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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva, analysera samt diskutera kommunikation och interaktion i den 
förskoledidaktiska verksamheten utifrån ett sociokulturellt lärande med utgångspunkt i lek.  Under 
våra besök på förskolan så valde vi att använda oss av videoobservationer men även ta hjälp av 
fältanteckningar. Denna metod hjälper oss att få en djupare syn på kommunikationen samt 
interaktionen mellan barn-barn men också mellan pedagog-barn. Under tiden vi utförde dessa 
observationer så utförde vi detta genom att vara icke – deltagande för att inte kunna påverka 
deltagarna.  
För att göra en kort sammanfattning över resultatet utifrån våra forskningsfrågor så kom vi fram till att 
barnens kommunikation samt interaktion blev tydligare med hjälp av mediering samt 
intersubjektivitet. Med detta menas att språket är det kulturella redskapet som människor har skapat 
för att kunna förstå varandra samt att talet är den medierande handlingen där information förs över 
från en individ till en annan. Intersubjektivitet innebär en gemensam förståelse mellan oss människor 
genom samspel med varandra.  
Innan det påbörjade arbetet så la vi upp en plan på hur vi skulle utföra denna studie baserat på den 
stora mängden av kunskap som vi redan har gått ut med. När vi därefter väl började studien insåg vi att 
detta gett oss en bekräftelse kring all kunskap då vi gått ut och fått se det vi har lärt oss med egna 
ögon. 
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Förord 
 

Författarna bakom denna studie är Karina Rifo Roman samt Jasmina Javidi. Vi är två studenter på 
Stockholms Universitet som läser förskollärarutbildningen. Uppsatsen kom till genom att vi ville 
fördjupa oss i kommunikationen och interaktionen på förskolan mellan barn-barn men även mellan 
barn-pedagog. Vi har valt att fördjupa oss kring detta på grund av att kommunikation samt interaktion 
är en stor del av vår vardag, vilket är anledningen till att vi vill forska mer om detta för att även ta reda 
på vad kommunikation samt interaktion mer står för. Det sociokulturella perspektivet handlar om att 
människor lär sig i sociala samspel och passade därför vår studie allra bäst. Den sociokulturella teorin 
blev därför ett självklart val för oss. Anledningen är att dessa begrepp som vi har valt är två begrepp 
som är väldigt centrala inom just denna teori. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Rikard 
Apelgren som har väglett oss genom detta arbete.  
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Inledning 
  

Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. (Skolverket 2010, s. 6) 

Som det framgår i citatet i läroplanen så är det alltså viktig att redan i tidig ålder få den kunskap man 
behöver för att vara en del av den gemensamma referensramen i samhället.  Kommunikation är en stor 
del av hur vi lär oss saker och därför blir det intressant att se hur pedagoger för vidare information och 
erfarenheter till barnen samt hur barnen delar med sig av tidigare erfarenheter till varandra. Att 
kommunicera med varandra är inte enbart via det verbala, därför vill vi även se på vilka olika sätt 
barnen samt pedagogerna kommunicerar med varandra utan att enbart använda sig av språket. 
Kommunikation gör det möjligt för oss att interagera med varandra men också ett bra sätt att göra sig 
förstådd på. Det är uppenbart att kommunikation är en viktig förmåga hos oss människor och därför 
har vi valt att fördjupa oss inom detta ämne. Då kommunikation är ett väldigt centralt begrepp inom 
det sociokulturella perspektivet så har vi valt att använda oss utav denna teori då den passar vår studie 
bäst.  

Bakgrund 

Då vi mestadels kommer att utgå från begreppet kommunikation, så kommer vi även att gå in en del 
på interaktion då vi anser att dessa två begrepp går in i varandra. Vi tänker oss att om det inte finns 
interaktion så finns inte heller kommunikation och tvärtom, vilket på så sätt gör att dessa två begrepp 
komplettera varandra. 
Läroplanen skriver att: ” Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 
barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" 
(Skolverket 2010, s. 7). Utifrån detta citat blir begreppet interaktion ett centralt begrepp att gå in på 
samt lyfta fram i vår studie. Det vi kommer att utföra är på ett ungefär precis det som de tar upp i 
läroplanen, men även kommunikationen mellan vuxna och barn, men också mellan barn och barn.  
Vi kommer alltså att göra en studie där man närmare kan få syn på kommunikation samt interaktion i 
verksamheten. Vi vill även se hur kunskaper samt erfarenheter förmedlas mellan pedagog-barn och 
mellan barn-barn.  
 
Då allt lärande innefattar kommunikation (Smidt 2010, s. 37) anser vi att dessa frågor blir en bra grund 
för att synliggöra vårt syfte och på ett tydligare sätt få fram vårt budskap med detta. Bortsätt från den 
verbala kommunikationen så finns det många olika sätt att kommunicera på, vilket är anledningen till 
varför vi vill titta närmare på just detta. Dessa andra sätt att kommunicera på kan t.ex. vara via 
kroppsspråk, gester, bilder etc. Vi finner detta viktigt eftersom att kommunikationen kontinuerligt 
förändras då samhället hela tiden går framåt och utvecklas. Smidt (2010, s. 43) framhäver att då allting 
allteftersom förändras samt utvecklas så ändras även människors förståelse samt tänkande. Olika sätt 
att tänka förändrar sättet att kommunicera på. T.ex. när man kollar på en film kan den förändra sättet 
att kommunicera och tänka på. Anledningen skulle vara att filmen på något sätt ofta talar till oss vilket 
då kan leda till att ett nytt sätt att tänka förekommer. Här är filmen en artefakt som är konstruerad av 
tecken samt symboler ect.  
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Vi anser att kommunikation är ett ämne som behöver vara i centrum genom att hela tiden komma med 
ny forskning, speciellt inom förskolans värld då barn använder sig av nya metoder för att kunna 
kommunicera med varandra. Detta på grund av att samhället i sig utvecklas framåt och vi hänger med i 
dess utveckling. Just om ämnet kommunikation kunde man hitta väldigt mycket forskning om. Det var 
allt från artiklar till långa doktorsavhandlingar. Den tidigare forskning som handlade om 
kommunikation berörde och gick in på ämnet interaktion vilket var positivt för oss, då man hade hittat 
om båda ämnena samt en stor mängd information att välja på. Men å andra sidan kunde det vara lite 
svårt att bestämma sig för vad man skulle ta med och vad som inte var relevant för oss.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är beskriva, analysera samt diskutera kommunikation och interaktion i 
den (förskole) didaktiska verksamheten utifrån ett sociokulturellt lärande med utgångspunkt i lek.  
 
 
Forskningsfrågor: 
1) Hur ser kommunikation och interaktion ut mellan barn-pedagog och mellan barn-barn? 
2) Hur arbetar pedagogerna med barnen för att intersubjektivitet ska skapas? 
3) Hur är den pedagogiska miljön på förskolan utformad? På vilket sätt medierar miljön/materialen 
barns lärande? 
 

Med dessa forskningsfrågor är tanken att begränsa mängden av material till vår studie, men finns även 
till för att inte komma ifrån det som studien ska handla om. 

Tidigare forskning 

Vi har valt att utgå ifrån Elisabeth Björklunds avhandling, ”Att erövra litteracitet – små barns 
kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan”. I Björklunds text skriver 
hon att syftet med hennes studie är att vinna kunskap om hur de yngsta barnen i förskolan erövrar och 
uttrycker litteracitet. Björklund har valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet, vilket gör att 
väldigt mycket i hennes studie blir relevant för vår studie. I denna studie framhäver Björklund att hon 
använt sig av en deltagande observation där hon tagit hjälp av en videokamera som varit hennes 
främsta redskap. Videokameran blir ett värdefullt medel så den deltagande observationen är det 
typiska sättet att utföra en etnografisk studie på. Det positiva med att utföra en studie på genom att 
filma är att det går att fånga detaljrik information som annars är svår att ta del av. Detta kan t.ex. vara 
interaktioner, där gester och minspel kan läsas av ingående, upprepande gånger eller i efterhand. 
Heikkilä och Sahlström i Björklunds text menar att det negativa med inspelning kan vara att brister i 
ljudupptagningen kan försvåra analysen, vilket kan leda till att inte allt syns eller hörs på ett 
forskningsetiskt tillfredställande sätt. Om barnen under observationen på något sätt visar att de inte vill 



 
 

4 

bli observerade så är en logisk följd av etiska frågor kring videoobservation att respektera barnen 
(Heikkilä och Sahlström i Björklund 2008, s. 75). I Sofia Eriksson Bergströms avhandling tar hon 
också upp om samma metod. Hon framhäver i sin text att hon använde videoinspelning och 
observationer som metod. Lange och Mierendorff i Eriksson Bergströms text menar också att 
observationer som metod är ett bra sätt att använda sig av för att få insyn i barns världar (Lange och 
Mierendorff 2009 i Bergström 2013, s. 62), vilket även Corsaro håller med om som understryker att 
fördelen med videoinspelning som metod är att man får möjligheten till att fånga upp det komplexa i 
barns aktiviteter. Under de senaste åren har användningen av videoinspelningar som teknik för att 
samla in material eskalerats (Corsaro 2011 i Bergström 2013, s. 62). 
 

Sofia Eriksson Bergströms syfte i sin avhandling är att beskriva och analysera barns 
handlingsutrymme i relation till de fysiska miljöer som finns i förskolan. Det som är centralt för denna 
studie är relationen mellan barn, fysiska miljöer och pedagoger (Bergström 2013, s. 8). Eftersom att vi 
utgår från en forskningsfråga som handlar om förskolans miljö så tyckte vi att denna studie passade 
oss bra. Hon skriver som tidigare nämnt även om relationen mellan barn-vuxna och miljön, vilket även 
vi gör i vår studie. Mediering är länken till att vårt tänkande samt våra föreställningar växer fram 
enligt Mäkitalo och Säljö. Genom kommunikation så förs kulturella föreställningar och redskap 
vidare, vilket gör att kommunikationen blir förhållandet mellan kulturen och människans tänkande 
(Mäkitalo, Säljö 2002 och Säljö 2005 i Björklund 2008, s.37). Med kulturella redskap menar vi saker 
som vi har skapat genom tiden för att kunna kommunicera med varandra. Ett exempel skulle kunna 
vara en penna som vi har skapat och genom denna kan vi kommunicera med varandra genom bland 
annat skriftspråket.  
 

Eriksson Bergström skriver i sin avhandling att beroende på hur människan gör sina erfarenheter 
genom medierande redskap så skapas en förståelse över hur hen lär samt fungerar i sociala praktiker 
(Wertsch, 1995) (Eriksson Bergström 2013, s. 44).  
Björklund skriver att forskning visar att man redan som spädbarn förbereder sig och öppnar sig för 
kommunikationen med omvärlden där de själva är aktiva i denna kommunikation (Björklund 2008, s. 
45). Både verbala uttryck samt gester kännetecknas i den tidiga kommunikationen mellan barn och 
omgivningen. Redan när barn föds uppfattar de många aspekter av språket och språkets ljudsystem är 
det som barnen lär sig allra först. Yngre barns tidiga deltagande i konversationer blir ofta 
framgångsrika byggd på den förutsättningen att barnen får många frågor från sina samtalspartner. 
Dessa konversationer består av ämne som intresserar dem och som lämnar utrymme för deras svar, 
vilket bidrar till att de blir delaktiga i en utvidgad ömsesidig dialog. Barnen lär sig bland annat att 
särskilja olika språkliga utgångspunkter, genrer samt annan kommunikation. Detta kan t.ex. vara att 
veta när språkliga eller icke språkliga svar krävs (Björklund 2008, s. 46).  
Enligt Vygotskij har språket många olika funktioner, språkets allra mest grundläggande funktion är att 
vara kommunikativ. Som även Säljö betonar, han menar att den aktiva länken mellan kollektivets samt 
individens erfarenheter i ett sociokulturellt perspektiv består av olika former av kommunikation. 
Praktiska erfarenheter och tankeformer blir återskapade och förnyas genom olika slag av 
kommunikation samt samtal och sprids sedan i samhället.  Genom kommunikation kan en händelse 
eller ett föremål framställas på olika sätt. Detta beror på vad som blir relevant att betona i den givna 
situationen. Vygotskij framhäver två språkliga funktioner i Björklunds text som består av den 
utpekande funktionen samt den semiotiska. I den utpekande funktionen ingår gester och den 
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semiotiska funktionen innebär teckenspråkiga funktioner (Vygotskij 1999 i Björklund 2008, s. 46).  
Sofia poängterar att miljön är en central del i läroplanen då de menar att ”miljön ska vara trygg, men 
den ska samtidigt locka till lek och kreativitet.  Den ska inspirera till aktivitet samt till att utforska 
omvärlden. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande”. Även utomhusmiljön är betydelsefull 
då den ska ge möjlighet till lek inom en planerad miljö samt naturlig miljö. Dess två miljöer är viktiga 
ska komplettera varandra genom att inomhus aktiviteter lätt ska kunna genomföras ute, därför blir 
kommunikationerna mellan ute/innemiljön viktiga att se över (Bergström Eriksson 2013, s. 14).  
Forskare har alltmer börjat intressera sig för den fysiska miljön i förskolor. Sofia refererar till Björklid 
(2005) som skriver om betydelsen om den fysiska miljön för lärandeprocesser där hon lyfter fram ett 
perspektiv vid namn miljöpsykologi för att belysa samspelet mellan individ samt fysisk miljö. Nordin-
Hultman diskuterar om vad det fysiska rummet kan innebära för vad barnen gör samt vad de blir. 
Tillsammans med flera andra författare har Sandberg pekat på den fysiska miljöns betydelse vad gäller 
lärande, lek och samspel (Nordin-Hultman 2014 och Sandberg 2008 i Bergström Eriksson 2013, s. 
11). 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. I och med att vi har valt att fokusera på 
kommunikationen samt interaktionen mellan barn-barn och barn-pedagog, så kändes denna teori som 
mest rimlig för oss att utgå ifrån då kommunikation och interaktion är två väldigt centrala begrepp 
inom det sociokulturella perspektivet. Några andra begrepp som vi kommer att ta upp är även 
kulturella artefakter och mediering. Dessa begrepp anser vi på något sätt vara sammanflätade och 
väljer därför att även framhäva dem. Genom mediering kan vi använda de olika kulturella redskap som 
vi har skapat för att tolka och förstå den värld vi lever i. Mediering förklarar alltså samverkan mellan 
människor och de kulturella redskap som människor använder för att förstå och agera i omvärlden.  
 
