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Abstract 
Supervisor or playmate? 

- A study of the interaction between teachers and children in a preschool 

indoor and outdoor environment. 
 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur inomhus- samt utomhusmiljön påverkar 

interaktionen mellan förskollärare och barn vid den fria leken. De forskningsfrågor som 

skapades utifrån syftet var: Vilka former av interaktioner uppstår i inomhus- respektive 

utomhusmiljön? Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive utomhusmiljön och 

vad är anledningen med initiativet? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har 

strukturerade observationer använts som metod. Observationer genomfördes på en avdelning 

med 16 barn i åldrarna 1-4 år samt två förskollärare och en barnskötare. Vid observationerna 

användes ett observationsschema och för att kunna besvara studiens frågeställningar utvecklades 

egna kodningskategorier utefter tidigare forskning. Kodningskategorierna är: Lekkamrat, 

vägledare, övervakare, brobyggare och omsorgstagare. Resultatet som framkom ur 

observationerna har analyserats utifrån tidigare forskning samt teorierna; Det sociokulturella 

perspektivet som utvecklats av Säljö (2014) som är en utveckling av kulturhistoriska teorin av 

Lev Semenovich Vygotskij samt Affordance som är utvecklat av  James. J. Gibson. Studiens 

resultat visar att inomhusmiljön bidrar till mer interaktion mellan pedagoger och barn än vad 

utomhusmiljön gör. I inomhusmiljön var interaktionsformerna övervakare och lekkamrat 

dominerande  medan i utomhusmiljön var den dominerande interaktionsformen övervakare. 

Resultatet visar att det är främst pedagogerna som tar initiativ till interaktion och syftet med 

interaktionen är: igångsättare av lek, tillrättavisningar, barns behov av omsorg samt delaktighet 

i barnens lek och lärande medan barnen hade andra syften med interaktionerna:  bekräftelse, be 

om lov eller säga till samt inbjuda till lek och lärande. I resultat kunde vi även se att pedagoger 

och barn ofta såg olika affordance i artefakter och miljöer vilket gjorde att pedagogerna 

tillrättavisade barnen mycket i leken. 

 

Nyckelord 

Förskola, interaktion, inomhusmiljö, utomhusmiljö, sociokulturellt perspektiv, 
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1 Inledning/Bakgrund  
Förskolan är en plats och en miljö där majoriteten av dagens barn spenderar sina första 

levnadsår. Det är även den första utbildningsformen barnen kommer i kontakt med, där 

interaktionen mellan barn samt mellan barn och pedagoger är en viktig grund för barns 

utveckling och lärande. Intentionen med studien vi har genomfört är att undersöka hur 

förskolans fysiska miljö påverkar interaktionen mellan förskollärare och barn. 

Relationen mellan den fysiska miljön och individer går inte att särskilja menar Gibson 

(1986). Miljön och artefakter påverkar oss människor på det sättet att de skickar ut olika 

erbjudande om hur vi kan använda den fysiska miljön, men vilka erbjudande vi väljer 

att se är individuellt. Individens intentioner har även betydelse för vilka erbjudande hon 

ser i miljön och i artefakter. Alltså kan vi se olika erbjudande i samma objekt vid olika 

situationer. Hur vi väljer att tolka de erbjudande som den fysiska miljön sänder ut 

påverkar hur vi  interagerar med miljön samt hur vi interagerar med andra individer 

(a.a.). Vygotskij menar att interaktionen mellan individer samt mellan individer och 

artefakter har betydelse för om ett lärande ska ske. Inom det sociokulturella perspektivet 

som Vygotskij är upphovsman till är mediering ett centralt begrepp. Mediering innebär 

att människan använder redskap/verktyg för att agera i och förstå sin omvärld. Med 

hjälp av språket och kommunikationen som är ett slags redskap kan vi formulera oss 

och kommunicera med andra människor och förstå vår omvärld. Mediering sker inte 

bara mellan människor utan även mellan artefakter och människor. Vygotskij menar att 

materiella redskap också är ett viktigt verktyg för att människan ska kunna agera i och 

förstå sin omvärld (Säljö, 2014). 

 

I  den här undersökning utgår vi från att interaktionen mellan barn och pedagoger är en 

viktigt del i barns utveckling och lärande. Det som kommer att problematiseras i studien 

är hur förskolans miljö påverkar interaktionen mellan förskollärare och barn. I 

Läroplanen för förskolan (98, rev 2010)  står det följande om miljö och interaktion: 

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 

lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska 

omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen (Lpfö 98, rev 2010:6).  

