((ser på forskaren)) 
   
103 F3 Alla utom du få komma på mitt kalas ((reser sig upp och lyfter tidningen 
104  över huvudet, vänder sig om och kastar tidningen i golvet och lämnar  
105  rummet)) 
   
106 F2 ((vänder sig bort i en skyddande rörelse när tidningen kastas, går bort från  
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107  klossarna ler mot forskaren och lämnar rummet)) 
 

Det vi vill uppmärksamma i analysen av sekvensen är den dialog som sker mellan F2 och F3 

(rad 90-96).  F2 och F3 för här en dialog om rollfördelning med artefakten serietidningen som 

utgångspunkt. F3 presenterar lekförslaget med en fråga (rad 90) och uppfattas i analysen som 

det barn som bör ha företräde i rollfördelningen. Vi ser detta i linje med Löfdahl (2004) som 

belyser att äganderätten till en viss rekvisita i leken som är förknippad med rollen och dess 

karaktär samt rollens position i leken. Serietidningen i exempel 4 är laddad med makt, att 

hålla i den innebär status. Enighet mellan F2 och F3 uppnås inte deras försök att få rollen som 

”Bloom” (rad 90, 92, 93, 95). I Tellgrens studie (2004) benämns detta som 

deltagarförhandling. Vidare i exemplet följer ett strategibyte av rollfördelningen mellan F2 

och F3. Verbala hot är den nya strategin. Vid fem tillfällen, i sekvensen har vi 

uppmärksammat verbalt hot och maktspel i interaktionen (rad 97, 98, 100-103). Både F2 och 

F3 använder samma maktstrategi i interaktionen. Corsaro (2003) anser att kontroll är något 

fundamentalt i barns kamratkulturer. Han påpekar detta genom att säga:”Kids want to gain 

control of their lives and they want to share that sense of control with each other” (Corsaro 

2003, s 37).  Denna typ av hot har uppmärksammats i empirin.  

De strategier till interaktion som blir synliga i analysen är både verbala och ickeverbal. 

En interaktion som sker ickeverbalt är när F2 pekar i serietidningen (rad 91). Hon gör detta 

för att förtydliga för F3 vem hon vill vara. Ytterligare en ickeverbal interaktion som sker är 

när F2 söker kontakt med forskaren. Hon gör det genom att söka ögonkontakt (rad 96, 99, 

100, 102, 107). Vi väljer att lyfta fram denna interaktion mellan F2 och forskaren för att vi 

avser att analysera och belysa forskarens roll i sammanhanget. I analysen tolkar vi detta som 

att flickan söker uppmärksamhet av forskaren med sin blick. Forskaren valde att inte ge F2 

ögonkontakt, kameran är fortsatt riktad mot flickorna. Detta val gjordes i syfte att inte ”störa” 

deras interaktion. Intressant att notera är att enbart F2 sökte forskarens blick. Slutsatsen av 

analysen av denna sekvens, är att när F2 och F3 inte lyckas med rollfördelningen sinsemellan 

medför detta att de skiljs åt. Enligt Corsaro (2003) är de flesta konflikter mellan förskolebarn, 

i tid mätt, korta. Detta beror enligt honom på att pedagoger ingriper och löser problemen. I vår 

studie ingrep pedagogerna endast vid ett fåtal tillfällen. Detta stärker även slutsatsen att 

rollfördelning är en viktig strategi för fortsatt lek och interaktion samt att hot och makt är 

uttryck i kulturen att skapa lek. Det stärker även resonemanget att platsen, det fysiska 

utrymmet, är utgångspunkten för interaktion. Vi ser F3 träda in i F2s lekutrymme med ett 

lekförslag. Vi tolkar det som att F3 anser sig ha förtur (rad 95) till den attraktiva rollen 
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samtidigt som vi tolkar det som att F2 anser sig kunna välja roll för interaktionsutrymmet och 

rollfördelningen hade sin utgångspunkt i hennes fysiska plats i rummet. Detta skapar hot och 

förhandlingar som inte leder till fortsatt lek med detta tema. I nästa strategi belyser vi hur 

gemensam mening skapas i interaktionen. 