Vad gäller barn så har barnen redan i tidig ålder ett stort behov av kontakt med andra samt dess 
driftiga mål om att få samspela med människor i omgivningen (Säljö 2014, s. 37). Barnen avlägsnar 
sig gradvis från de fysiska behoven när de växer och börjar interagera med andra. Dessa fysiska behov 
är sömn, mat samt värme. De börjar istället utforska genom att lyssna, titta, känna och uppleva och tar 
aktivt reda på hur omvärlden är formad (Smidt 2010, s. 45).  
Genom kommunikation blir individer delaktiga i kunskaper och färdigheter, vilket leder till att 
kommunikativa processer blir centrala i ett sociokulturellt perspektiv. Barn blir medvetna om vad som 
är värdefullt samt intressant att iaktta i olika situationer genom att höra andra människor tala eller få 
syn på hur de föreställer världen. På så sätt blir kommunikationen en central grundtanke i ett 
sociokulturellt perspektiv, även när vi pratar om lärande och utveckling. Det är genom kommunikation 
som individen blir delaktig i kunskaper samt färdigheter (Säljö 2014, s. 37).  
Den sociokulturella teorin handlar alltså om hur vi människor lär oss i sociala sammanhang. Idén om 
att vi lär oss i sociala sammanhang utvecklades av psykologen Vygotskij. Han menar att kunskap 
skapas via interaktion mellan människor i olika kulturella miljöer (Vygotskij 1999 i Gjems: 2011, s. 
20). En av utgångspunkterna för denna teori är att både lärande och mänskligt tänkande samt 
handlande intresserar sig för hur vi individer och grupper tillägnar oss och använder fysiska samt 
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kognitiva resurser. Mellan kollektiv och individ så har även samspelet en stor och viktig roll, vilket 
gör att det hamnar i fokus i ett sådant perspektiv (Säljö 2014, s.18). 
 
Hela vår värld är fylld av fysiska redskap alltså artefakter som också ingår i vår kultur. 
När man pratar om kultur pratar man även om den materiella omvärlden. Som Säljö tar upp i sin bok 
så skriver han att kultur är en uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper samt andra resurser som vi 
uppnår genom interaktion med omvärlden, vilket också innebär att kulturen är materiell som 
immateriell. Dessa två har ett intimt samspel med varandra eftersom att utvecklingen av idéer och 
intellektuella kunskaper samt utvecklingen med materiella resurser är sammanflätade (Säljö 2014, s. 
29). Vygotskij använder ordet historisk som enlig honom är nära kopplat till begreppet kulturell, i 
historien tyckes ingå kulturella redskap (t.ex. skriften, matematiken ect) som utvecklats av människan 
men som också ökar vår förmåga att analysera nuet samt förstå det förflutna och förutsäga framtiden.  
Han pratar även om instrumentell. Med det menar han mediering- något som är centralt inom hans 
teori. Mediering handlar om att använda kulturella redskap eller tecken för att göra förändringar i vårt 
tänkande (Vygotskij 1999 i Smidt 2010, s. 42) som också är samverkan mellan människor och de olika 
kulturella redskapen. Med hjälp av mediering så kan artefakter integrera med oss i våra sociala 
praktiker (Säljö 2014, s. 81).   
 
Vi människor har en väldigt begränsad förmåga att hålla information i minnet, vilket gör att vi i olika 
situationer är dåliga på att fullfölja logiska resonemang. Med tiden har vi utvecklats och stora 
förändringar har skett i våra intellektuella samt fysiska färdigheter men även i våra kunskaper. Ett 
exempel kan vara att en miniräknare är ett fysiskt föremål. Med den kan man göra komplicerade 
beräkningar som skulle ha tagit lång tid att göra utan denna apparat. Miniräknaren gör på detta sätt ett 
intellektuellt arbete som annars skulle vara tidskrävande att göra eller till och med mycket svårt att 
genomföra utan. Med Vygotskijs ord kan man säga att vi lever i en medierande verklighet. 
Miniräknaren är ett exempel på vad vi kan kalla för förmedlande redskap, som utökar våra fysiska men 
också intellektuella förmågor. Genom dessa olika verktyg som i detta fall miniräknaren kan vi 
observera men också bearbeta den omvärld vi lever i (Vygotskij 1999 i Säljö 2011, ss. 67-82 ). 
Kommunikationen och samspelet mellan oss människor uppstår via de kulturella redskapen som vi 
skapar i våra kulturer, det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas samt förs 
vidare till nästa generation (Säljö 2014, s.19). 
 

Metod 

Vårt teoretiska perspektiv är att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi kommer att använda 
oss av videoobservationer som metod men också ta hjälp av fältanteckningar. Detta på grund av att om 
vi skulle missa någonting på inspelningen då man inte alltid kanske hör allting så har vi då samtidigt 
skrivit ner anteckningar som vi kan titta på. Samtidigt så kände vi att det var ett bra sätt då vi är två 
och ser saker med olika ögon.  
Vi har valt att utföra studien genom att vara icke – deltagande under observationen för att inte påverka 
deltagarna. De olika videoinspelningarna kommer för det mesta att äga rum under den fria leken.  
Tanken bakom att utföra denna studie genom filmning som observationer är på grund av att vi tydligt 
vill kunna se hur kommunikation samt interaktion utspelas mellan pedagog-barn samt barn-barn på 
verksamheten. Detta kan bli svårt att få syn på genom intervjuer då vi även vill få syn på bland annat 
kommunikationen via kroppsspråk, gester, tecken och symboler. Därför blir det betydligt mycket 
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tydligare genom att använda sig av videoinspelningar och fältanteckningar, vilket vi därför anser 
passar oss allra bäst.  

Val av metod 

Att utföra denna studie genom observationer och vara icke - deltagande innebär att man som forskare 
kommer att stå bredvid och observera, alltså inte delta. Anledningen till detta val av metod är att inte 
vara med och delta på grund av att inte ha någon verkan på leken och situationen. Detta på grund av att 
få se hur barnen och pedagogerna kommunicerar och samarbetar utan att vi på något sätt är med och 
påverkar det som händer. Vi kommer även att utgå ifrån en ostrukturerad observation som innebär att 
allt relevant som har en koppling till vårt syfte samt intresse noteras med hjälp av fältanteckningar och 
videoinspelning, däremot så måste man samtidigt ha en liten grad av struktur då vi har specifika 
frågeställningar vi vill få svar på (Löfdahl et al. 2014, s. 62). Det positiva med att välja just dessa 
observationer är, för vår del som har valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv, att man via 
observation har ett större utrymme till att få en beredare syn på det man faktiskt söker efter samt att 
man då kan gå mer in på djupet för att även titta på kroppsspråk, uttryck, gester etc. Det vi anser som 
det enda negativa skulle vara att barnen kanske inte blir lika fokuserade på situationen när man är där 
och antecknar samt filmar. Undersökningen kommer att utföras utifrån en kvalitativ forskning. 
Anledningen till detta är på grund av att vi kommer att använda oss av fältanteckningar och 
videoinspelningar för att kunna se, höra eller på andra sätt kunna registrera vad de gör. Skillnaden 
mellan kvalitativ forskning och kvantitativ forskning är att utifrån en kvantitativ forskning sker 
mycket av arbetet innan insamlad data. Alltså att man utgår från tabeller och statistik, vilket inte är ett 
sätt som vi ska utföra vår studie på. Kvalitativa metoder innebär att man som forskare själv befinner 
sig i den sociala verkligheten som ska analyseras samtidigt som man genomför datainsamling och 
egna tolkningar. (Löfdahl et al. 2014, s. 105).  
 

Urval och avgränsningar 

När det väl var dags att gå ut och göra våra observationer så bestämde vi att vi endast skulle observera 
en förskola pga. Tidsbrist. Vi kände att vi inte skulle få tillräckligt med tid för att verkligen få ner det 
vi ville ta reda på, på en djupare nivå om vi hade valt att observera på två förskolor. Därför valde vi att 
endast hålla oss till en förskola och istället gå in mer på djupet där. Dock så hade det varit intressant 
att prova på att observera på två olika förskolor för exempelvis få se skillnader och likheter inom två 
olika verksamheter. När vi fick tillbaka samtyckebrevet från föräldrarna kunde man sätta igång. I 
början hade vi tänkt oss att observationerna skulle ske under en speciell situation som t.ex. samlingen. 
Men istället så begränsade vi oss till att endast filma under fria leken eftersom detta är en situation där 
de händer mycket på en och samma gång. Alla föräldrar hade skrivit på samtyckebrevet därför kunde 
alla barn bli filmade. Vi filmade alla barn i olika miljöer/rum för och få en större inblick. Dock 
filmades inte barnen samtidigt eftersom det befann sig olika rum, men alla blev filmade under vår 
vistelse på förskola. Det var viktigt att få en större inblick på olika situationer men samtidigt valde vi 
att filma situationer som var mest relevant för oss samt till vår studie.  
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Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Förskolan som vi besökte och observerade ligger rätt centralt i Stockholm. Då vi har valt att utföra 4 
olika observationer så observerade vi alla barnen som var på förskolan. Denna grupp består av 19 barn 
samt tre pedagoger, men då nio av barnen var borta under vår första observation så observerade vi 
resterande barn som bestod av 6 flickor och 4 pojkar, samt tre kvinnliga pedagoger. Denna grupp är en 
blandad barngrupp på 3-5 år med olika etniciteter. Innan vi begav oss ut till förskolan så mailade vi ut 
information om vår studie till chefen som delade ut detta papper till alla föräldrar på förskolan. I denna 
information presenterade vi oss själva och talade om varför vi skulle komma ut och observera barnen 
samt vad detta skulle användas till för. När vi väl kom fram till förskolan så fick vi tillbaka alla papper 
med föräldrarnas underskrift på för att se vilka barn som fick bli filmade och vilka som inte var okej 
med detta. Som tur var så hade alla föräldrar skrivit under och efter att ha fått deras godkännande så 
var det bara att sätta igång. Under dessa observationer så har vi inte tagit hjälp av några barnböcker 
eller andra typer, utan vi har mest vänt oss till kurslitteratur där innehållet består av metoder som man 
använder för en studie. Efter att ha läst detta och fått kunskap om bästa sätt att utföra denna studie på 
så gjorde vi ett schema för att sedan kunna bocka av de punkter som vi hade få svar på och som vi 
även hade fått syn på.  