 

När vi som studenter har varit ute i förskolans verksamhet har vi iakttagit att 

förskollärares interaktioner med barnen  kan ske  på olika sätt beroende på om de vistas 

i inomhusmiljön eller i utomhusmiljön. Specifikt i de situationer då verksamheten inte 

är vuxenstyrd på samma sätt som vid styrda aktiviteter som är skapade av 

förskollärarna. Förskollärare benämner de icke vuxenstyrda situationerna på olika sätt 

exempelvis fri lek, utevistelse, “ni får göra vad ni vill”, “gå ut”, men de syftar på samma 

sorts aktivitet. Ärlemalm Hagsér (2008) skriver att hur leken ska kopplas till lärande har 

varit ett problem genom förskolans historia. Det har pendlat mellan att se leken som 

barnens egna och fria aktivitet där förskollärarna inte ska störa och styra barnen i leken 

till att se leken i pedagogiskt syfte där förskollärarna är delaktiga och stödjer barnen i 

leken. I läroplanen för förskolan 98 (rev 2010) finns det mål för vad förskolan ska sträva 

efter, men det står inte hur de ska uppnås. Det är alltså en tolkningsfråga hur det som 

står i läroplanen ska genomföras, vilket leder till att det finns stora variationer i hur 

förskollärare arbetar med läroplanen. Det är upp till varje förskollärare hur han/hon 

väljer att interagera med barnen och det sker på olika sätt på olika förskolor. I 

läroplanen för förskolan 98 (rev 2010)  står det bland annat att:  

 



  
 

2 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra[…]. Barnen ska få stimulans och vägledning av 

vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 

kunskaper och insikter[…] (Lpfö 98, rev 2010:7). 
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2 Centrala begrepp 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för de begrepp som är relevanta i vår studie. 

De begreppen vi kommer att redogöra för är interaktion, inomhusmiljö, utomhusmiljö, 

fri lek och utomhuspedagogik. 

 
2.1 Interaktion 
Interaktion är en process där en grupp eller individer genom sitt handlande ömsesidigt 

påverkar varandra (Sommer, 2005). Eriksson (2007) beskriver social interaktion och 

menar att samtal är den vanligaste typen av social interaktion vilket innebär att 

människor agerar och samtalar med varandra.  Interaktion är oundviklig och finns i 

olika former i allt deltagande eller i sådant som bara händer. Nilsson (2005) skriver att 

vi människor är gruppvarelser, vi är eller blir påverkade av varandra och umgås ofta och 

blir delaktiga i olika sorters grupper. Grupperna är bland annat viktiga för att få känna 

en gemenskap och bli delaktig i samhällets kultur samt för utveckling och lärande. 

 

2.2 Inomhusmiljö 
Inomhusmiljö är en miljö som finns i den byggnad som bland annat förskolans 

verksamhet bedrivs i. Inomhusmiljön består ofta av olika rum såsom tambur, 

skötrum/toaletter, små rum som är avsedda för olika aktiviteter som exempelvis hemvrå, 

byggrum, ateljé, vilorum, bibliotek/sagorum samt större rum där de kan ske olika typer 

av aktiviteter t ex rörelselek (Björklid, 2005).  

 

2.3 Utomhusmiljö  
Utomhusmiljön är ett inhägnat område som finns i direkt anslutning till förskolans 

byggnad. På dessa områden finns det vanligtvis olika lekinstallationer, leksaker, buskar, 

träd, planteringar och öppna ytor (Björklid, 2005).  

 

2.4 Fri lek 
Fri lek syftar på situationer i förskolan där barnen får göra “vad de vill”. Vid fri lek sker 

det inga styrda aktiviteter av förskollärare utan barnen ägnar sig åt det som faller dem 

in, det spontana lek och lärandet. Berkhuizen (2014) benämner fri lek som något där 

barnen kan komma och gå som de vill till skillnad från exempelvis måltidssituationer 

som mer är av en styrd form av aktivitet. Pape (2001) menar också att fri lek är något 

som inte styrs eller organiseras av vuxna och vad barnen gör under den fria leken 

varierar från dag till dag och från barn till barn. I vår studie kommer vi inte att studera 

barns fria lek i sig utan hur interaktionen mellan förskollärare och barn sker vid 

situationer som benämns fri lek.  

 

2.5 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är en pedagogik där lärandet flyttas ut utomhus där natur- och 

kulturmiljön står för lärandets innehåll och där teori och praktik lättare förenas. Det sker 

alltså ett samspel mellan textbaserad (boklig- och digital bildning) och icke textbaserad 

praktik (sinnlig bildning genom smak, lukt, känsel etc.) där rörelse och fysisk aktivitet 

blir som ett stöd i lärandet, för att få ett variationsrikt lärande (Szczepanski, 2014). 

Utomhuspedagogik definieras av Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid 

Linköpings universitet på följande sätt: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
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erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär: 

 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (Linköpings universitet, 2015, 

150929). 
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3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur interaktionen mellan pedagoger och 

barn ser ut i förskolans inomhus- respektive utomhusmiljö vid situationer som benämns 

fri lek. Vi hoppas också att studien leder till reflektion och diskussion bland pedagoger 

om hur pedagoger interagerar med barn i förskolans miljöer, eftersom interaktionen har 

en betydande roll för barns utveckling och lärande. 