Bekräfta tema 

I följande sekvens visas hur leken upprätthålls genom att två pojkar, P1 och P2 använder 

artefakten ord, för att skapa gemensam mening till leken och interaktionen. Ordet som 

används i denna sekvens är ”dö” (rad 01, 06, 09 och 10). Sekvensen nedan visar hur pojkarna 

kommer in krypande på golvet med varsin traktor i handen. Innan detta har de lekt ett par 

sekunder på golvet utanför dörren. P1 och P2 sätter sig på golvet, P1 håller en traktor i handen 

och ser på forskaren och låter henne bli införstådd i lekens tema (rad 01).  

 

Exempel 5 

rad namn sekvens 

01 P1 Min lillebrosa håller på å dö på leken ((ser på forskaren)) 
   
02 P2 Jaa de ä ett hål som läcker å då måste vi laga de så behöver vi inte 
03  åka till en annan värld ((P1 och P2 tömmer ut trästavar ur traktorernas 
04  skopor och lägger trästavar framför sig på golvet))  Här ä hålet så dä då 
05  va de klart då ((P2 lägger ner den sista trä staven)) 
   
06 P1 Då behöver min lillebrorsa inte dö 
   
07 P1 För nu åkte han upp på den blå luren ((P1 pekar på trästavarna på golvet)) 
   
08 P2 Då åkte han upp på den blå elle hur X ((P2 ser på forskaren)) nu ä han  
09  uppe å då behöver han inte dö 
   
10 P1 Då behövde han inte dö eller hur X? 
   
11 P2 ((kör fram traktorn mot trästavarna)) Då körde vi efter  
   
12 P1 ((säger något ohörbart och kör ut ur rummet)) 
   
13 P2 Du ble arg på han ((springer ut ur rummet)) 
   
 

Analysen tydliggör att pojkarna skapar en lek där artefakten ”dö” är viktig. Dramat som sker 

visar att de har en förståelse för ordets mening, att ”dö” är laddat och de undviker och ”räddar 

lillebror” genom att lägga trästavar (rad 04, 05) på golvet. Vid två tillfällen (rad 01, 08) söker 
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pojkarna bekräftelse av forskaren genom en kombination av ickeverbal och verbal interaktion. 

Konstaterandet att han inte behöver dö (rad 06, 09, 10) bekräftas av både P1 och P2, pojkarna 

vidareutvecklar på så sätt sin lek. Efter att ha ”räddat lillebror” som var den gemensamma 

utgångspunkten i interaktionen lämnas denna artefakt och ord. Detta blir, enligt vår analys ett 

uttryck för ett gemensamt meningsskapande till lekens tema det dramatiska i artefakten, ordet 

”dö”.  Liknande exempel med tema har även påvisats i Corsaro (2003) och Tellgrens studier 

(2004). Tydliga kontraster i leken, som död och levande, elak och snäll, rik och fattig bidrar 

till att barnen får förståelse för livet och den socialisation de är en del av. Löfdahl (2004) ser 

dessa sammanhang som ett sätt för barnen att tillsammans tolka, förstå och hantera det som 

utspelar sig i leken. Hon menar att interaktionen utgår från det som barnen gemensamt har 

förståelse för och detta bidrar till en kollektivt kulturskapande. Sekvensen visar även att 

bekräftelse söks genom en fråga eller ett påstående. Här ställer P2 frågan ”eller hur X” (rad 

08) till P1. P2 bekräftar denna fråga med att svara på samma sätt (rad10).   

I följande sekvens vill vi ytterligare förtydliga detta fenomen där barnen med fokus på 

verbala uttryck skapar och vidareutvecklar sina lekar tillsammans. En länkning, ett samband, 

mellan de verbala och ickeverbala uttrycken samt artefakternas betydelse i interaktionen blir 

synlig i hela sekvensen.  

 

Exempel 6 

rad namn sekvens 
28 P2 ((tittar på P1)) Ja ska göra stopp för bron först ((ställer trästavar på kant  
29  runt kvadraten)) Ska fixa lite först 
   
30 P1 ((P1 tar trästavar i handen och lägger stavarna som en pil på golvet)) Det  
31  hä va en pil att de ska åka åt ditåt ((lyfter upp handen i luften och visar i 
32  samma riktning som pilen på golvet)) eller hur?  
   