Insamlingsteknik 

Vår metod i denna studie är som tidigare nämnt videoobservationer med hjälp av våra mobilkameror. 
Vi meddelade även att all insamlingsdata efteråt skulle transkriberas samt tas bort efter studien. Med 
dessa verktyg kunde vi filma utan några helst problem. Vi provade på att filma barnen några gånger 
till en början för att få syn på både hur ljudet låter och hur tydligt man kan se uttryck, gester etc. På 
grund av tidsbrist så började vi med att göra ett schema för oss själva som bestod av olika punkter som 
vi skulle utgå ifrån. Dessa punkter var; tid, plats, föremål (redskap), personer, vad som sägs samt vad 
som görs. Detta gjorde vi för att på ett kort och tydligt sätt få ner en grund över det som vi senare 
utvecklade och på ett djupare sätt skrev ner i vår studie. Vi valde att gå ut till denna förskola under tre 
dagar där vi utförde 4 olika observationer. Dessa observationer skedde under den fria leken, utomhus, 
samt under en bestämd aktivitet som pedagogerna hade bestämt.  Under den första dagen så utförde vi 
två observationer. Dessa observationer var på förmiddagen under barnens fria lek och under den 
bestämda aktiviteten. Under dag två utförde vi enbart en observation som även här var under den fria 
leken och den sista dagen, alltså dag fyra observerade vi dem utomhus.  Detta sätt att arbeta på valde 
vi för att kunna observera barnen samt pedagogerna under flera olika situationer för att se om barnen 
eller pedagogerna, beroende på miljö, agerar samt kommunicerar på olika sätt.  

Genomförande 

Vi har utgått en del från böcker samt kurslitteraturer för att ta del av fakta som vi behöver för att utföra 
vår studie. Vi har även varit ute på en förskola och observerat barnen. Eftersom vårt syfte med studien 
är att se barn-barn pedagog-barns kommunikation samt samspel i verksamheten så observerade vi 
barnen och det vuxna på förskolan. Observationerna skedde både inomhus samt utomhus för att få syn 
på om miljön gör någon påverkan på barns samt pedagogers kommunikation/interaktion. Som tidigare 
nämnt så mailade vi ut information om vår studie till förskolechefen som delade ut detta 
samtyckesbrev till föräldrarna på förskolan för att få deras godkännande. När vi väl kom till förskolan 
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så fick vi tillbaka alla samtyckes brev med föräldrarnas underskrift för att se vilka barn som fick bli 
filmade och vilka som inte var okej med detta och därefter så satte vi igång.  

Under den första dagen utförde vi två observationer som ägde rum under den fria leken samt under en 
bestämd aktivitet som pedagogen hade planerat. Den första observationen som utfördes under den fria 
leken då vi började med att observera 4 barn, varav tre flickor samt en pojke mellan 3-5 år. Denna 
observation ägde rum i lek/byggrummet där en av oss började med att filma och den andra skrev ner 
fältanteckningar. Barnen lekte och gick in i olika karaktärer med hjälp av bland annat fantasin men 
även olika leksaksdjur som de lekte med. När vi väl kände oss klara så gick vi ut till mat/ lekrummet. 
Det var lite som ett allrum där resterande av barnen satt runt ett bord tillsammans med två pedagoger 
och målade då vi valde att utföra vår andra observation. Vi bestämde oss för att sätta oss vid det 
tomma bordet bredvid för att hålla oss lite i bakgrunden. Även här filmade vi dessa barn samtidigt som 
vi skrev anteckningar. De skulle måla en varsin cirkel som de sedan skulle få rita ett mönster på för att 
sedan färglägga och klippa ut.  

Under vår andra dag och tredje observation på förskolan så observerade vi 10 barn varav 4 pojkar och 
6 flickor under den fria leken. Denna gång bytte vi så att den som filmade under första observationen 
nu fick skriva ner fältanteckningar och tvärtom. Barnen var samlade i ett rum där de hade på musik 
som de sprang runt och dansade till. De använde sig även av ut klädnader och täcken som de hade 
på/över sig och låtsades gå in i olika karaktärer. Pedagogen kom sedan in och bad barnen på en gång 
att avsluta deras lek för att de skulle göra en annan, enligt henne, jätterolig lek. De skulle nämligen 
leka en danslek där man ställer stolar mot varandra och dansar runt tills musiken stoppas, då man ska 
försöka sätta sig ner på en stol så fort som möjligt. Missar man att sätta sig på en stol så åker man ut. 
Pedagogen förklarade leken för barnen som satt tysta och samlade vid soffan som fanns inne på 
rummet och tog till sig introduktionerna. Pedagogen frågade även om det var några barn som kände 
igen denna lek och de fick därefter också förklara för de andra barnen hur denna lek gick till. När det 
väl uppstod någon konflikt mellan antingen pedagog-barn eller barn-barn så märkte vi att det löstes 
väldigt snabbt genom bra kommunikation och interaktion. Detta kommer vi att gå in djupare på längre 
fram i texten.  

Den tredje dagen och fjärde observationen valde vi att vara utomhus tillsammans med barnen samt 
pedagogerna och observera. Denna gång använde vi oss endast av fältanteckningar där båda 
antecknade för att sedan slå ihop det vi har skrivit ner. Här började vi med att observera tre flickor som 
lekte i gården. På gården låg det stora däck uppradade där barnen stod på led och sprang en och en 
genom dessa däck med en fot i varje hål. De pratade med varandra och gav varandra råd om hur man 
skulle springa för att inte snubbla i hålen. Snabbt därefter kommer pedagogen ut och ropar att alla barn 
ska komma och hämta västar då de skulle iväg till den stora parken. Barnen släppte genast det som de 
höll på med och sprang fram till pedagogen för att sig i kö bakom varandra och få västar. När de hade 
fått västar var det dags för nästa steg vilket var att gå till den andra pedagogen, ställa sig i ett nytt led 
och få hjälp med att dra på sig västen, därefter så stod de lugna och väntade på att alla kompisar skulle 
bli klara. Barnen blev sedan uppdelade två och två för att hålla hand och för att därefter börja gå mot 
parken.  
Efter varje observation som vi utförde så satte vi oss tillsammans och utvecklade våra fältanteckningar 
till beredare meningar. Vi tittade även igenom videoinspelningarna och skrev ner det vi kunde få syn 
på för att därefter sammanfatta allting till en text. Insamlingen av data upplever vi gick förvånansvärt 
bra då vi under alla observationer tyckt oss fått syn på våra forskningsfrågor samt syfte.  
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Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

När vi har genomfört denna studie så har vi samarbetat väldigt bra på grund av att vi har delat upp 
arbetet på ett bra sätt och på ett sådant sätt så att uppdelningen av arbetet blir lika Ibland har vi gjort så 
att den ena har tittat i böcker, medan den andra har skrivit och formulerat om fakta som vi tidigare har 
hittat tillsammans och sedan har vi turats om. Arbetet har delats upp genom att vi har skrivit vissa 
delar enskilt och resten har vi skrivit tillsammans, vilket har fungerat utmärkt för oss båda då vi hela 
tiden har pratat ihop oss om vad som ska finnas med i varje del som vi har skrivit tillsammans samt 
enskilt.  Dem delarna som vi skrev tillsammans är inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar men 
även undersökningsmaterial/undersökningspersoner, insamlingsteknik, genomförande samt 
forskningsetiska övervägande. Dem enskilda delarna som Jasmina har skrivit är tidigare forskning, 
studiens kvalitet, val av metod och de delarna som Karina har skrivit är metod, teoretiskt perspektiv, 
databearbetning och analysmetod. När vi var ute och utförde våra observationer så började Jasmina 
med att filma första gången och Karina gjorde fältanteckningar, sedan under den andra observationen 
så bytte vi för att både få prova på att filma och skriva fältanteckningar. Vi kommer att fortsätta att 
arbeta på detta sätt eftersom att det både har fungerat och passat oss bäst. De sista delarna i arbetet har 
vi skrivit och utvecklat tillsammans.    

 

Databearbetning och analysmetod 

Insamlad data har bearbetats genom att vi efter varje observation har suttit ner och gått igenom samt 
sammanfattat observationerna. Det vi har tänkt extra på har varit som Kaijser och Öhlander skriver i 
sin bok och menar att vardagsspråk och skrivet språk skiljer sig åt (Kaijser & Öhlander 2011, s. 107). 
Därför har vi, efter varje observation, suttit och utvecklat våra fältanteckningar från stödord till skrivet 
språk för att skriva ned allting ordagrant samt på ett mer utvecklande sätt. Det finns ingenting som vi 
har uteslutit men har transkribera all datainsamling som vi har samlat in. Allt vi fick med under våra 
observationer är det som vi har utvecklat i vår studie. Det var på detta sätt som vi påbörjade vår analys 
av data. Metoden vi använde oss av för att få en struktur på allt vi hade samlat in var genom ett 
schema som vi själva hade gjort. På detta schema skrev vi olika rubriker på det vi ville få med och 
skrev sedan ned stödord under dem, se bilagor. Schemat hjälpte oss på så sätt att vi då kunde få in 
tillräckligt mycket material för att kunna dra slutsatser kring det. Genom detta fick vi alltså inte för 
mycket material men heller inte för lite, utan i en lagom men tillräcklig mängd. Det som även var 
positivt med schemat som vi skrev var att vi till punkt och pricka gick efter våra rubriker. Detta gjorde 
även att vi inte kom bort från det som var det huvudsakliga syftet med vår studie.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Vi har utgått från vetenskapsrådet (2011, s. 67) där vi utgår från sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 
samt konfidentialitet.  Tystnadsplikten samt sekretessen är besläktad med varandra. Sekretessen följer 
alltså med i tystnadsplikten då en uppgift är sekretessbelagd och man som forskare inte får tala om de 
valda personerna eller lämna ut information om dessa till andra. Här kommer vi även att gå in på 
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anonymitet. Detta innebär att man inte nämner några namn eller skriver på så sätt att man kan göra en 
koppling till vem personen kan vara. På så sätt skyddas deras integritet, vilket även konfidentialitet 
står för då det handlar om att skydda personernas integritet.  

Vi kommer här kort att beskriva hur vi har gått tillväga inom forskningsetiken.  
För att få föräldrarnas samt chefens godkännande om att vi kommer ut och utför dessa observationer, 
så började vi med att maila ut information om vår studie till chefen. Vi började med att presentera oss 
själva och sedan tala om vad vi har tänkt göra och vad denna studie ska användas till för. Chefen 
delade sedan ut dessa samtyckesbrev till alla föräldrar, och med deras godkännande så var det okej att 
observera och filma barnen på förskolan. Vi var även tydliga med att insamlad data enbart skulle 
användas till för studiens ändamål för att därefter radera dessa material. Barn och pedagoger som blivit 
observerade är skrivna på så sätt att de inte kan kännas igen och är självklart anonyma deltagare 
(Löfdahl et al. 2014, s. 36,38). Detta har genomförts genom att inte nämna några namn alls under hela 
studien. På så sätt skyddar man deltagarnas integritet. Som forskare har vi en sorts makt då vi får 
bestämma när och var vi ska observera barnen samt pedagogerna, men å andra sidan har barnen en 
större makt då vi först och främst måste ta hänsyn till om de vill bli filmade eller inte. Om barnen visar 
minsta tecken på att de tycker att det på något sätt är obehagligt över att vi är där och filmar, så måste 
vi respektera detta och avstå filmning från barnet i fråga. I vårt fall så har detta problem inte uppstått 
då barnen för det mesta inte ens lade märke till att vi var där, vilket, utifrån vår tolkning, gjorde att 
studien inte verkade påverka barnen under tiden som vi var där.  

Studiens kvalitet 

Det vi ser som vår styrka bakom studiens kvalitet har varit att vi i förväg var ense om vad vi skulle 
använda för metod samt hur vi skulle genomföra denna studie. Tack vare detta samarbete så kom vi 
igång väldigt snabbt med vårt arbete och kunde utföra den stegvis utifrån våra önskemål om hur vi 
ville genomföra den. Svårigheten med utförandet av denna studie har varit insamlingen av fakta. 
Anledningen till att detta blev en svårighet var på grund av den stora mängden av information som vi 
hade att välja på. Vad var det viktigaste och hur mycket kunde man ta med? För att inte låta detta bli 
ett hinder så valde vi tillslut att utgå ifrån två olika avhandling som vi kände oss trygga med, samt en 
text som vi tyckte var relevant för vår studie. Då studiens kvalitet ska hållas på topp så var det viktigt 
att hela tiden tänka på det valda syftet samt våra forskningsfrågor. Anledningen var att inte komma 
bort från det som studien egentligen ska handla om. Med hjälp av bra litteratur, text samt avhandlingar 
så har vi fått ihop en, enligt oss, bra text med ett bra innehåll.  

Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi kortfattat att presentera våra genomförda observationer och även utföra 
en redogörelse för studiens resultat.  
	  
Vårt syfte med denna studie är att beskriva, analysera samt diskutera kommunikation och interaktion i 
den förskole didaktiska verksamheten utifrån ett sociokulturellt lärande med utgångspunkt i lek. 
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Forskningsfrågorna som vi har valt att utgå ifrån är: Hur ser kommunikation och interaktion ut mellan 
barn-pedagog och mellan barn-barn? Hur arbetar pedagogerna med barnen för att intersubjektivitet ska 
skapas samt hur den pedagogiska miljön på förskolan är utformad och på vilket sätt miljön/materialet 
medierar med barns lärande? Tanken med dessa forskningsfrågor är att begränsa mängden material till 
vår studie, men finns även till för att inte komma ifrån det som studien handlar om.  
 

Dag 1 
 
Som tidigare nämnt började vi med att observera 3-4 barn som lekte i lek/byggrummet där en av oss 
började med att filma och den andra skrev ner fältanteckningar. Det lilla lekrummet var inte ett rum att 
springa runt i då utrymmet inte var jättestort, däremot var materialen som de hade tillgång till på 
barnens nivå, vilket bland annat bestod av leksaksdjur, bilar, tåg, klossar etc. Barnen samarbetade bra 
under deras lek då alla barn fick vara med och leka utan att förstöra eller störa varandra. Barnen blev 
inte så okoncentrerade över att vi var där, utan deras lek samt kommunikation flöt på väldigt bra tyckte 
vi. De	  lekte	  med	  leksaksdjur	  och	  gick	  sedan	  in	  i	  olika	  karaktärer.	  Med	  hjälp	  av	  kroppsspråket	  visade	  
barnen	  olika	  känslor	  som	  rädsla,	  ilska	  eller	  glädje. Det som fångade vår uppmärksamhet var när ena 
flickan gick fram till en pojke och riktade blicken mot hans tröja. Hon pekade på pojkens tröja och sa 
"titta, en haj" Pojken började leka att han var en haj och flickan hakade därefter på. Hon låtsades först 
att hon blev rädd för denna haj men sedan la hon sig ner på golvet och låtsades kräla på golvet, "titta 
jag är en haj som simmar i vattnet", ropade hon.  
När vi väl kände oss klara så gick vi ut till allrummet, vilket var lek/bygg- matrummet, där resterande 
av barnen satt runt ett bord tillsammans med två pedagoger och målade. Detta var en bestämd aktivitet 
som pedagogerna tillsammans hade planerat att barnen skulle få göra. På bordet hade barnen själva 
tagit fram A4-papper samt pennor i olika färger och saxar som de hade tillgång till. Många av barnen 
var fokuserade och satt därför tysta medan andra barn gärna ville ha pedagogens bekräftelse om deras 
teckning då de gång på gång bad pedagogen att titta på hur de hade gjort. Pedagogen gav beröm men 
vägledde även barnen genom att säga att de t.ex. skulle färglägga cirkeln mer eller titta när de klipper 
så de inte förstör cirkeln. Vi kunde se att intersubjektivitet skapades då det definitivt fanns en 
gemensam förståelse och dialog mellan barnen och pedagogen. Barnen var uppmärksamma och tog till 
sig av pedagogens introduktioner, men även pedagogen som var lyhörd mot barnen som ville berätta 
om sin teckning och vad för olika tecken denna cirkel kunde stå för. Det var inte enbart 
intersubjektivitet som skapades under denna situation utan även meningsskapande eftersom att det 
främst uppstod en gemensam förståelse mellan individerna men även då barnen fick en bekräftelse av 
pedagogen om att hon hade förstått vad barnen talade om angående deras målning.   

Dag 2 
 
Under vår andra dag på förskolan så observerade vi 10 barn varav 4 pojkar och 6 flickor under den fria 
leken. Denna gång bytte vi så att den som filmade under första observationen nu fick skriva ner 
fältanteckningar och tvärtom. Barnen var samlade i lek - och vilorummet där de hade på musik som de 
sprang runt och dansade till. Detta rum var däremot en aning större och gav därför barnen friheten till 
att kunna springa runt och dansa. Barnen använde sig av ut klädnader och täcken som de hade på/över 
sig och låtsades gå in i olika karaktärer. Dessa kläder och material interagerade med barnen då de 
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förvandlades till andra karaktärer när kläderna åkte på. Vi kunde se hur barnen via kroppsspråk 
kommunicerade med varandra genom skratt och olika gester. Pedagogen kom in efter ett litet tag och 
sa till barnen att de snabbt skulle avsluta leken på en gång och föreslog att de skulle leka en danslek, 
som enligt henne var en mycket roligare lek. Det tog en liten stund för barnen att avsluta då de var mitt 
uppe i en lek. Pedagogen sa till upprepande gånger att de skulle avsluta direkt eftersom att de hade fått 
tillsägelse att plocka undan och gång på gång fick hon påminna barnen om detta. När pedagogen sedan 
förklarade leken för barnen så uppstod det en ömsesidig dialog då även barnen som kände igen leken 
fick förklara för de andra kompisarna om hur den går till, vilket verkade göra det hela mer intressant 
för de andra barnen. När leken sattes igång kunde vi se ett bra samarbete mellan barnen tillsammans 
men även med pedagogen då de var väldigt mottagliga om hur de skulle utföra denna lek. När det väl 
uppstod någon konflikt mellan antingen pedagog-barn eller barn-barn så märkte vi att det löstes 
väldigt snabbt genom bra kommunikation samt interaktion. Denna konflikt som uppstod var när en 
pojke åkte ut först men inte ville sätta sig på soffan för att titta på de andra som fortfarande var med i 
leken. Pedagogen och pojken kommunicerade en liten stund om att han tyvärr inte hann sätta sig på en 
stol och åkte därför ut men han ville fortfarande sitta på stolen som var i ringen. Pedagogen föreslog 
att han kunde sätta sig på soffan och titta på så länge så kunde de därefter köra en till omgång, vilket 
han sedan gjorde. Genom detta kunde vi se att pojken under en liten stund iallafall försökte men i 
slutändan lyssnade på pedagogen utan skrik eller gråt.  
 

Dag 3 
 
Den tredje dagen och fjärde observationen var vi utomhus tillsammans med barnen och observerade. 
Gården bestod inte av mycket material, hela lekplatsen var som en stor sandlåda med lite material som 
låg utspridda här och var. Däremot så hade de ett förråd på gården med betydligt mycket mer material, 
men just denna dag så var inte den öppen. På gården låg det stora däck uppradade där barnen stod på 
led och sprang en och en genom dessa däck med en fot i varje hål. Här kunde vi se att det fanns en 
tydlig dialog mellan barnen genom kommunikation och barnen gav varandra råd om hur man skulle 
springa för att inte snubbla i hålen. Därefter kom pedagogen ut och ropade på barnen om att alla barn 
ska komma och hämta västar. Barnen avslutade leken och gjorde som pedagogen sa och ställde sig 
därefter i kö bakom varandra för att vänta på att pedagogen skulle dela ut västarna. Här kunde man 
även se en tydlig interaktion mellan barn-pedagog samt barn-barn genom att barnen lyssnade på 
pedagogen och väntade lugnt och fint på att sina kompisar skulle bli klara med västarna. Därefter blev 
barnen uppdelade två och två för att hålla hand och börja gå mot parken.  
 

Miljö 
De olika miljöerna som beskrivs i vår studie skiljde sig inte långt ifrån de olika rummen som Nordin-
Hultman beskriver i sin text. Hon tar upp att de typiska rummen på en förskola är lek/matrum, 
lek/bygg-vilorum samt dockvrån (Nordin-Hultman 2004, s. 68,69). Denna beskrivning som Nordin 
Hultman tar upp påminde oss om de olika rummen som de hade på förskolan där vi observerade 
barnen och pedagogerna. När man kom in i förskolan så kom man direkt in till barnens kapprum där 
barnen dock inte hade så stort utrymme att röra sig på, däremot fungerade påklädningen samt 
avklädningen bra ändå, då pedagogerna oftast tog några barn i taget. När man väl fortsätter längre in 
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på förskolan så kommer man in till en hall där man på vänster sida har ett lite mindre lek/bygg rum. 
Går man förbi detta rum så kommer man in till det stora rummet som är mat rum/lek- och allrum där 
barnen har möjlighet till dockvrå, måla, pyssla, spela spel etc. I detta rum har de även tillgång till ett 
tredje rum som består av vilo/lek rum. Här kan barnen använda olika ut klädnader, dansa runt och bara 
vara, under de tillfällen då vilan inte är igång. I alla dessa olika rum så ligger all material på barnens 
nivå där de har tillgång till de material som barnen vill ha. Det finns några saker som ligger lite högre 
upp på hyllan, men det är material som glitter, lim etc.  
 
Läroplanen tar upp att miljön ska inspirera barnen till aktivitet och utforskande av omvärlden, vilket 
även Sofia Bergström Eriksson tar upp och refererar till Björklid som menar att utomhusmiljön är 
viktig då även den ska ge möjlighet till lek och naturlig miljö. Utomhus miljön och inomhus miljön är 
två betydelsefulla miljöer då de även ska komplettera varandra. (Björklid 2005 i Bergström Eriksson 
2014, s. 14). 
Vi tänker att hon här menar att det som barnen inte kan nyttja inomhus ska på något sätt finnas att 
använda/leka utomhus, men även ha tillgång till sådana material så att barnen kan fortsätta deras lek 
som de leker inne, fast ute. Många sorters lek är i stort sätt ”förbjudet” att leka inomhus. Dessa lekar 
handlar för det mesta om lekar där barnen springer och jagar varandra etc. och därför är det viktigt att 
barnen får den möjligheten och det utrymmet att kunna göra det på gården utomhus istället. Trots att 
utomhus miljön inte var så jättestor där vi observerade så fanns ändå möjligheten för barnen att kunna 
springa av sig, vilket vi menar är viktigt att barnen ska ha tillgång till att få göra.  
 
 

Observation 3 
När barnen använde sig av ut klädnader och täcken som de hade på/över sig och låtsades gå in i olika 
karaktärer så interagerade kläderna och materialen med barnen då de förvandlades till andra karaktärer 
när kläderna åkte på. När barn går in i roller under deras lek så lär de sig inlevelser samt att se livet 
utifrån andra perspektiv, både emotionellt och intellektuellt. Det de även lär sig under lekens gång när 
de intar andra rollen är bland annat empati samt medkänsla (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 87). Vi har 
talat en del om tidigare erfarenheter som barnen bär med sig i bagaget och i många fall använder i 
andra situationer. Många barn kan i andra fall t.ex. ha varit i affären med sina föräldrar och kommer 
till förskolan för att sedan leka affär med sina kompisar. De går därför in i en helt annan roll och får 
vara någon annan på låtsas. När barn tar till sig information som de har fått någonstans för att sedan 
uppleva dessa själv så lär de sig även mer om hur omvärlden fungerar. Anledningen till att mycket av 
barnens lek har tagits upp är på grund av att väldigt mycket av kommunikationen och interaktionen 
uppstår just i sådana situationer. Det är i samspel som barnen lär sig och i leken så samspelar barnen 
för det mesta med varandra och använder, inte bara det verbala språket, utan även kroppsspråket, 
gester och uttryck. Genom att befinna sig i en social kontext, kommer dessa artefakter (klädnader och 
täcken) att integrera med barnen via mediering, men också bygga upp en relation genom samspel och 
kommunikation samt att dessa fysiska redskap blir till en del av vår sociala praktik (Säljö 2014, s. 81). 
Vi kunde inte se att det uppstod några större problem mellan barnen under deras lek eller när 
pedagogen kom in och de väl bytte lek, utan barnen tog till sig information och utförde detta, i våra 
ögon, väldigt bra. Det var endast i början då barnen blev illa tvungna att snabbt avsluta deras lek. Det 
har varit via en bra kommunikation och interaktion där konflikter har löst sig fort mellan pedagoger-
barn samt mellan barn-barn. Det vi uppfattade som negativt var när pedagogen kom in och avbröt 
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barnen mitt i leken istället för att eventuellt gå in och be barnen att börja runda av leken. Hon var 
väldigt bestämt och barnen skulle plocka undan direkt, vilket vi kunde se var lite jobbigt för dem. 
Knutsdotter Olofsson framhäver i sin text att om barn ofta blir störda i deras lek, tappar de 
sammanhanget och då blir det inget av leken. Därför är det viktigt att personalen lär sig att respektera 
barnen och leken och inte störa i onödan (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 116). Anledningen till att man 
oftast inte ska störa barnen i leken är som de är skrivet i läroplanen, att leken är viktig för barns 
utveckling samt lärande. Det lustfyllda lärandets olika former i leken stimulerar barnens fantasi, 
inlevelse, kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem (Skolverket 2010).  För 
barnens språkliga samt kommunikativa lärande blir leken en central del. Lärandeprocessen som sker 
under leken är att barnen lär sig att ta initiativ, de utvecklar vänskapsrelationer, men även förhandling 
om leksaker/material, aktiviteter samt lekens innehåll och regler. Den leken även gör är att den 
möjliggör en ömsesidig dialog mellan barn-barn men också mellan barn-pedagog (SOU 2010:7). 
Knutsdotter Olofsson framhäver även att den viktiga kommunikationen för barns utveckling framhålls 
både i utbildningen av förskollärare samt på fältet. Men efter många undersökningar kan man se att 
kommunikationen mellan vuxna och barn är mycket sparsam. Med det menas att den vuxnes 
kommunikation med barnen för det mesta är instrumentell karaktär, t.ex. tillsägelser om att klä på sig, 
sitta stilla, avsluta och plocka undan efter sig eller ingripande i konflikter då frågor ställs om varför 
barnen gör som de gör. Med det sagt så leder detta sällan till samtal.  