 

3.1 Frågeställning 
 Vilka former av interaktioner uppstår i inomhus- respektive utomhusmiljön? 

 Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive utomhusmiljön och 

vad är anledningen med initiativet? 
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4 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som rör det området vi 

valt att studera. Det som kommer lyftas fram är forskning kring förskolemiljöns 

påverkan på interaktionen mellan förskollärare och barn, en forskningsöversikt kring 

lärande och fysisk miljö, interaktion mellan förskollärare och barn ur olika 

infallsvinklar, förskollärares roller och positioner i interaktionen med barn samt 

forskning kring lärmiljöerna ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 

 

4.1 Förskolemiljöns påverkan på interaktionen mellan förskollärare 
och barn 
Miljön och rummens utformning i förskolan är betydelsefull för samvaro och samspel 

mellan barnen samt  mellan barn och förskollärare (Frandsen, Krieger och Vilien, 

2005). Eriksson Bergström (2013) har i sin studie analyserat barns handlingsutrymme i 

relation till de fysiska miljöerna på tre olika förskolor. Centralt för studien är relationen 

mellan barn, fysisk miljö och pedagoger. I resultatet framkom det att den fysiska miljön 

och dess artefakter påverkar interaktionen mellan pedagoger och barn. Interaktionen 

mellan pedagoger och barn ledde till gemensam aktivitet och det inträffade som oftast i 

rum som var planerade och styrda. I miljöer som var mer obestämda med ett varierat 

lekmaterial ledde sällan interaktionen till en gemensam aktivitet. Det framkom också att 

miljöns utformning och dess artefakter bidrog till att det skapades mycket regler i 

förskolorna mellan förskollärare och barn. Framförallt om huruvida barnen bör 

samspela med miljön och artefakterna. Interaktionen mellan pedagoger och barn bestod 

ofta av att pedagoger uppmanar barn att förhålla sig till regler. I en studie gjord av 

Engdahl (2014) visar resultatet också att barnen kunde förhandla om regler med 

pedagoger och det inträffade oftast genom både verbala och fysiska protester. Engdahl 

menar också att det fanns implicita regler på förskolorna vilket betyder att det som är 

tillåtet på en plats är inte tillåtet på en annan plats och dessa regler kunde också 

påverkas av vilken pedagog som fanns med. Det visar därmed att även om det sker 

reflektioner om förhållningssätt och arbetssätt av pedagoger så händer det att 

verksamhetens regler eller till och med pedagogerna själva blir till hinder för barnens 

delaktighet och inflytande. 

 

I Eriksson Bergströms (2013) studie är sagorummet ett exempel på en plats som 

organiserats och inretts med ett tydligt syfte av pedagogerna. Artefakterna som ramar in 

rummet är tänkta att förmedla en viss typ av lärande, som ska ske i rummet. I 

sagorummet förväntas barn ägna sig åt läsning och berättande som gynnar 

språkutvecklingen. Rummens tydliga syfte visade sig påverka pedagoger på ett sådant 

vis att de hade lättare för att ta initiativ till interaktion vilket då ledde till att 

gemensamma aktiviteter med barnen skapades. Artefakternas tillskrivna mening gjorde 

dock att barnets perspektiv underordnades pedagogens strävan efter att genomföra 

aktiviteten utifrån det hon planerat. När barnen gjorde försök till att påverka läsandet 

ledde pedagogen målmedvetet barnen genom sagan från början till slut (a.a). 

 

Hallen var en plats som var inredd för ett visst syfte, men som ofta bidrog till 

interaktion som präglades av uppmaningar till barn. Hallen har en typisk institutionell 

utformning där barns kläder och skor organiseras. Det institutionella framträder även 

tydlig i hur pedagogerna interagerar med barnen i hallen. Pedagogerna tar omedelbart 

på sig rollen att hålla ordning, påminna om toalettbesök och guida barnen genom på- 

eller avklädning. Detta genomförs ofta på ett älskvärt men tydligt sätt för att få barnen 

att göra det som ska utföras.  Även om hallen tydligt signalerar att det är på- och 
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avklädning som ska ske där förekommer det en mängd olika handlingar med 

individuella mål. Detta gör att hallen blir en plats där barns perspektiv, vuxnas 

perspektiv samt en mängd olika artefakter ska interagera och komma överens (a.a).   

 

En miljö som var planerad och styrd men där det sällan inträffade gemensamma 

aktiviteter mellan pedagoger och barn var sandlådan och dess närområde. Sandlådan 

och dess närområde visade sig vara en plats där barn och pedagoger ofta befann sig i 

närheten av varandra men bedrev två helt olika verksamheter. Barnen lekte och 

samtalade med varandra på sin nivå i sandlådan medan pedagogerna stod och iakttog 

barnen och samtalade på sin nivå bredvid sandlådan. Interaktionen som inträffade 

mellan pedagoger och barn var endast vid tillrättavisningar och frågor. Exempelvis hade 

en regel angående att sand inte får vara utanför sandlådan förhandlas fram mellan 

pedagoger och barn. Sedan när några barn ville flytta sanden till ett annat ställe 

tillrättavisades barnen av pedagogerna och barnens lek dog ut (a.a).  