33 P2 Mmmm 
   
34 P1 ((P1 kör sin traktor runt pilen)) Kolla å du sa va varför tar dom bort pilen? 
   
35 P2 Nu såg du att ja ((lägger stavar som en pil på golvet)) gjorde en pil att man  
36  skulle köra att man inte fick köra på bron  
   
37 P1 Ja höll på å gjorde några förändringar ska åka å hämta mera ((P1 kör ut ur  
  rummet med traktorn)) 
 

Ett tydligt exempel av länkningen är då fysiska artefakter, trästavar, bildar en pil (rad 30). 

Denna handling förtydligas verbalt (rad 30-32) och dessutom med en ickeverbal handling, en 
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gest (rad 31, 32). Vi ser här samma verbala bekräftelse (rad 32) ”eller hur” som vi valt att 

lyfta fram i den föregående analysen i exempel 5. Att söka bekräftelse tolkar vi som ett 

kulturellt uttryck i syfte att söka mening till den pågående interaktionen, i likhet med exempel 

5. Intressant att lyfta fram i sekvensen är den ömsesidiga verbala interaktionen, där båda 

samtalar fram lekens tema i kombination med artefakter och ickeverbal interaktion. Den 

ömsesidighet som blev synlig i sekvensen ovan såg vi inte i transkription 6, där vi i analysen 

istället såg F5 och F3 inta roller som verbalt passiva och att de använde sig av imitations-

strategier.  

Vidare i analysen, presenteras här i löpande text, ett exempel på hur ett ord eller 

begrepp kan användas i leken utan att alla barn har begreppsförståelsen för ordet. Det 

tydligaste exemplet på detta ur vår empiri, var när två pojkar lekte tillsammans. De hade 

staplat trästavar i sina traktorskopor, och började bygga med dem på golvet. En av pojkarna 

säger att de ska jobba på ”Bygg Max” (ett byggvaruhus, vår kommentar). Den andra pojken 

svarar då att han också vill åka till ”Bygg Mac”(Big Mac är en hamburgare, vår kommentar). 

Första pojken, som har kunskapen och förståelsen för begreppet ”Bygg Max”, rättar då pojken 

genom att upprepa ordet ”Bygg Max”. Andra pojken repeterar då ordet på rätt sätt. Vi 

upptäckte att han vid två senare tillfälle gör ytterligare felsägningar men vid de tillfällena 

rättar han sig själv och uttalar ordet korrekt. I vår analys ser vi att det är viktigt för pojkarna 

att orden och begreppen får likvärdig innebörd och uttal, under lekens gång. Genom analysen 

av den interaktion som skapades blev det intressant att se att ordet som från början var 

främmande för den ena pojken fick ett innehåll och en mening. Ordet vidareutvecklade på så 

sätt leken och pojkarna skapade en gemensam mening i leken. Orden blir på så vis ett sätt för 

pojkarna att skapa en gemensam lekkultur där uttal och förståelse utvecklas i interaktion 

under lekens gång. Analysen vi gör av detta är att pojken vid senare tillfällen, då han 

eventuellt möter ordet ”Bygg Max” kommer att återskapa en viss mening till begreppet tack 

vare den interaktion han ingått i förskolekulturen. Genom att den första pojken hade en 

förståelse för ”Bygg Max” kunde denna utveckling ske.  

I transkription 5 och 6 påvisas hur interaktion skapas genom artefakter och verbala 

uttryck. I följande exempel vill vi påvisa att interaktionen sker ickeverbalt och länkat till 

artefakter. Sekvensen är början på den transkription vi lyfter fram i transkription 4, där vi 

visade på ett kulturellt användande av artefakter. Det vi vill belysa med följande sekvens, i 

löpande text, är den ickeverbala förmågan barnen skapar i leken. Leken påbörjades genom att 

F1 frågar F2: ”Ska vi bygga en bilbana?”. Flickorna tar fram bilbanan, den ligger i en låda. 