Observation 2 
Under vår andra observation så hade pedagogerna utfört en bestämd aktivitet som var att barnen skulle 
sitta och rita cirklar. När man samlar barnen runt ett bord för att utföra en aktivitet som pedagogerna 
har tänkt ut, så är det den vuxne som är på hemmaplan och barnen får anpassa sig efter dem. Därför är 
det viktigt att även pedagogerna försöker att hänga med och anpassa sig efter barnen när de leker, för 
under barnens lek så är de på hemmaplan (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 115,119). Man måste tänka 
på att fri lek inte betyder fri lek från vuxna utan att även barn i stora grupper behöver vuxna som stöd. 
Den fria leken innebär att barnen själva får bestämma vad de vill leka. Den vuxna ska hjälpa barnen så 
att de ifred kan utveckla vad de har tänkt sig, inte styra barnen i leken. Pedagogik innebär att vägleda 
barnen och möta dem på deras nivå, även hjälpa dem att göra sin lek och sitt skapande så att det blir på 
ett mer utvecklat men även utvecklande sätt (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 80-81).  

Men som tidigare nämnt så var barnen uppmärksamma och tog till sig av det pedagogen sa, men även 
pedagogen som var lyhörd mot barnen och gav dem bekräftelse då de ville berätta om sin teckning och 
vad för olika tecken denna ritning av cirkel kunde stå för. Det finns många olika sätt att förmedla sina 
tankar samt idéer om världen på. Detta är något som människan har utvecklat som betyder att man 
använt sig av olika tecken samt symboler i sina kommunikativa system. Eftersom att 
kommunikationen allteftersom utvecklas på olika sätt, så förändrar det även vårt tänkande samt vår 
förståelse för världen. Ett exempel skulle kunna vara när man ser på en overklig film med rörliga 
bilder som, inte alltid, men ibland styrs av språket. Detta kan förändra sättet att tänka på då filmen ses 
som en artefakt som är uppbyggd av symboler och tecken. Alltså förändrar olika sätt att kommunicera 
på vårt sätt att tänka, vilket man kan kalla för kulturella redskap. Kulturella redskap ger oss 
möjligheten till att tänka på saker som inte är framför oss, vilket är det betydelsefulla med kulturella 
redskap. Med detta menar man att vi kan tänka tillbaka på, i detta fall, en film som vi tidigare har sett 
och minnas filmen igen. Det kan även handla om en bok man har läst tidigare eller ett samtal man har 
haft med en annan individ. Detta brukar leda till en aning om ett samband mellan tanke, minne samt 
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kulturella redskap (Smidt 2010, s. 43-44).  Kulturella redskap blir möjligt med hjälp av begreppet 
mediering. Med hjälp av mediering i form av tecken samt symboler kan barnen kommunicera med 
pedagogen genom dessa redskap som i detta fall är papper och penna och därmed kan även pedagogen 
förstå barnen. Vi kan inte bortse från att vi med hjälp av medierande redskap gör våra erfarenheter, om 
vi vill förstå hur människor lär och fungerar i sociala sammanhang eller utvecklar verksamheten samt 
tar del av dem. Mediering sker dock inte bara med hjälp av teknik och artefakter utan de resurser som 
finns i vårt språk är människans allra viktigaste medierande redskap (Säljö 2014, s. 80,82). Vi kan 
enkelt förtydliga vilka aspekter av föremålet vi finner intressant med hjälp av språket. Är det formen, 
färgen, rörelsen eller någonting annat som man vill göra sin samtalspartner uppmärksam på? Man kan 
på ett enkelt sätt peka ut vad som t.ex. är en figur via språkliga redskap.(Säljö 2014, s. 83,88). Här kan 
vi även koppla det med vår första observation där barnen genom olika sorters tecken skapade sig en 
gemensam lek och förståelse. De började med att leka med leksaksdjur men utvecklade sedan leken 
genom andra symboler som hörde ihop med deras lek. I detta fall var det pojkens haj tröja som fick 
barnen att utveckla leken genom att börja imitera hajar. Att lära sig att kommunicera är därför att bli 
en sociokulturell varelse. 

Diskussion  

Syftet med denna undersökning är att beskriva, analysera samt diskutera kommunikation och 
interaktion i den förskole didaktiska verksamheten utifrån ett sociokulturellt lärande med 
utgångspunkt i lek. De forskningsfrågor vi valde att utgå ifrån är: Hur ser kommunikation och 
interaktion ut mellan barn-pedagog och mellan barn-barn? Hur arbetar pedagogerna med barnen för att 
intersubjektivitet ska skapas? Hur är den pedagogiska miljön på förskolan utformad? På vilket sätt 
medierar miljön/materialen barns lärande?  

 

Som vi har nämnt längre fram i texten så har vi valt att utföra vår studie med hjälp av observationer 
som fältanteckningar samt videoinspelning. En icke- deltagande observation var det som passade oss 
bäst då situationerna inte skulle påverkas på grund av vårt deltagande. Men å andra sidan så hade vi 
även kunnat prova på att vara deltagande också för att se om kommunikationen samt interaktionen 
skulle göra någon skillnad. Det kanske till och med skulle påverkas på ett bättre sätt då barnen känner 
en trygghet bland vuxnas närhet, eller så kanske barnen inte hade vågat gå in i leken fullt ut. Detta 
hade vi gärna velat prova på för att se om det hade blivit någon skillnad, men med tanke på tidsbristen 
så hann vi inte utföra detta på flera sätt. Med denna typ av metod uppstod det inte några som helst 
hinder för oss att få svar på det vi ville få syn på. Genom att anteckna samt filma barnen så fick vi en 
större blick på hela händelsen och kunde då få syn på allt som hände på samma gång. Med detta menar 
vi inte att vi kunde se allt som skedde just när vi var där, utan när vi filmade samt antecknade och satte 
oss efteråt för att titta igenom allting, då märkte vi att vi hade fångat upp hela barnens lek och väldigt 
mycket av det som vi inte kunde se när vi väl var där. Detta sätt blev även det bästa för oss då vi är två 
personer och tolkar samt ser saker med andra ögon. Därför blir möjligheten till att fånga upp så 
mycket som möjligt mycket större eftersom att vi i detta fall kunde kombinera våra anteckningar. 
Elisabeth Björklund skriver i sin text att det negativa med videoinspelning kan vara att brister i 
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ljudupptagningen uppstår vilket då kan orsaka svårigheter samt att allt kanske inte syns eller hörs på 
ett forskningsetiskt tillfredställande sätt (Björklund 2008, s. 75). Detta hade även vi i baktanken när vi 
valde att använda videoinspelning som metod, dock så provade vi därför på att filma barnen flera 
gånger innan för att försäkra oss om att ljudet var bra och att allt både hördes och syntes på ett tydligt 
och bra sätt. Corsaro understryker att fördelen med videoinspelning som metod är att man får 
möjligheten till att fånga upp det komplexa i barns aktiviteter (Corsaro 2011 i Bergström Eriksson 
2013, s. 62), vilket var vårt syfte med att välja denna metod. När man utgår ifrån ett sociokulturellt 
perspektiv där fokus ligger på kommunikation samt interaktion så blir det svårt att t.ex. få fram detta 
genom intervjuer, vilket vi kommer gå in mer på lite längre fram i texten. Eftersom att kommunikation 
inte enbart står för det verbala utan även via kroppsspråk, tecken, symboler etc så ansåg vi att filmning 
var det bästa sättet för oss att få syn på alla dessa delar. Det är som Kaijser och Öhlander poängterar i 
sin text och skriver att denna metod ger beskrivningar av människors praktik samt gestaltningar. Med 
detta menas alltså vad barnen gör och hur de uttrycker sig via sina kroppar – hur de använder kroppen, 
dess kläder samt utsmyckning, men också föremål och symboler. De framhäver också att vissa 
handlingar helt enkelt sitter i kroppen, man utför då dessa handlingar utan att verbalt reflektera över 
hur eller varför (Kaijser och Öhlander 2011, s. 115). Det är här det även blir lite intressant. Varför gör 
vissa barn som de gör och på vilka olika sätt eller handlingar utförs detta på? Om vi istället enbart 
hade skrivit fältanteckningar så fanns risken att vi inte skulle hinna få med allting som barnen säger 
samt gör. I vårt fall så fanns det inga hinder med att använda oss av videoobservationer då barnen inte 
lade så mycket märkte till oss. Kan detta kanske bero på att barnen är vana vid att bli filmade, eller var 
de helt enkelt bara inne i deras lek?  
När vi valde att använda filmning så fokuserade vi innan mycket på hur barnen kanske skulle agera på 
grund av vår närvaro, om deras handlingar skulle bli annorlunda osv, men en sak som vi inte har 
reflekterat så mycket kring är pedagogerna. Blir pedagogerna kanske också annorlunda för att kameran 
är på och vi är där för att skriva en studie om just hur de talar, agerar och samarbetar med barnen. 
Kanske blir det så att även de vuxna känner press och därför beter sig på ett annorlunda sätt? Detta är 
någonting som vi har diskuterat i efterhand och helt enkelt inte tänkt på innan. Händer det att 
pedagoger är på detta sätt för att de tror att det är rätt sätt, eller är det pedagogens sätt att vara på 
riktigt? Nu menar vi inte att de vuxnas sätt under våra observationer har varit dåliga, utan det har både 
funnits för och nackdelar som senare har utvecklats till det positiva, vilket var att barnen och 
pedagogerna mot slutet på ett bra sätt utvecklade dialogerna med varandra då även på grund av detta 
konflikter löstes snabbt.   

Om vi återgår till barnen och de hade visat något slags obehag över att vi är där och filmade så hade vi 
antagligen behövt tänka om. Vi hade då kunnat välja att inte filma personen i fråga, men å andra sidan 
så hade det skapat hinder för oss att få med det vi vill få syn på eftersom att barnen lekte tillsammans. 
Det man då istället kan göra är att välja ut några barn som man fokuserar på. För att skapa en trygghet 
hos barnen, om de nu hade känt obehag, så hade vi satt oss ner tillsammans med barnen och talat om 
på ett lite mer utförligt sätt om varför vi är där.  