 

Berkhuizen (2014) har tillskillnad från Eriksson Bergstöm (2013) i sin studie funnit att 

sandlådan är en möjlig plats för interaktion mellan barn och pedagoger. Sandlådan är en 

plats där pedagogerna har möjlighet till uppsikt över resten av gården utan att avbryta 

samspelet med barnen i sandlådan för mycket. Gårdens överblickbarhet spelar därmed 

en stor roll om förskolläraren ska finnas med där samspel sker. Platser där samspel 

kunde ske påverkades också av olika säkerhetsaspekter. Ett exempel från studien är att 

en vattenpöl var tvungen att tas bort och hålan fyllas igen vilket är ett exempel på en 

säkerhetsaspekt som leder till att samspel kan utebli. Samspel kunde också ske på 

tillfälliga platser som exempelvis på en trappa eller i en vattenpöl, men hur dessa 

samspel utvecklades berodde mycket på pedagogens engagemang att tillföra artefakter 

och material i miljön, men de påverkades också av pedagogens möjlighet till uppsikt. På 

platser som kunde innefatta rörliga lekar spelade artefakterna en stor roll. Samspelet på 

platsen påverkades även av hur pedagogen samspelade med barnen genom exempelvis 

rörelselekar. 

 

Ohlsson (2015) skriver att det är viktigt som pedagog att ta vara på barnens nyfikenhet 

genom att vara medforskare. Genom att vara tillgänglig för barnen blir det lättare att 

upptäcka, undersöka och uppleva tillsammans. Nyfikenheten är på så sätt lika viktig hos 

pedagogen som hos barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar också att 

pedagogen blir till en förebild genom ett deltagande i leken. I leken kan pedagogen 

också vara ett viktigt stöd och följa och stödja barns utveckling av olika kompetenser 

och förmågor som krävs för att hålla leken vid liv. Mårdsjö Olsson (2010) menar att det 

är viktigt att ha kännedom om barnets kunskaper och färdigheter för att barnet ska lära 

sig på ett meningsfullt sätt.  

 

4.2 Lärande och fysiskmiljö  
Björklid (2005) har i sin publikation till skolverket skrivit en kunskapsöversikt som 

beskriver forskning om samspelet mellan barns lärande och fysisk miljö bland annat i 

förskolan. Lärandet är inget som sker på en speciell plats eller vid en speciell tidpunkt. 

Lärande sker hela tiden i alla olika miljöer som finns på en förskola. I förskolans 

formella miljöer sker lärande t ex i ateljén. I informella miljöer som t ex utemiljön sker 

även  här ett lärande. Både formella och informella miljöer är viktiga för barns lärande 

och utveckling. Miljön består både av fysiska och psykiska aspekter det vill säga 

rummets utformning dess material samt klimat. Klimatet i detta avseendet innebär  hur 

enskilda individer eller en grupp av individer upplever miljön de befinner sig i. Det 
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handlar även om hur vi tilldelar ett fysiskt rum eller plats mening och betydelse, hur det 

är laddat med exempelvis känslor och värderingar. 

 

Den fysiska miljöns utformning och materialet är en del i samspelet mellan både barn 

och vuxna samt mellan barn samt det klimat som råder i verksamheten. Miljön 

möjliggör budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten. Därför 

är det viktigt att skapa en miljö som är väl utformad på ett sätt som både underlättar 

barns lärande samt utmanar. Barn ska kunna bli inspirerade av miljön till att genomföra 

olika slags verksamheter och handlingar såsom utforskande och upptäckter. Miljön ska 

även kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt beroende på vilka processer som 

sker i verksamheten samt vad som intresserar barnen (a.a.).  

 

4.3 Interaktion mellan förskollärare och barn 
I föreliggande avsnitt kommer forskning om interaktion skildras ur flera olika 

perspektiv. Sahlström (2008) har skrivit en forskningsöversikt gällande 

klassrumsforskning och menar att IRE, som  står för initiering-respons-evaluering, är en 

form av samtal som har fått stor uppmärksamhet inom klassrumsforskningen. I korta 

drag handlar IRE om att det oftast är läraren i pedagogiska kontexter som ställer en 

fråga (I) och får ett svar/respons av eleven (R) vilket sedan bedöms utav läraren (E). 

IRE används i många fall som en slags modell för hur den “goda” pedagogen inte ska 

göra då modellen antas leda till att eleverna får mindre inflytande då de blir låsta i 

styrda roller (a.a).  

 

Ett forskarlag med ledaren Aarno Bellack var bland de första forskarna som beskrev det 

här turtagningsmönstret även om det inte benämndes som IRE till en början. Forskarna 

genomförde forskning om vilka deltagare (lärare eller elever) som pratade om vad, när 

de pratade och hur mycket de pratade och under vilka förhållande och vad det här fick 

för konsekvenser. Resultatet av forskningen är att klassrumsinteraktionen är hårt 

lärardominerad då läraren pratar två tredjedelar av tiden i klassrummet. Det eleverna gör 

när de kommer till tals är när de svarar på en fråga som är initierad av läraren. 

Evaldsson mfl. (2001) menar att IRE-strukturen oftast används under 

katederundervisning i klassrum i de flesta länder (a.a). Slutsaterna som har dragits av 

det här resultatet är att det ofta är läraren som pratar medan eleverna förblir passiva den 

stunden de inte svarar på lärarens fråga. Det är en rimlig beskrivning menar Sahlström, 

men eleverna är inte passiva utan ingår i interaktioner med andra elever när de sitter vid 

bänkarna. De har ett s.k. mikroinflytande (Sahlström, 2008).  