Bilbanan har olika platta plastbitar och vägmärken som kan pusslas ihop. De lägger den på 
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golvet och bygger ihop den under 20 minuters tystnad.  Efter ytterligare ca 10 minuter hämtar 

F1 klossar som ligger i en låda längre bort i rummet, hon bygger med klossarna. Därefter 

lämnar F1 rummet för att hämta en traktor i rummet bredvid, hon kommer in med traktorn i 

rummet och börjar köra på bilbanan. F2 går också ut för att hämta en traktor, hon kommer 

tillbaka och kör runt på banan.  I analysen av sekvensen vill vi lyfta fram att leken fortgår utan 

verbal interaktion. Interaktionen sker med gester, blickar och artefakter. Under ett par 

tillfällen tar F1 och F2 ögonkontakt med varandra. Det positiva minspelet anser vi bidra till 

lekens vidareutveckling. Viss interaktion sker genom imitation då F1 och F2 leker på liknande 

sätt med artefakter och det fysiska i leken, att bygga bilbanan. En jämförande analys av detta i 

exemplet i löpande text och exempel 6, visar att exempel 6 har ett tydligt inslag av verbal och 

ickeverbal interaktion i kombination med artefakter. I exemplet med bilbanan skapas leken 

med få ord och med tonvikten på artefakter och ickeverbal interaktion.  Intressant blir därmed 

det meningsskapande som sker i dessa båda exempel. Artefakternas betydelse, bilbana och 

klossar, i interaktionen är betydelsefulla för lekens tema i båda exemplen. Ytterligare en 

annan gemensam aspekt är den bekräftelse av rollerna som sker, ickeverbalt och verbalt, där 

vi ser detta som en förutsättning för det gemensamma meningsskapandet i leken.  

Sammanfattningsvis har vi belyst fem teman; Vänta på sin tur, Värna om sin lek, 

Förståelse för roller, Fördela roller och Bekräfta tema. De interaktionsstrategier barnen 

använder sig av innefattar så väl verbala som ickeverbala delar. Interaktionen blir en del av 

den kultur barnen gemensamt skapar och vidareutvecklar i sin lek. Analysen visar att i 

samtliga teman ingår artefakterna och dessa har visat sig spela en viktig och central roll i 

interaktionen.  I kommande kapitel kommer en diskussion och en reflektion att föras runt 

skapandet av kultur med utgångspunkt från studiens resultat. Diskussionen förs även kring 

den teoretiska utgångspunkt som valts, det sociokulturella perspektivet, där en helhetssyn på 

barnet med utgångspunkt från den kulturella institution som förskolan är. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion runt den analys, och det resultat vi kommit fram till i studien. 

Att studera skapandet och vidareutvecklandet av kultur genom den interaktion som 

förekommer på förskolan har varit spännande och utvecklande för oss författare. Det är 

mycket som vid första anblicken ser ut som vanligt, för oss erfarna pedagoger, men som vid 

en djupare analys av barnens perspektiv i åtanke visar en kulturell värld som annars skulle 

förbli ”vanlig”. Den tid vi lagt till de empiriska studierna och efterföljande analys har 

synliggjort barnens enorma kompetenser att skapa mening och interaktion i förskolan. Den 

etnografiska metoden har utvecklat nya frågor, som vi presenterar i avsnittet Fortsatt 

forskning, men den har även gett svar på forskningsfrågorna i studien. Vi vill i detta kapitel 

diskutera kring resultatet i studien, de interaktionsstrategier och skapandet av kultur som 

barnen gjort synliga för oss.  

Utifrån dessa teman har vi kategoriserat strategierna barnen använder sig av och skapat 

en förklaringsmodell. Vi vill med förklaringsmodellen, Figur 5, visa att kärnan i interaktionen 

är det utrymme som skapas. För att leken ska kunna utvecklas förhandlar och skapar barnen 

förståelse för de roller de har i leken. Vidare kan det vi kallar meningsskapande, ses som den 

omgivande cirkel som innefattar utrymme och roller i leken. Med modellen som hjälp är det 

intressant att belysa de riktningar interaktionen tar när barnen vill bekräfta roller och 

interaktionsutrymme i en meningsskapande interaktion.   
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Figur 5. Interaktionsstrategimodell  
 Interaktionsutrymmet, den plats för lek som skapas av barnen är en viktig förutsättning för 

fortsatt lek. Vi ser detta i exemplen när barnen försvarar sin position i rummet genom att 

verbalt uttrycka det (exempel 1) samt att ignorera lekförslag (exempel 2) i de två första 

strategierna. De handlade om att Vänta på sin tur samt att Värna om sin lek. Det som blev 

tydligt var att olika strategier användes för att skapa och vidareutveckla interaktionsutrymmet. 