Det vi fastnade mycket för var hur barnen talade med varandra när de var själva. Det uppstod inga 
konflikter mellan barnen då alla fick vara med. Vi tyckte att barnens sätt att tilltala varandra på var ett 
tydligt och vänligt sätt, vilket gjorde att barnen höll sams under lekens gång men också att de lärde av 
varandra när det var dialogen med varann. Gjems skriver i sin bok om att vuxna har en avgörande och 
viktig roll i barns lärande när de befinner sig i sociala samspel med barn. Hon menar att barnens 
kunskap alltid utformas tillsammans med andra samt att språket ingår som en viktig del i 
erfarenheterna av lärandet redan innan språket hos barnen har utvecklats. Å andra sidan tänker vi att 
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denna kunskap hos barn utvecklas oavsett om en vuxen är i ett socialt samspel med ett barn eller inte 
eftersom att barn även lär väldigt mycket av varandra. Självklart kan denna läroprocess utvecklas på 
ett bättre sätt och via bättre vägledning genom vuxna, men barn kan ändå lära sig väldigt mycket av 
andra barn och genom egna erfarenheter. Hon poängterar även att barns lärande inte är ett resultat av 
att andra individer har transporterat kunskap till dem, utan barnen deltar i aktiva 
kunskapskonstruktioner tillsammans med andra, vilket är resultatet i barnens lärande. Vi tänker här att 
det alltså inte enbart handlar om att man matar in kunskapen i barnen utan barnen lär sig mer genom 
att sättas i praktiken och få utforska tillsammans med andra.  
Utgångspunkten för deltagande i aktiviteter är att man blir bekant med en kulturell praktik och tar till 
sig den. Detta deltagande är nödvändigt för barnens lärande och utveckling. När de är med och 
genomför dessa aktiviteter så skaffar sig barnen kunskap om sociala relationer och samband mellan 
olika former (Gjems 2011, s. 22,28). Med att barn lär sig att använda sin kognitiva kompetens tänker 
vi innebär att de får lära sig ett sätt att tolka, tänka samt minnas. Det handlar om hur man tar emot och 
bearbetar information, alltså erfarenheter, och vad man sedan gör med den. Gjems menar att sociala 
och kognitiva aspekter går hand i hand. Hon menar att interaktionen mellan vuxna och barn upplevs 
som ömsesidigt beroende av varandra. Den ena individens bidrag skapar förutsättningar för den andras 
samtidigt som den andra kan förstå något nytt genom detta bidrag (Gjems 2011, s. 29).  
Kunskaper är inte något som är färdigförpackat och lagrat i ett förråd i ett sociokulturellt perspektiv., 
utan det är snarare något man nyttjar i sitt handlade i vardagen. Det är även en möjlighet och hjälp till 
att t.ex. lösa problem och hantera praktiska samt kommunikativa situationer på lämpliga sätt (Säljö 
2014, s. 125). Vi tänker att man självklart kan få kunskaper via böcker och fakta osv, men å andra 
sidan, som Säljö menar, att det är inte inpackat i ett förråd där man bara kan trycka in kunskap. Utan vi 
tänker snarare att man menar att kunskap är någonting som man får till sig genom erfarenheter och 
genom varandra. Genom olika handlanden så lär man sig saker och får till sig information som 
resulterar i ett lärande. Man talar med varandra och förmedlar sina erfarenheter till varandra och även 
på detta sätt så får man mycket mer kunskap om omvärlden och bästa sätt att hantera den på.  

 

Under vår tredje observation så tyckte vi att ena pedagogens sätt att kommunicera med barnen på 
synliggjordes. Enligt vår tolkning så var det mest genom tillsägelser om att de skulle vara tysta, sitta 
stilla eller avsluta och plocka undan. Däremot tyckte vi att denna kommunikation utvecklades ganska 
så snabbt då dialogen mellan pedagog och barn verkade bli mycket bättre. Detta märktes genom att 
barnen lyssnade och tog till sig information från pedagogerna samt att pedagogerna tog hänsyn till 
barnen, vilket även ledde till att konflikter löstes väldigt snabbt och samarbetet mellan barn-barn och 
pedagog-barn såg ut att utvecklas till det bättre. Eftersom att pedagogen till en början för det mesta 
kommunicerade med barnen genom tillsägelser så funderade vi på vad som hade sett annorlunda ut om 
barnen istället hade slutat lyssna helt och hållet, hur hade man då kunnat utveckla denna interaktion 
samt kommunikation mellan varandra? I detta fall utvecklades samarbetet med varandra genom att 
pedagogen under tidens gång vägledde barnen till ett deltagande men samtidigt lät dem få yttra sig. 
Gjems framhäver i sin text och menar att förskollärare måste lägga stor vikt vid att tillåta barnen deras 
yttrande samt låta dem få delta i ett språkligt utbyte av erfarenheter. Detta måste ske när förskolläraren 
är deltagande och vägleder barns läroprocesser. Barnen ska inte enbart delta i språkligt utbyte av 
erfarenheter, utan även genom upplevelser, synpunkter samt värderingar. Det barnet lär sig under 
deras läroprocesser här är att de får erfarenheter av att samtala, vänta på sin tur, förklara samt 
argumentera sina åsikter, därför är samtal viktigt för socialt lärande (Gjems 2011, s. 113). 
Regleringsparlamentet framhäver i sin text att förskolan ska lägga stor vikt på att inspirera varje barns 
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utveckling. De ska även uppmuntra samt ta till vara barnets intresse och nyfikenhet. När barn har 
någon som lyssnar och något att kommunicera om så vill de kommunicera, vilket därför är viktigt för 
barnen att få rika erfarenheter men också upplevelser av händelser och situationer som de vill och även 
kan samtala om (SOU 2010, s. 7). Vi anser att barn oftast behöver ha erfarenheter för att även kunna 
tala om någonting. Det vi har märkt av egna erfarenheter är att barn gärna berättar saker som de har 
gjort och varit med om, men detta ämne är oftast om saker som de är intresserade av. Vi har själva 
märkt skillnaden på barnen när de talar om någonting som intresserar dem och när man själv försöker 
föra en konversation om något som de kanske inte är så insatta i. Därför är det också viktigt att få syn 
på barnens intresse och vad som öppnar upp deras nyfikenhet. När man väl vet vad som intresserar 
barnen så kan vi tänka oss att kommunikationerna blir betydligt bättre men även roligare. När man för 
dessa dialoger med barn så blir det även som en lärdom. Man lär sig att prata, stanna upp, lyssna och 
även vänta på sin tur. Regleringsparlamentet skriver och menar att när barn själva upplever att de blir 
lyssnade till av vuxna som är lyhörda och för deras samtal framåt genom att ställa frågor och utvidga 
samtalet så utvecklar de också sin förmåga till att lyssna. Språk och kommunikation integreras genom 
samspel, aktiviteter, lärande, rutiner lek samt skapande i förskolans verksamhet. Det är i 
kommunikativa interaktioner där man för dialoger emellan där barnens förmåga att lära sig att lyssna 
samt förstå andras perspektiv utvecklas. I denna ömsesidiga dialog uttrycker sig barnen mening, de 
blir lyssnade till och lyssna på andra barn samt pedagoger. Möjligheter till att reflektera uppkommer 
också. Denna reflektion sker över sin egen samt andras förståelse. Länken mellan barnet och 
omgivningen i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation samt språkanvändningen, vilket är helt 
centrala. Förskolors uppgift är att arbeta med språk och kommunikation genom att bevara samt 
utveckla barns språkliga och kommunikativa förmåga i interaktion med andra barn samt vuxna som 
delar samma uppmärksamhet och intresse. Detta arbete ska vara språkutvecklande samt språkets 
mening för barns kreativitet, lek, välbefinnande och sociala samspel, men även lärande som också ska 
lyftas fram. Detta lärande ska ske i vardagliga sammanhang. Dessa sammanhang ska vara lekfulla, 
praktiska samt meningsfulla (SOU 2010, s. 8). För oss är det en självklarhet att förskolans uppgift är 
att arbeta med olika centrala delar som är viktiga i barnens utveckling. Språket är som sagt ett av dessa 
och en viktig medierande artefakt. I och med att det fortfarande ska vara roligt för barnen så måste det 
samtidigt vara, som de tar upp här ovan, på ett lekfullt sätt för att hålla barnens nyfikenhet samt 
intresse levande. Detta ska vara roligt för barnen samtidigt som lärandet sätts igång.  
 

Om vi nu återgår till kommunikationen i barnens lek så blir barnet delaktigt i hur individer i dess 
omgivning uppfattar samt förklarar händelser, genom att kommunicera och interagera om vad som 
händer i lekar (Säljö 2014, s. 67).  Det är alltså genom leken där barnen kommunicerar och samarbetar 
som barnen får en större förståelse av omvärlden. Vi tänker att barn oftast har med sig tidigare 
erfarenheter som de sedan för in i deras lek, och därför förmedlar barnen deras erfarenheter och 
kunskaper mellan varandra när de kommunicerar. Vi tänker även att barn oftast härmar varandra och 
olika lekar smittar av sig, därför lär de sig även mycket genom lek och kommunikation. Nu menar vi 
inte endast språkanvändningen, utan även kroppsspråk och de andra delarna som hör till 
kommunikationen.  
Om vi går tillbaka och tittar på situationen där pedagogen hade utfört en bestämd aktivitet för barnen 
så uppstod som tidigare nämnt intersubjektivitet samt meningsskapande då det fanns en gemensam 
förståelse mellan individerna. Gjems framhäver i sin text att människor skapar mening genom att dela 
förståelse av ord och uttryck. Hon menar vidare på att grunderna av meningsskapande, lärande och 
förståelse ligger i svaret eller återkopplingen i dialogen (Gjems 2011, s. 94). Här menar vi att barnen 
och pedagogen skapade en gemensam förståelse då barnen talade om för pedagogen om vad för olika 



 
 

20 

tecken deras cirkel hade förvandlats till, och pedagogen bekräftade detta för barnen. Det vi dock tänker 
på är att pedagogen skulle ha utvecklat samtalen med barnen för att skapa en mer utvecklande mening, 
men istället blev det enbart bekräftelser till barnen, vilket å andra sidan verkade vara det barnen sökte 
efter. Var barnen enbart ute efter bekräftelser för att de ville bli sedda eller handlade det snarare bara 
om att de ville få till sig från pedagogen att de hade rätt om de olika tecken de tyckte att bilden 
förvandlades till? Birgitta Knutsdotter Olofsson poängterar i sin bok om studier vad gäller 
interaktionen mellan vuxna samt barn. Hon skriver att dessa studier visar att detta helhjärtade intresse 
samt intensiva närvaro där barn blir sedda enbart tar upp en mycket liten del av vardagen (Knutsdotter 
Olofsson 2009, s. 114). Ibland räcker det kanske inte enbart för en pedagog att vara där, utan man 
måste vara närvarande på ett annat sätt och även kunna se barnen samt visa barnen att vi ser dem. I 
vissa fall har man kanske inte det tillfället att se varje barn men då Knutdotter skriver att studier visar 
på att detta sker rätt sällan i vardagen så bör man som pedagog lägga ner mer tid på att se varje individ 
och även visa detta för dem. Detta kan man göra genom att gå in i leken tillsammans med barnen, men 
ibland räcker det bara med att sitta och föra en konversation med dem om någonting som intresserar 
barnen och som de har tidigare erfarenheter av. För att barnet och pedagogen ska utvecklas i en 
gemenskap så att barnet även bli sedd så är knepet att kunna lägga någonting emellan sig och barnet, 
menar Knutsdotter Olofsson. Hon menar vidare på att man gemensamt går in i det tredje rummet 
genom att man som pedagog intresserar sig för vad barnen leker och genom detta deltagande i barnens 
lek får ömsesidiga upplevelser på en djupare nivå och även på barnens nivå, men samtidigt inte på ett 
för närgånget plan. Genom detta lär även den vuxne känna barnen på ett nytt sätt. Beroende på vad 
man lägger emellan så blir kommunikationen mellan barnet samt pedagogen olika. Pedagogen visar 
och leder dock oftast barnen i deras upptäckter (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 120). Det som menas 
med att hitta någonting att ha emellan sig och barnet, utifrån vår tolkning, är att man utifrån barnets 
intresse skapa en gemenskap genom att kommunicera eller leka med barnet kring det som intresserar 
henne/honom.  På detta sätt så har den vuxne samt barnet skapat någonting som de gemensamt, vilket 
även leder till att barnet känner sig sedd på ett helt annat sätt.  
 