 

Aukrust (2003) skriver om en undersökning som gjorts utav Kackur och Prendegast där 

de har dokumenterat två lärare. Den ena läraren ställde många fler autentiska frågor till 

eleverna och den andra läraren ställde färre frågor, men bekräftade istället elevernas 

bidrag i samtalet samtidigt som det fanns en förväntning av korrekt kunskap vilket 

visades sig vara positivt för elevernas lärande. Den andra läraren hade därmed bättre 

inlärningsresultat än den första läraren. Därmed kan en slutsats dras att IRE- strukturen 

gör så att elevernas självständiga tänkande hindras menar Aukrust, men hur elevernas 

svar följs upp kan påverka lärandet i olika riktningar. 

 

När det handlar om IRE är den mesta forskningen gjord i skolan vilket gör att det inte 

finns så mycket forskning att tillgå i förskolan, men Dalgren (2014) samt Jonsson och 

Williams (2013) har i sina studier analyserat interaktion mellan förskollärare och barn i 

förskolan. Istället för IRE benämner de interaktionen med fråga-svar-sekvenser. 
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Karaktären på fråga-svar-sekvenser har visat sig i forskning vara olika, vilket i sin tur 

kan påverka barns lärande i en positiv eller negativ riktning.   

 

Dalgren (2014) har i sin studie analyserat fråga-svar-sekvenser i vardagliga 

förskoleaktiviteter. I resultatet framkom det att fråga-svar-sekvenser fungerar som en 

interaktionell och pedagogisk resurs. Förskollärare använde fråga-svar-sekvenser som 

ett verktyg för att på flera olika sätt kunna fånga och rikta barns uppmärksamhet mot ett 

läroplansinnehåll. Samtal om exempelvis ett fenomen vidareutvecklas med hjälp av 

förskollärares frågor och barns svar. Genom steg för steg, respons efter respons pratade, 

upplevde och undersökte förskollärare och barn ett fenomen tillsammans. 

Användningen av frågor beskrivs som ett sätt för förskollärare att locka fram kunskap 

hos barn istället för att förmedla den. I resultatet visade det sig att förskollärare 

utvärderar och bekräftar korrekta svar från barnen. Felsvar negligerades och istället 

omformulerades frågan tills barnet kom fram till rätt svar. Slutligen bekräftades det 

korrekta svaret. Detta tillvägagångssättet skulle kunna ses som en slags scaffolding där 

förskolläraren guidar barnen till rätt svar. Scaffolding är en process där någon som är 

expert i detta fall förskolläraren handleder och guidar novisen som är det mindre 

kunniga barnet genom problemlösning. Genom att förskolläraren omformulerar frågor 

för att nå ett korrekt svar istället för att utvärdera ett felaktig svar, undviks på så sätt att 

ansvaret för förförståelsen av frågan läggs över på barnet.  

 

I Dalgrens studie har det positiva med fråga-svar-sekvenser framkommit till skillnad 

från Jonsson och Williams (2013) fallstudie. I den studien beskrivs hur förskollärare 

vanligtvis använder frågor i sin kommunikation med barn. Barnen ges dock väldigt få 

möjligheter till att svara på frågor innan nya ställs. Författarna diskuterar sedan om detta 

agerande medför att kommunikationen blir mer osammanhängande eftersom många 

olika barn involveras, flera ämnen behandlas samt som nämnts ovan att barn ges ett 

fåtal chanser till att svara. Frågorna som förskollärarna ställer kan både ses som som 

stimulerande och stärkande för barns kunskapsutveckling, men även göra barnen 

förvirrade när det inte finns någon tid för att tänka efter eller svara. Med tanke på att 

småbarn inte har ett fullt utvecklat språk och behöver tid för att tänka och formulera sig 

blir denna typ av fråga-svara-sekvens mer av en envägskommunikation. 

 

Mårdsjö Olsson (2005) har i sin studie undersökt hur yrkesverksamma pedagoger i 

vidareutbildning uppfattar sin delaktighet i barns lärande. Resultatet visade att 

pedagoger uppfattar att de är delaktiga i barnens lärande på två olika kvalitativa sätt. 

Dessa två olika sätt är; att vara lyhörd för barnen och deras omvärld samt att utmana 

barnen i deras lärande. Kategorierna är inte oberoende av varandra utan det finns en 

hierarkisk ordning. Att vara lyhörd för barnen och deras omvärld är grundläggande för 

att kunna utmana barnen i deras lärande. Kategorin att vara lyhörd för barnen och deras 

omvärld innebär att pedagogerna upplever att de är delaktiga i barnens lärande genom 

att de är lyhörda för deras intressen, engagemang, frågeställningar samt kommentarer. 