De två första teman vi presenterat handlade om betydelsen av att skapa interaktionsutrymme. 

Vi vill här dra paralleller till Corsaro (2003) och Tellgren (2004) som sett liknande strategier i 

sina studier. Tellgren (ibid.) väljer att kalla det för ”startperiod” till lek och interaktion. Vi 

väljer att kalla det interaktionsutrymme eftersom en start och slut på leken, enligt oss inte 

alltid går att utläsa. Interaktionen startar inte exakt samtidigt för alla deltagare. I de två första 

exemplen vi presenterat skapas interaktionen genom att barnen bestämmer den faktiska 

platsen för leken. Tellgren (2004) anser att barnen i sitt sökande av tillträde till lekar ofta 

nekas tillträde av andra barn. I det följande vill vi påvisa att barnen i sina nekande till 

lekförslag, som vi tolkar det, inte har som avsikt att utesluta varandra utan värnar om sitt 

lekutrymme och artefakterna. Genom att analysera händelsen på detta sätt problematiserar vi 

Tellgrens (ibid.) antagande att barnen i leksituationen utesluter eller ignorerar ”någon”. Vi vill 

belysa att ”någon”, flickan F3, i stället handlar om ”något”. I detta exempel värnas det fysiska 

lekutrymmet.   F3 använder en strategi som handlar om att delta i leken genom att hjälpa till 

(rad 81). Vi vill istället se nekandet, (rad 82) ”Nää ja gjorde ju här” som vi påvisat i exempel 

1, som ett nekande av det fysiska lekutrymmet, ”något”.  Detta antagande gör vi när vi i 

analysen lyfter fram att F3 får använda sig av klossarna när hon gör detta vid sidan av F2 (rad 
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83) där hon får använda artefakterna tillsammans med F3.  F2 har artefakter hon anser sig ha 

rätt till, hon refererar till att ha väntat på sin tur (rad 74). Barnen på förskolan hänvisar vid ett 

par tillfällen till de kollektiva regler som pedagogerna skapat. I likhet med Corsaro (2003) och 

Tellgrens (2004) slutsatser i sina studier ser vi att F2 gör precis detta, hänvisar till kollektiva 

regler. F3 väljer att byta strategi (rad 83) och bygger istället ett eget torn. Genom denna 

strategi blir hon genom klossbyggandet delaktig i interaktionen.  Denna analys, av uteslutning 

av ”något” är även överförbart i den följande analysen i exempel 2, där ett lekförslag nekas, 

men flickan accepteras.   

  Vi vill belysa dessa i förklaringsmodellen (Figur 5) där detta interaktionsutrymme är 

en förutsättning för att barnen skapar lek och interaktion med andra. De kulturella regler som 

vi ser i exemplet att Vänta på sin tur, Värna om sin plats och det lekutrymme som skapas i 

exemplen. Det handlar i exempel 1, med flickan som väntat på sin tur, värnas platsen men inte 

artefakterna och i exempel 2, med flickorna som hoppar och värnar om den leken visar vi att 

de ignorerar den tredje flickans lekförslag. När dessa regler, ofta omedvetet ”krockar” är det 

viktigt att se strategin barn använder för att skapa och värna om sitt lekutrymme. Den 

komplicerade frialek vi uppmärksammat kräver social förmåga och finkänslighet för sin och 

andras viljor. Ur barnens perspektiv ser vi att barnen använder sig av interaktionsstrategier för 

att få leken att fortgå.  I kombination med de kulturella regler, egna viljor och förslag 

vidareutvecklas leken.  