I det sociokulturella perspektivet blir språkets kommunikativa synpunkt bemärkt när bilder samt texter 
kommunicerar med barnen. Det relateras till deras tidigare erfarenheter men även till sammanhang 
som barnen är involverade i (SOU 2010, s. 7). Här kan vi koppla det till två tillfällen under våra 
observationer. Det ena tillfället tänker vi är med flickan som pekar på pojkens tröja och säger att det är 
en haj och sedan lägger sig ner och låtsas simma. För det första så har hon utifrån tidigare erfarenheter 
en bild av hur en haj ser ut och för det andra så vet hon sedan tidigare att hajar lever i vatten. Det här 
har hon antagligen sett någonstans, kanske på film, kanske i böcker, eller så har hon fått det berättat 
för sig. Barn använder oftast information som de har sett eller hört någonstans för att sedan använda 
det i sin lek där de antingen transformerar sig själva eller via leksaker. Det andra tillfället som vi 
kopplar detta med angående tidigare erfarenheter är under vår andra observation där barnen talade om 
för pedagogen vad för olika tecken deras cirkel förvandlades till ju mer de ritade på den. Ena pojken sa 
att det helt plötsligt såg ut som en klocka, och en annan tyckte att det såg ut som en sol. Beror detta på 
att de vet att solen är runt och därför blir det flesta runda föremålen förvandlade till en sol eller andra 
saker som är runda. Pojken som sa att hans cirkel ser ut som en klocka har antagligen sett en rund 
klocka någonstans innan. Han kanske har en sådan hemma eller sett den på förskolan för att sedan 
kunna koppla det till hans runda cirkel. Man skulle som pedagog kunna föra vidare detta samtal och 
antingen gå in på samma spår och fråga vilka mer saker som är runda, eller kanske ställa frågan om det 
finns klockor som är fyrkantiga. Några andra exemplar som vi själva har upplevt har varit när barnen 
har lekt superhjältar på förskolan där de själva transformerats till dessa figurer. Det handlar om att 
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barnen har plockat denna erfarenhet någonstans och använder den sedan i andra situationer, som i 
många fall, i deras lek.  
 

Som tidigare nämnt i texten så tänkte vi nu gå in lite kort på anledningen till varför just intervju inte 
var en bra metod för oss. När det gäller intervjuer så anser vi att det blir svårt att få syn på 
kommunikationen samt interaktionen genom att få våra frågor som vi ställer besvarade och valde 
därför att utesluta intervjuer. Vi tänker här att svaren vi hade fått antagligen hade blivit mer raka än 
utförliga. Det vi även ville få syn på var inte enbart om barnen och pedagogerna pratar och samarbetar 
bra tillsammans, utan vi ville få syn på mycket mer än så, precis som vi nämnde tidigare i texten. Det 
handlar även om deras kommunikation via kroppsspråk, symboler och gester. Genom intervjuer ger 
det därför oss inte möjligheten till att på syn på dessa andra delar som kommunikation och interaktion 
också handlar om, vilket blev anledningen till att vi uteslöt intervju som metod.  
 

För att göra en kort sammanfattning över resultatet utifrån våra forskningsfrågor så kom vi alltså fram 
till att barnens kommunikation samt interaktion blev tydligare med hjälp av mediering samt 
intersubjektivitet, alltså genom en ömsesidig förståelse mellan individer när de kommunicerar. Med 
detta menas att språket är det kulturella redskapet som människor har skapat för att kunna förstå 
varandra samt att talet är den medierande handlingen där information förs över från en individ till en 
annan. Med intersubjektivitet menas att ordet symboliserar det uppdelade meningsinnehåll som 
människor bygger upp i interaktion med varandra. Alltså genom en dialog med en annan individ byggs 
samarbetet upp mellan personerna i fråga. Man använder då kulturella redskap för att kunna tolka 
betydelsen i sitt kulturella, sociala eller intellektuella liv.  

Resultatdiskussion    

Barn har redan i tidig ålder ett stort behov av kontakten med andra människor och de aktiva målen om 
att få samspela med människor i omgivningen. Detta kunde man tydligt se under vår observation då 
kommunikationen och interaktionen mellan barnen var som aktivast när de fick samspela med 
varandra. Även under aktiviteten som pedagogen hade bestämt då barnen skulle sitta och rita. Man 
kunde se hur barnen ständigt ville samtala med pedagogen om vad de hade ritat och vad målningen 
såg ut som samt den ständiga bekräftelsen om att de hade gjort målningen bra. Detta kan vi även 
koppla till Björklund som menar att ett föremål eller en händelse kan framställas på olika sätt genom 
kommunikation (Björklund 2008, s. 46).  
Vygotskij talar om att vi lever i en medierad verklighet. Ett exempel på vad man kan kalla för 
förmedlande redskap som ger större omfattning om våra fysiska men även intellektuella förmågor kan 
i detta fall vara genom papper, penna och sax som barnen använde sig av under målningen. Genom 
dessa verktyg kan vi observera men också bearbeta den omvärld som vi lever i (Vygotskij 1999 i Säljö 
2011, s. 67-82). Eriksson Bergström skriver i sin avhandling att beroende på hur människan gör sina 
erfarenheter genom medierande redskap så skapas en förståelse över hur hon lär samt fungerar i 
sociala praktiker (Eriksson Bergström 2013, s. 44). Mediering innebär olika sätt att kommunicera på. 
Detta gör man främst genom olika tecken samt symboler för att kunna förstå samt förklara eller 
representera världen och våra erfarenheter. Ett tecken står för en sammankoppling av mening och 
form. Ett exempel på vad ett tecken kan vara är t.ex. en trafikskylt som ser ut som en form gjord av 
metall, men den har en mening. Dess meningsinnehåll är information eller varning angående vägar 
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eller trafik. En symbol däremot innehåller samt förmedlar innebörd. Ett exempel här kan vara 
bokstäverna h-u-n-d som betyder ett djur, eller ett rött kors som står för en plats där skadade eller 
sjuka människor kan gå till för att få hjälp (Smidt 2010, s. 41). 
 
I och med att människor ses som sociala varelser då vi föds med orientering mot kommunikation med 
andra så tänker vi att man utvecklar olika sätt att kommunicera på (Säljö 2014, s. 88). Här menar vi att 
man kan kommunicera genom gester, tecken och symboler eller via språket. Kring användningen av 
verktygen så tänker vi även att barnen via dessa verktyg skapar kunskap om hur dessa föremål 
används och genom detta så skapar de sig en erfarenhet som de senare har med sig. Vi tänker även att 
användningen av sax, penna samt papper är väldigt vanligt att barn får prova på och lära sig på 
förskolor, därför ser vi det som en stor kunskap samt erfarenhet att ta med sig framöver då man i 
framtiden måste använda sig en del av dessa verktyg. Genom denna målning och verktyg som barnen 
använder sig av så tänker vi att man använder sig av olika kommunikativa processer, alltså olika sätt 
att kommunicera på som bland annat via tecken och symboler. När man har en sådan bestämd aktivitet 
som pedagogerna bestämmer, som i detta fall målningen av cirklar, så måste man även ta hänsyn till 
att vissa barn inte alltid vill vara med. Många barn leker oftast tillsammans och man måste tänka på att 
under lekens gång så sker en lärandeprocess då barn även lär mycket av varandra. Å andra sidan så 
finns det många barn som är bekväma vid att få vara själva och leka. Detta innebär inte att det då är 
någonting som är fel, det kanske snarare handlar om barnets sätt att känna trygghet genom att själv få 
ta egna beslut etc. Den sociokulturella teorin innebär inte enbart samspelet mellan människor. En 
person som leker ensam är också sociokulturellt situerad då hen använder kulturella redskap (Gjems 
2011, s. 29). Dessa redskap och barnet som leker interagerar med varandra. Med detta menar vi att 
redskapen gör någonting med barnet och barnet med redskapen och på så sätt blir det ett samspel, en 
interaktion, mellan materialet och barnet.   
Björklund refererar till Vygotskij som framhäver att det finns två språkliga funktioner som står för den 
utpekande funktionen samt den semiotiska funktionen. Den utpekande funktionen innebär att man 
använder sig av gester, medan den semiotiska står för tecken språkliga funktioner (Vygotskij 1999 i 
Björklund 2008, s. 46). Exempel på detta kan t.ex. vara cirklarna som barnen fick i uppgift att rita. 
Dessa cirklar blev ständigt olika tecken då barnen talade om för pedagogen att det såg ut som en sol 
eller en klocka etc. Med utpekningen tänker vi mer på när flickan pekade på pojkens tröja och sa att 
det var en haj. Därefter låtsades pojken att bli en haj och gjorde ett läten ifrån sig samtidigt som han 
visade tänderna. Flickan visade genom kroppsspråket att hon blev rädd genom att krypa ihop och hålla 
händerna för ansiktet, men förvandlades själv sedan till en haj som simmade i vattnet. Barnen lär sig 
väldigt mycket genom interaktion i leken. Det är inte enbart språkutvecklingen utan även prova på att 
uttrycka sig och lära sig att bemästra sina känslor. Det handlar väldigt mycket om känslor, oftast de 
starka och farliga känslorna som man måste ha under kontroll. Dessa känslor är bland annat rädsla, 
skräck, hot och aggression. Man provar oftast på olika känslor som i detta fall pojken som blev en haj 
och visade tänderna för flickan. Han låtsades alltså att vara en farlig och hotande haj. De äldre barnen 
vet oftast att leken är på låtsas och har därför lärt sig att klara av och ha kontroll under aggressivitet 
och skräck. Flickan i detta fall lekte med känslan rädsla men kände sedan att hon också ville vara en 
haj (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 133). Under denna lek kommunicerade barnen för det mesta via 
kroppsspråket och gester. Det var inte mycket verbalt men det användes också en del. 
 
Som tidigare nämnt så är kommunikation och interaktion två centrala begrepp inom det sociokulturella 
perspektivet. Dessa begrepp blir centrala i en sådan teori då individer blir delaktiga i kunskaper samt 
färdigheter just genom kommunikation. Detta blir alltså en central grundtanke i ett sociokulturellt 
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perspektiv, även när vi talar om lärande samt utveckling (Säljö 2014, s. 37). När barnen under den 
tredje observationen skulle lära sig en ny lek så förmedlade pedagogen information om hur den skulle 
gå till. Några av barnen visste hur denna lek gick till genom tidigare erfarenheter och fick därför vara 
med och tala om för resten av barnen hur detta skulle gå till. Informationen och kunskapen om denna 
lek fördes vidare från pedagog till barn men även från barn till barn genom språket som en medierande 
artefakt. Vi människor som art har en unik förmåga i jämförelse med andra arter, den unika förmågan 
som vi behärskar är att vi som subjekt kan kommunicera och dela erfarenheter med hjälp av språket. 
Människans lärande styrs inte av insikter eller är varken begränsat till vad vi själva fått kunskap av vår 
personliga samt fysiska kontakt till världen. Vi kan fråga andra men vi lånar och byter även 
information, kunskaper samt färdigheter i samspel med andra individer (Säljo 2014, s. 34). På så sätt 
blir språket en stark och en central medierande artefakt.  
 
Våra åsikter kring detta stämmer överens med det Säljö skriver om att vi är intelligenta varelser som 
har förmågan att kommunicera med språket. Detta gäller inte enbart barn, utan också vuxna. Det är 
inte enbart den vuxne som ska förmedla kunskap till barnen och lär dem någonting, utan pedagoger lär 
även mycket av barnen, tillexempel deras lekar. Knutdotter framhäver i sin text och skriver att den 
vuxne blir som en spindel till varje barn genom att personen i fråga ständigt tillsammans med barnen 
är i interaktion samt att den vuxne är på barnens nivå. Pedagogen blir då som en garanti för säkerhet 
och de lär av varandra. Barnen lär t.ex. lekar av de vuxna och de vuxna lär sig av barnens lekar 
(Knutdotter Olofsson 2009, s. 113). Även fast språket har en stor del i ett sociokulturellt lärande så 
finns det även en annan central del som finns med, vilket är miljön. Vi anser att det är en betydelsefull 
medierande artefakt då den har en betydande roll i ett sociokulturellt lärande. Med materialet som 
artefakt kan kommunikation men också interaktion skapas i vår fysiska miljö. Det är det som 
sociokulturell teori också handlar om, att miljön gör något med oss och tvärtom. Det handlar precis 
som vi nämnde ovan om barn som gillar att leka själva där samarbetet mellan redskapen och barnet 
ändå uppstår då miljön eller materialet gör någonting med barnet och barnet med den.  
 