Pedagogerna menar att deras uppgift som pedagog i relation till barnens lärande är att 

vara närvarande genom att fånga de situationerna som barnen initierar och bemöter dem 

på deras premisser. Det innebär att pedagogen är lyhörd för de signaler barn ger när 

deras uppmärksamhet är riktad mot något i verksamheten. Pedagogerna vill fånga det 

spontana och stödja barn i deras intresse och samtal om den innehållsaspekt som 

barnens uppmärksamhet är riktad mot. Det som även utmärker kategorin är att 

pedagogerna utgår från barnens grundläggande kunskaper och färdigheter. Den andra 

kategorin som är att utmana barnen i deras lärande bygger vidare på den första 

kategorin. Här går pedagogerna ett steg längre och utmanar barnens tankar om det som 
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deras uppmärksamhet är riktad mot. Pedagogerna utmanar barnen att sätta ord på det 

dem tänker om fenomen för att utveckla deras metakognition. Pedagogerna deltar även i 

barnens lärande genom att kontrastera och jämföra barnens olika uppfattningar med 

varandra. 

 

Emilsson och Folkesson (2006) har studerat småbarns delaktighet i relation till graden 

av lärarkontroll. I studien används begreppen klassificering och inramning där 

klassificering redogör för maktrelationer och inramning handlar om styrningen av 

maktrelationerna. Resultatet visar att barns deltagande begränsas av en stark 

klassificering och inramning och att en svag klassificering och inramning istället 

främjar barns delaktighet, dvs var lärarkontrollen svag var det lättare för barnen att ta 

egna initiativ och vara delaktiga och både förskollärare och barn kunde bidra till 

kommunikation. Hur förskollärarens intresse var för barnets perspektiv var också en 

betydande roll för barnets delaktighet och dialogen till barnet. Utgick förskolläraren från 

barnets perspektiv blev dialogen friare och utforskande eftersom dialogen inte styrdes 

av slutna frågor. Förskolläraren lyssnade och svarade inte bara verbalt utan använde 

även en emotionell närvaro vid närmandet av barnets perspektiv. Resultatet visar 

därmed också att närmandet gentemot barnets perspektiv handlar inte bara om graden av 

klassifikation och inramning utan även om hur läraren intresserar sig för barnets 

perspektiv (a.a). 

4.4 Förskollärares roller och positioner i interaktionen med barn 
Engdahl (2014) har i sin studie funnit att det råder en viss ambivalens hos pedagogerna 

när det handlar om den pedagogiska utomhusmiljön. Ambivalensen syntes när det 

handlade om närhet eller distans, om lek eller lärande, men också ambivalens kring 

barnens inflytande och hur det ska förverkligas i den pedagogiska praktiken. 

 

Det visade sig i Engdahls resultat att pedagogerna förhåller sig på olika sätt på 

förskolegården. Pedagogerna på den ena förskolan höll sig lite mer avvaktande 

gentemot barnen. Det var främst mot de äldre barnen eftersom de mestadels höll till 

bakom förskolebyggnaden och pedagogerna höll sig i närheten av de yngre barnen i 

sandlådan eller i närheten av den. Pedagogerna hade dock en intention med detta 

förhållningssätt eftersom de såg ett värde i att barnen kunde skapa och upprätthålla egna 

lekar. Resultatet visar också att det förekom hög aktivitet hos de äldre barnen och det 

fanns även händelser där pedagogerna och de äldre barnen hade en emotionell närvaro 

där pedagogerna kunde skifta och ta barnens perspektiv. När detta hände fick oftast en 

annan pedagog ta över tillsynen till de yngre barnen. På den andra och tredje förskolan 

var pedagogerna mer aktiva med barnen och försökte tillgodose deras olika behov. De 

utgick ifrån barngruppen och skapade nya olika förutsättningar utifrån den. Barnen sågs 

som viktiga aktörer i den pedagogiska miljön. Pedagogerna hade också en intention att 

försöka förstå barnens perspektiv genom att föra dialoger med barnen. Samtidigt var det 

viktigt för pedagogerna att förklara ett specifikt handlande utifrån sitt eget perspektiv 

(a.a). 

 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) skriver om olika roller och positioner som vuxna 

kan inta när barnen leker. Vilka roller vuxna tar på sig och hur de positionerar sig 

påverkar barnen i deras lek. Det finns flera olika roller och positioner som den vuxne 

kan inta i barnens lek och Grindberg och Jagtøien (2000) har delat in dessa olika roller 

under fyra kategorier, men Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) har modifierat 

kategorierna och använder sig istället av fem kategorier. 

 Lekkamrat 
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 Vägledare 

 Åskådare 

 Att leka parallellt med barnet 

 Igångsättare 

Lekkamrat är den första kategorin och innebär att den vuxne deltar med barnen i en 

aktivitet genom att vara en lekkamrat. De vuxna möter barnen på deras nivå och 

bemöter deras initiativ, men ger även egna förslag vilket öppnar för nya diskussioner 

och dialoger med barnen (a.a). 

Den andra kategorin som är vägledare innebär att den vuxne vägleder barnen i leken. 

Leken kan ibland ta snabba vändningar vilket gör att vissa barn kan ha svårt att hänga 

med vilket leder till att de faller ur leken. Det kan exempelvis handla om att ett barn har 

svårt med samspelet i leken genom exempelvis turtagning vilket kan leda till att barnet 

blir utesluten ur leken. Det är då den vuxne finns där som en vägledare och leder barnen 

in i leken igen utan att avbryta den redan fungerande leken (a.a). 