Vi går nu vidare och tittar på nästa del i cirkeln (Figur 5), Rollfördelning.  När 

interaktionsutrymmet är bekräftat och tryggt för barnen kan rollfördelning äga rum. Barnen 

söker interaktion med varandra, i syfte att skapa lek. Vi visar strategier som handlar om att 

Förståelse för roller samt i att Fördela roller. Lekens innehåll, karaktärerna i leken läggs till i 

interaktionsutrymmet och platsen för lek. Barnen vill med detta positionera sig själva och 

andra i interaktionen. Spelregler för leken tydliggörs i interaktionen när det gäller 

rollfördelning. I exempel 3 visas hur barnen fördelar roller utifrån olika kunskap om temat i 

leken. Kunskapen barnen besitter styr interaktionens innehåll. Vi tycker oss kunna se att barn 

med mycket kunskap om innehållet i leken har framstående positioner. I exempel 6, blev detta 

tydligt genom att barnet med mest kunskap blev pådrivande i utvecklingen av temat i leken. I 

exempel 4 ser vi att rollfördelningen misslyckas på grund av att det uppstår menings-

skildaktigheter i rollfördelningen. En slutsats vi drar av detta är att barnens interaktions-

utrymme förutsätter ömsesidig rollfördelning. Om det inte lyckas (exempel 3) upphör leken, 

barnen lämnar platsen eller börjar leka med något annat. I exempel 4, lyckas interaktionen 

genom att barnen som inte har samma kunskap om innehållet anpassar sig och låter sig ha en 
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underordnad position i leken. Anpassningen blir en förutsättning för att leken utvecklas. Ur 

barnens perspektiv behöver inte detta betyda något negativt utan kan ses som en del av den 

kultur de är medskapare till.  Rollfördelningen är i sin tur en förutsättning för att leken 

utvecklas till att gemensamt skapa handling i leken och djupare meningsskapande i 

interaktionen. En reflektion kring den kultur som skapas av barnen som vi gett exempel på, 

har sitt ursprung i barnens verklighet utanför förskolan är av vikt. Det handlar om exemplen 

att Fördela roller och Bekräfta tema. Den kultur som barnen har med sig och vidareutvecklar 

i förskolekontext kan utnyttjas i pedagogiska syften istället för, som enligt vår erfarenhet 

regleras genom diverse regler på förskolan. 

Vi kommer nu att diskutera ytterdelen i cirkeln (Figur 5), Meningsskapande. I 

interaktionen mellan deltagarna utvecklas meningen och temat i leken. En aspekt vi vill 

diskutera är den bekräftelse som söks av barnen i sina roller i leken. Detta visar att både 

platsen för interaktionen och rollfördelningen behöver synliggöras och bekräftas i 

interaktionen mellan de deltagande barnen. Ett annat exempel som synliggör detta är exemplet 

med bilbanan där den verbala interaktionen var underrepresenterad och leken skapade roller 

samt meningsskapande för barnen. Deras interaktionsutrymme var ohotat av andra barn, 

lekens tema och roller var ömsesidiga och den interaktion som skedde var med ljud och de 

glada miner som bekräftade lekens utveckling och gemensamma mening i exemplet i löpande 

text (s 33). De strategierna till interaktion barnen använder sig av är färgade av denna kultur 

och skapar mening till den förskolekontext de befinner sig i. Detta påvisas i exempel 4 (s 28) 

och exempel 6 (s 31). Utifrån detta vill vi dra paralleller till Corsaros Orb Web Model (Figur 

1 s 12) som handlar om att barnen är medskapare till sin kultur.  I likhet med detta påpekar 

Löfdahl (2004, 2007) att barns olika kunskaper ”flätas samman” och ger en ny gemensam 

förståelse hos barnen (Löfdahl 2007, s 60). I vår studie har vi lyft fram exempel som stärker 

detta resonemang, att barnen i sitt skapande av interaktion har olika kulturella förutsättningar. 

Genom interaktionen vidareutvecklas deras gemensamma kultur och på sätt även deras 

kunskap och lärande.  