Något som Vygotskij talade om var hur betydande det var att uppmärksamma den fysiska miljön i 
barns lärandeprocesser. I och med det så utvecklades teorin om medierande verktyg (Vygotskij 1999 i 
Gjems 2011, s. 42). Som vi redan vet innebär ett sociokulturellt perspektiv att vi lär i sociala 
sammanhang när vi är i samspel med andra människor i olika kontexter. Å andra sidan får man inte 
glömma bort att vi inte enbart integrerar med människor utan också med miljön runt omkring oss. 
Detta blir möjligt via mediering. Vi anser därför att det är viktigt att den fysiska miljön kan erbjuda 
barnen en mängd varierad material (artefakter) för att kunna erövra samt lära och få nya kunskaper 
men också erfarenheter. Läroplanen har som mål vad gäller utveckling och lärande att verksamheten 
ska genomföras på så sätt så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling samt lärande. Det är 
därför viktigt att miljön är öppen, innehållsrik samt inbjudande. Verksamheten ska även främja leken, 
kreativiteten samt det lustfyllda lärandet. Den ska även ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 
samt inta nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Lpfö98 (Skolverket 2010). Något som vi kunde 
se i den förskola där vi utförde våra observationer var att barnen hade en mängd olika material att 
arbeta med som också var på deras nivå, vilket gör att barnen inte behöver vara beroende av de vuxna 
eftersom de själva kan nå upp till materialet som de vill använda på plats. Vad gäller utomhus miljön 
så var materialen även där tillgängliga för barnen. De har ett förråd på gården där all material är 
samlat. Vissa gånger så tog de oftast ut en del material och stängde sedan förrådet. Däremot så hade 
barnen tillgång till materialen som fanns när de bad om att få ett visst material som inte låg ute. 
Inomhus miljön och utomhus miljön kompletterade varandra på något sätt då barnen kan använda 
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liknande material både inne och ute och kan därför fortsätta sin lek utan att bli helt avbrutna, oavsett 
om de är inne eller ute. I Sofia Eriksson Bergströms (2013, s. 44,45) avhandling skriver hon att dagens 
forskare alltmer har börjat intressera sig för den fysiska miljön i verksamheten. Hon refererar till 
Björklid (2005) som skriver vilken betydelse den fysiska miljön har på barns lärandeprocesser. 
Björklid (2005) lyfter fram ett nytt ”begrepp” som heter miljöpsykologi som tar upp samspelet mellan 
individ och den fysiska miljön. Detta kan vi säga är någorlunda ”likt” det som det sociokulturella 
perspektivet även tar upp, att samspelet mellan människan samt miljö är betydelsefull i barns 
lärandeprocesser, alltså i ett sociokulturellt lärande. Några tankar som rört oss under arbetets gång har 
varit om just samspelet mellan människan samt miljön, denna interaktion som uppstår. Tankarna har 
gått lite och vi började tänka på hur mycket miljön faktiskt påverkar oss människor. Om vi nu hade 
hamnat på en förskola där lekrummet stod helt tomt, vad hade egentligen hänt då? Hade barnen suttit 
och pratat eller hade det kanske uppstått bråk på grund av rastlöshet? Vad hade hänt om man t.ex. hade 
lagt in en enda leksak mellan två barn i ett tomt rum? Antingen så leker båda barnen tillsammans med 
denna leksak då vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan säga att interaktionen och 
kommunikationen börjar uppstå, eller så lyckas ena ta leksaken och konflikter uppstår. Läroplanen 
skriver att: 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som 
förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 
intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 
socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 
(Skolverket 2010, s. 6) 

 
Vi tänker att när man befinner sig i en sådan miljö, som vi reflekterade kring ovan, kan barnen hindras 
från att stimuleras och utvecklas. Av denna anledning började vi därför förstå hur viktig miljön 
faktiskt är och vad den gör med oss. Anledningen till att vi började fundera på detta var på grund av 
det vi fick syn på under våra fyra observationer på förskolan. Barnen hade hela tiden någon sorts 
samhörighet med miljön och materialen som fanns, därför funderade vi på om vi hade fått samma 
resultat om dessa inte fanns till eller om utformningen av miljön inte alls var stimulerande för barnen. 
Detta var inte något som vi la så mycket märke till när vi väl var där på plats. Utan när vi sedan satte 
oss ner efter observationerna för att titta på videoinspelningarna så började vi att bolla tankar och 
diskutera om vad vi faktiskt fick syn på, på djupet. Det var då tankarna kring detta dök upp och även 
synen kring att barnen hela tiden hade denna gemenskap med miljön samt materialen. Av denna 
anledning så växte denna metod att observera på ännu mer för oss. Vi insåg hur mycket mer man kan 
få syn på efteråt och hur mycket man faktiskt fångar upp genom att filma barnen under deras lek eller 
aktivitet.  
I och med att barnen hade denna samhörighet med miljö och material så talar vi utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv när vi menar att barnen och materialen skapar en sorts interaktion men även 
kommunikation som uppstår mellan barn-barn när de leker, men även mellan barn-pedagog. När 
interaktion och kommunikation skapas, så uppstår även intersubjektivitet då man genom dessa 
begrepp skapar en förståelse för varandra och sin omgivning. Därmed har vi ett sociokulturellt lärande.  
I ett sociokulturellt perspektiv är valet inte om hur människor lär sig något eller inte. Utan man pratar 
om sådant som de lär i olika situationer som man ingår i. Individer som inte tycks vara engagerade i att 
lära sig något, eller tar avstånd från läroprocesser i skolan, kan ändå vara i färd med att utveckla en 
kunskap av helt annat slag. Vad sociokulturella perspektivet menar med detta är att vi människor som 
sociala subjekt kan inte undvika att lära (Säljö 2014, s. 28). Detta är på grund av att vi individer är 
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redan från födelsen sociala varelser genom att vi är i kontakt med vår omgivning. Alltså vi lär hela 
tiden i en social kontext och slutar aldrig att lära oss nya saker. Med detta menar vi att man aldrig kan 
säga att nu har vi slutat lära oss saker bara för att vi är vuxna människor. Vi lär hela tiden genom att se 
nya saker och ting på ett nytt sätt, detta kan vara genom att i interaktion barnen i barngruppen och med 
andra kollegor. Så länge vi är i samspel och i kommunikation med varandra kommer vi att utvecklas 
samt få nya erfarenheter eftersom det inte går att undvika att lära i ett socialt sammanhang.   
 
 
 

Slutsatser 

I början av arbetet hade vi en bild över hur studien skulle formas. Denna syn har i stort sätt inte 
ändrats då vi inte har stött på några större komplikationer som har fått oss att ändra vårt tankesätt. Den 
kunskap vi gick ut med och även har läst på innan studien har följt med oss hela vägen och i stort sätt 
gett oss en bekräftelse då vi gått ut och fått se det vi har lärt oss med egna ögon.  

 

Vidare forskning 

Då kommunikation och samspel är två väldigt centrala begrepp så finns det oerhört mycket som man 
kan fortsätta forska kring om just dessa begrepp. Eftersom att samhället hela tiden utvecklas, med 
både det verbala språket men även genom nya tekniker. Vi reflekterar med samt genom intellektuella 
och fysiska redskap vilket skapas och förnyas hela tiden i det moderna samhället. Vi tänker att man 
vidareutvecklar denna forskning och går in djupare på hur kommunikationen utvecklas med åren. För 
att fördjupa oss mer kring detta skulle vi även ha velat observera fler förskolor för att därefter kunna 
skilja på likheter samt skillnader mellan dessa verksamheter. Man skulle även kunna se hur vanligt det 
är för förskolor att använda sig av olika tekniker i verksamheten, t.ex. iphones, ipads etc. En 
forskningsfråga skulle kunna vara: Hur ofta använder sig pedagoger sociala medier för att 
kommunicera med varandra?  
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Bilaga 1- samtyckesbrev 
	  
	  
Hej	  Föräldrar	  på	  XXX	  Förskola!	  
Vi	  är	  studenter	  på	  Barn-‐	  och	  Ungdomsvetenskapliga	  Institutionen,	  avdelningen	  för	  förskollärarutbildning	  och	  
förskole	  forskning	  vid	  Stockholms	  universitet.	  Inom	  ramen	  för	  vår	  sista	  och	  avslutande	  kurs	  på	  
förskollärarutbildningen	  ska	  vi	  skriva	  ett	  examensarbete.	  Vår	  studie	  kommer	  handla	  om	  kommunikation	  och	  
interaktion	  i	  förskolan.	  	  
Syftet	  med	  denna	  undersökning	  är	  beskriva,	  analysera	  samt	  diskutera	  kommunikation	  och	  interaktion	  i	  den	  
(förskole)didaktiska	  verksamheten	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande.	  	  
Våra	  forskningsfrågor	  är	  1)	  Hur	  ser	  kommunikation	  och	  interaktion	  ut	  mellan	  barn-‐pedagog	  och	  mellan	  barn-‐
barn?	  2)	  Hur	  arbetar	  pedagogerna	  med	  barnen	  för	  att	  intersubjektivitet	  ska	  skapas?	  3)	  Hur	  är	  den	  pedagogiska	  
miljön	  på	  förskolan	  utformad?	  På	  vilket	  sätt	  medierar	  miljön/materialet	  med	  barns	  lärande?	  
För	  att	  samla	  in	  material	  till	  arbetet	  skulle	  vi	  vilja	  närvara	  i	  verksamheten	  vid	  förskolan	  under	  tiden	  2014-‐11-‐14	  
–	  2014-‐11-‐20.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  vill	  vi	  observera	  kommunikation	  samt	  interaktion	  mellan	  pedagog-‐	  barn	  men	  
även	  barn-‐barn	  med	  hjälp	  av	  anteckningar	  och	  videoobservationer	  kommer	  vi	  att	  utföra	  vår	  studie.	  	  
	  
Ett	  självständigt	  arbete	  är	  reglerat	  av	  regler	  om	  tystnadsplikt,	  personuppgiftslagen	  (1998:204)	  samt	  
Vetenskapsrådets	  skrift	  om	  God	  Forskningssed.	  Detta	  innebär	  exempelvis	  att	  barnets,	  familjens,	  personalens	  
och	  förskolans	  identitet	  inte	  får	  avslöjas	  och	  att	  fullständig	  anonymitet	  gäller.	  Allt	  insamlat	  material	  kommer	  
därmed	  att	  avidentifieras	  och	  inga	  listor/register	  över	  personuppgifter	  kommer	  att	  upprättas.	  Det	  
dokumenterade	  materialet	  får	  endast	  användas	  för	  vår	  egen	  bearbetning	  och	  analys	  samt	  sammanställas	  i	  en	  
uppsats.	  Materialet	  kommer	  att	  förstöras	  efter	  att	  uppsatsen	  är	  godkänd.	  Uppsatsen	  kommer	  att	  publiceras	  
digitalt.	  	  
	  
Med	  detta	  brev	  vill	  vi	  be	  om	  ert	  medgivande	  för	  ert	  barns	  medverkande	  i	  studien.	  All	  medverkan	  är	  frivillig	  och	  
kan	  när	  som	  helst	  avbrytas.	  Samtycker	  ni	  till	  studien	  så	  skriver	  ni	  under	  bifogad	  blankett.	  Om	  ni	  accepterar	  
kommer	  barnen	  också	  att	  bli	  informerade	  om	  arbetet	  och	  får	  möjlighet	  att	  besluta	  om	  sitt	  eget	  deltagande.	  En	  
förutsättning	  för	  barnens	  medverkan	  är	  att	  ni	  samtycker	  till	  studien.	  Om	  ni	  tackar	  ja	  till	  medverkan,	  men	  
barnen	  säger	  nej	  så	  kommer	  barnens	  beslut	  att	  respekteras.	  	  
	  
Önskar	  ni	  ytterligare	  information	  är	  ni	  välkomna	  att	  kontakta	  oss	  studenter	  eller	  vår	  handledare	  vid	  Stockholms	  
universitet.	  
	  
	  
	  
Vänliga	  hälsningar	  Karina	  Roman	  Rifo	  och	  Jasmina	  Javidi	  
	  
	  
	  
	  
	  
Rikard	  Apelgren	  (handledare)	  
Stockholms	  Universitet	  
Barn	  och	  Ungdomsvetenskapliga	  Institutionen	  
106	  91	  Stockholm	  
Telefon:	  076-‐882	  03	  30	  
Mailadress:	  rikard.apelgren@buv.su.se	  
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare Mia innan den 2014-
11-17. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 

 
 
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
Barnets namn 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 
 
 
 
 
Vårdnadshavares 
namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………
…. 
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Bilaga 2 - observationsschema 
 
Tid: 
 
Plats:  
 
Föremål (redskap): 
 
Personer: 
 
Vad som sägs: 
 
Vad som görs: 
 
 