Åskådare som är den tredje kategorin innebär att den vuxne positionerar sig som en 

åskådare. Som åskådare får den vuxne bland annat en överblick över barnen och deras 

motorik och lekfärdigheter och hur det påverkar deras lek. Som åskådare får den vuxne 

också en inblick i barnens sociala samspel och hur säkerheten är runt omkring och man 

kan också som vuxen vara närvarande och titta på det barnen vill visa upp. 

Observationerna som den vuxne gör kan sedan leda till att olika situationer och 

aktiviteter kan förbättras för att hjälpa barnen. Att vara åskådare kan ibland se passivt 

ut, men det har oftast ett syfte vilket kan vara viktigt att informera exempelvis föräldrar 

om (a.a).  

Den fjärde kategorin som handlar om att den vuxne leker parallellt med barnet innebär 

att den vuxne leker samma typ av lek, men inte med barnet utan vid sidan om barnet. 

Den vuxne är bredvid och testar olika sätt att genomföra leken på. Barnet bredvid kan 

då iaktta och observera det den vuxne gör och på så sätt få nya idéer till sin lek (a.a).  

Den femte och sista kategorin är igångsättare och innebär att den vuxne tar initiativ till 

att leka med ett barn eller samlar en hel barngrupp för att utföra en aktivitet 

tillsammans. Som igångsättare kan man som vuxen också leka parallellt med barnet 

vilket kan skapa nyfikenhet hos barnet som vill vara med och delta i leken med den 

vuxne (a.a). 

4.5 Utomhuspedagogik 
Szczepanski (2013) har undersökt hur lärare uppfattar lärmiljöerna utifrån ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv i Sverige. De skolformer som är representerade i 

studien är förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Resultatet visar att 

lärare upplever att utomhusmiljön kompletterar lärmiljön i klassrummet och 

utomhusmiljön ses därför som en pedagogisk lärmiljö då teori och praktik är lätt att 

förena. Utomhusundervisning gör det alltså lättare att studera och arbeta med ämnen 

som exempelvis naturkunskap då barnen och eleverna får använda sig av sina sinnen 

mer. Lärarna menar också att mängden rum utomhus befäster kunskap och stimulerar 

fantasin hos barnen och eleverna. De menar också att tiden kan användas på ett friare 

sätt i naturen och på så sätt minska stressen.  

 

Wilhelmsson (2012) har i sin studie undersökt lärares avsikt och mål med 

utomhuspedagogik i skolan. I resultatet framkom det i likhet med Szczepanskis studie 

en rad fördelar med att förlägga undervisningen i utomhusmiljöer. 
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Utomhuspedagogiken sågs som ett viktigt komplement till klassrumsundervisning. 

Lärarnas anledning till att bedriva undervisning utomhus var ofta förknippat med 

utomhusmiljöns potential till att förstärka lärandet, eftersom mötet med natur blir mer 

holistiskt. Utomhus menade lärarna att eleverna kan lära sig teoretiska kunskaper genom 

erfarenhetsbaserat lärande. Att utforska verkliga föremål med hjälp av flera sinnen 

stimulerar till att positiva känslor skapas för naturen samt främjar samarbete.  Lärarnas 

intentioner med utomhuspedagogiken definierades som att inspirera, att göra, för att 

förstärka samt fråga.  

 

Maynard och Waters (2007) har i sin studie funnit att det finns en del problematik i att 

använda utomhusmiljön som lärandemiljö till skillnad från Szczepanski  och 

Wilhelmsson. I författarnas studie diskuteras resultatet av ett forskningsprojekt i Wales 

som syftar till att dokumentera den nuvarande användningen av utomhusmiljöer. 

Resultatet visar på att lärare har olika syn på användning av utomhusmiljön. 

Användningen av utomhusmiljön berodde mycket på väderförhållandet. Barnens 

säkerhet var lärarna oroliga över i utomhusmiljön och ytterligare ett problem de såg var 

att det var svårt med tillsynen av barn utomhus eftersom ytorna som barnen rörde sig på 

var stora. Utomhusmiljön sågs generellt som en plats där barn kan agera barn, där de får 

möjlighet att leka, ha kul, få frisk luft och känna frihet. Lärarna uttryckte dock att de var 

osäkra på hur de skulle designa lärandet i utomhusmiljöer och lärandet såg ofta likadant 

ut inomhus som utomhus, men skillnaden som de påpekade var att de kände sig mer fria 

utomhus än inomhus. 
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5 Teorianknytning  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur interaktionen mellan pedagoger och 

barn ser ut i förskolans inomhus- respektive utomhusmiljö vid situationer som benämns 

fri lek. För att kunna analysera vårt resultat kommer vi att utgå från Gibsons teori om 

affordance samt det sociokulturella perspektivet som utvecklats av Säljö utifrån 

Vygotskijs kulturhistoriska teori. Teorin om affordance handlar om relationen mellan 

människor och fysisk miljö. Enligt Gibson kan man inte särskilja på människan och 

miljön utan båda påverkar varandra vilket även är vår ståndpunkt (Gibson, 1986). Det 

sociokulturella perspektivet är ett perspektiv på lärande där människan lär sig hela tiden 

i alla sociala sammanhang. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är 

mediering som förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskapen språk 

och artefakter. Dessa kulturella redskap använder vi för att beskriva, förklara, förstå och 

tänka kring vår omvärld. Kärnan i det sociokulturella perspektivet är att interaktionen 

mellan individer och mellan individer och artefakter är grunden för barns lärande vilket 

vi har en samstämmig bild av (Säljö, 2014). Interaktionens centrum i detta perspektiv 

gör att även denna teori är relevant för oss att analysera utifrån. Vidare kommer vi i 

detta kapitel att redogöra mer ingående för de olika teorierna.  