Sammanfattningsvis har vi belyst interaktionen mellan barnen och diskuterat kring den 

kultur som skapats genom den. Den lek och interaktion som belysts visar att platsen för lek är 

viktig att värna om. Rollfördelningen som sker är en viktig del för den fortsatta leken. Det 

meningsskapande som sker handlar om att bekräfta roller och platsen för lek. Barnens 

interaktionsstrategier och olika roller i leken varierar men mönstret visar att interaktionen 

utvecklas i samspel med varandra. I det följande diskuteras artefakter, som visats vara en stor 

del av interaktionen som sker. 
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Artefakter, ord och saker, som skapar mening i interaktionen, är en viktig del av barnens 

kultur. Vidare vill vi utveckla diskussionen med en aspekt av interaktionsstrategierna som 

blivit synlig. Det handlar om det nära länkade sambandet mellan verbal och ickeverbal 

interaktion samt artefakternas inverkan på interaktionen i leken. Detta har visats sig vara en 

mycket viktig del av interaktionen. Det samspel vi belyst i analysen handlar om verbala och 

ickeverbala uttryck som alla innefattar artefakter. Som tidigare nämnts har det faktiska 

föremålet och de språkliga uttrycken ingen betydelse i sig utan betydelse skapas i samband 

med barnens användande av dessa. Genom att se det utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

menar Säljö (2000): 

  

”Vi måste se och förstå hur tänkande utövas av människor som agerar i sociala 

praktiker med hjälp av artefakter. När vi tar bort redskapen, den sociala praktiken och 

studerar tänkandet eller lärandet  ´i sig` har vi tappat bort vårt fenomen och ägnar oss åt 

studier av tämligen hjälplösa individer som berövats sina sociokulturella resurser” 

(Säljö 2000, s 81).  

  

Dessa sociokulturella resurser menar vi är både verbala och ickeverbala uttryck, som blir 

meningsskapande av barnen i förskolekontext. Den interaktion som skapades kring temat med 

artefakten serietidningen (exempel 3 och 4) var förekommande i empirin.  De fysiska 

artefakter som barnen hade att tillgå i rummet kompletterades av inslag som denna tidning. 

När det gäller artefakter i form av ord blev den kultur som barnen har med sig, synlig, 

(exempel 6). Den kultur barnen ingår i förutom den förskolekultur vi studerat är intressant och 

ger en inblick i barnens verklighet och förutsättningar. Vi går nu vidare och diskuterar 

artefakternas betydelse utifrån det vi valt att kalla rollfördelning, mitten av cirkeln.  I både 

exempel 3 och 4, blir artefakten en mycket viktig ingrediens i rollfördelningen. 

Meningsskapandet i leken tycks för barnen vara ”kuggen som driver hjulet framåt”. Ur 

barnens perspektiv, i deras kulturskapande och meningsskapande, utgår interaktionen från 

deras livsvärld. Hur utnyttjar kompetenserna barnen visar? Ur ett sociohistoriskt perspektiv är 

de kulturella arv och de traditioner förskolan bär med sig intressanta. De ramar till fri lek som 

finns är styrda av pedagogerna och är begränsad till en viss del av dagen, Det blir 

pedagogerna som ger barnen förutsättningar till lek, interaktion och material som finns att 

tillgå. Vi anser artefakter som viktiga i interaktionen och en ny syn på dessa i förskolekulturen 

kan diskuteras vidare.  
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Det vi beskrivit i barnens interaktion och de omgivande faktorernas påverkan av dessa 

menar vi att det man väljer att se blir synligt. Väljer man att se styrkor hos barnen blir dessa 

synliga och väljer man att se normala barn och avvikanden blir dessa synliga. I uppsatsen har 

vi valt att belysa de interaktionsstrategier och vad de har för inverkan på det klimat och kultur 

som förekommer. Vi har inte lagt fokus på om barnens ålder och om de eventuellt har 

problem eller diagnoser beskrivna i upprättade åtgärdsprogram och utvecklingsplaner. Vi vill 

med detta rikta kritik mot specialpedagogisk forskning, där synen på barnen som kompetenta 

och handlingskraftiga i många fall uteblir. Enligt vår erfarenhet är detta en tradition/synsätt på 

förskolan som vi menar är motsägelsefull och komplicerad. Å ena sidan värna om 

gruppkänsla och det sociala sammanhang och å andra sidan rikta utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram på individnivå. Om dessa individinriktade åtgärder, de speciella behoven, är 

uppkomna ur en social kontext bör istället frågan ställas om vad som bör göras åt den rådande 

situationen runt barnen. Vi menar att en positiv syn på barnet i sitt sammanhang, dess 

betydelse för barnens kultur, blir synlig genom att belysa det som sker i interaktionen. I denna 

vardag och kultur, kan det bli möjligt att se barnens kompetenser och fokusera på det utfall 

pedagogiken medför i verksamheten på förskolan. Det vi anser är en bra lärandemiljö är en 

miljö där allas kompetenser blir synliga och uppmuntras av deltagarna.  

I denna studie var ansatsen att studera hur det är och inte hur det borde vara. För att 

återkoppla till studiens forskningsfrågor vill vi denna gång presentera forskningsfrågorna på 

detta sätt:  
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Anledningen till denna presentation, liksom cirkeln i förordet handlar om den lärdom vi dragit 

att det inte går att särskilja vilken fråga som kommer först. Interaktionsstrategierna vi 

presenterat är kulturella uttryck och samtidigt sker kulturskapandet i interaktionen.  
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Fortsatt forskning 

I fortsatt forskning bör det vara väldigt intressant att vidareutveckla kunskapen om artefakter 

hos barn, i de yngre åldrarna. Hur påverkas kulturen, av det vi berört i studien, av kollektiva 

och institutionella regler? Hur ser barnen på reglerna som finns? Hur påverkas pedagogernas 

förhållningssätt? En bredare studie med vidare kontext än förskolans kunde belysa och 

innefatta andra delar, och aspekter kring barnet. Det skulle vara av stort intresse att fokusera 

på barnens egna tankar runt sin lek. Studier med fokus på barnens upplevelser av 

interaktionen skulle vara en utveckling av det vi genom denna uppsats påbörjat. Även 

pedagogernas syn och upplevelser skulle berika denna kunskap. Ur ytterligare en synvinkel 

skulle det vara mycket intressant att studera relationen mellan barnen och pedagoger, och 

genom det lyfta fram hur klimat och kulturer påverkas av relationer. Där kunde delaktighet 

och demokrati bli en naturlig utgångspunkt. Finns det arbetssätt som gynnar god 

kamratkultur? För att gå ett steg vidare kunde det vara av stort intresse att studera arbetsklimat 

och kulturskapande i andra miljöer i samhället, inte enbart de institutionella som anses vara en 

del av svensk utbildning, exempelvis idrottsföreningar eller frivillighets organisationer.  
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Bilaga 1 Brev angående föräldrars godkännande till studien 

 

                                                                                   071129 
 
Hej! 
Anna Folvik-Nilsson och Charlotte Bylin heter vi. Vi studerar en kurs på C-nivå 
vid Örebro Universitet som heter Verksamhet och forskning inom 
specialpedagogik.  
Vi ska göra våra fältstudier nu under december och eventuellt under vårterminen 
och undrar med Er föräldrar om det skulle vara okej.  
 
Vi ska göra deltagande observationer och har intresserat oss för barnens 
kommunikation under leken. Under fältarbetet kommer vi att göra anteckningar, 
spelar in samspel och interaktion med ljud och/eller video teknologin. Vi 
kommer att följa Vetenskapsrådets etiska regelverk och allt material 
och uppgifter kommer att hanteras anonymt. Förskolan, personal och barnen 
kommer att få fiktiva namn. Analysen kommer att presenteras i en vetenskaplig 
uppsats och det är vår förhoppning att vi kan delge förskolans personal (och våra 
olika kollegor inom förskolvärlden) viktiga rön från vår studie. Det är helt 
valfritt för personal, föräldrar och barnen att ge oss tillåtelsen att göra studien 
här på förskolan. Vi har redan fått personalens godkännanden och hoppas förstås 
på gott samarbete även med er och barnen! Ni får gärna fråga oss eller vår 
handledare om ni undrar över något eller om något är oklart. 
Med vänlig hälsning Anna Folvik-Nilsson & Charlotte Bylin 
Anna telefon 070-XXXXXXX 
Charlotte Bylin 070-XXXXXXX 
 
Handledare professor Sangeeta Bagga-Gupta, Örebro Universitet telefon 019-
XXXXXX 
………………………………………………………………………. 
Det är okej att mitt barn medverkar i studien 
 
Namn 
 
Jag vill inte att mitt barn medverkar i studien 
 
Namn 
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