 

5.1 Affordance  
Ekologisk psykologi är en inriktning inom psykologin som beskriver miljöns betydelse 

för förståelse av beteende och perception. En framträdande teoretiker inom ekologisk 

psykologi var  James. J. Gibson som är upphovsmanen till teorin om affordance 

(Nationalencyklopedin, 2015). Teorin syftar till att förstå sig på relationen mellan den 

fysiska miljön och individen. Affordance är enligt Gibson verkliga fysiskt objekt som 

samtidigt är något psykologiskt eftersom det ligger i betraktarens öga hur objektet 

tolkas. Ett affordance är både fysiska lösa objekt i vår miljö samt i fasta miljöer såsom 

skog, grönområden, buskage och lekplatser. Det är även i sociala händelser som miljön 

kan erbjuda såsom hot, frihet, lek och kärlek. Affordance är egenskaper hos miljöer som 

relaterar till människors möjligheter att använda dem. Gibson menar att den fysiska 

miljön vi har runt omkring oss hela tiden sänder ut en mängd olika erbjudande till oss 

om hur vi kan agera med den. Affordance som också kan benämnas erbjudanden är 

dock alltid bestående men vilka erbjudande vi väljer att se beror på individens 

intentioner. Ett objekt t ex en stol kan vid ett tillfälle erbjuda sittmöjligheter medan vid 

ett annat tillfälle kan stolen bli stommen i ett kojbygge. Hur en individ tolkar ett 

affordance är högst individuellt vilket gör att vi kan ha olika uppfattningar om hur ett 

affordance kan användas. Människor upptäcker och tar in information som präglar en 

plats eller ett objekt för att sedan använda informationen för att identifiera platsen 

möjligheter och begränsningar. Affordance innebär inte alltid att de är positiva 

erbjudande som sänds utan att det kan även vara negativa som kan begränsa vårt 

agerande med omgivningen (Gibson, 1986).  

 

Reed (1993) är en av flera som senare har vidareutvecklat Gibsons teori om affordance. 

Han har delat in det psykologiska i affordancebegreppet i två aspekter.  Den första 

aspekten handlar om relationen mellan individens intentioner och de affordances den 

väljer att använda. Den andra aspekten handlar om att två eller flera individer har en 

överenskommelse om vilka erbjudande ett affordance har. Reed menar att den aspekten 

är betydelsefull  eftersom människan är en social varelse och har ett behov av att göra 

en kollektiv tolkning av affordance. Vidare beskriver han att barn lär sig anpassa sina 

upptäckter av affordance utifrån omgivningens förväntningar. Där barnet tillåts antingen 

agera i the feild of promted actions (FPA), som innebär att barnen upptäcker affordance 
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som är tänkta att barnen ska rikta sin uppmärksamhet mot. Det finns även ett mer fritt 

sätt feld of free actions (FFA) som innebär att barnet är mer tillåten att individuellt och i 

grupp upptäcka och använda affordance.  Reed menar att båda FPA och FFA bidrar till 

kognitiv utveckling hos barnet. FPA är mer begränsande som syftar till fostran och 

reglering  medan i FFA kan barnen agera mer självständigt. Båda två menar Reed fyller 

en funktion då barnen lär sig anpassa sitt beteende efter situationer  

 

5.2 Det sociokulturella perspektivet 
De sociokulturella perspektivet som vi nu kommer att redogöra för är en utveckling av 

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) kulturhistoriska teori (Säljö, 2014). Det är ett 

perspektiv på lärande där sociala samspel är av stor vikt för lärande och utveckling. 

Vygotskij var mycket intresserad av människors utveckling både ur ett sociokulturellt 

och biologiskt perspektiv och hur dessa samverkade.  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur förmågor som att läsa, räkna, skriva, 

lösa problem och resonera abstrakt utvecklas hos människor (Säljö, 2014). Säljö (2000) 

menar att redskap eller verktyg har en speciell betydelse i det sociokulturella 

perspektivet. Redskapen/verktygen kan vara både språkliga/intellektuella och fysiska 

objekt och det är dessa verktyg som vi använder oss av för att förstå och agera i vår 

omvärld. Säljö (2014) benämner användningen av redskap för att förstå och agera i 

omvärlden för mediering. Som exempelvis blir språket ett medierande redskap för oss. 

 

De språkliga redskapen har utvecklats med tiden i kulturella gemenskaper och de ändras 

och utvecklas hela tiden. Vidare ses språket enligt Vygotskij som redskapens redskap. 

Det är i kommunikation som människan kan uttrycka sig och det är med hjälp av de 

språkliga redskapen som vi kan ordna vår omvärld. Språket finns också inom oss då vi 

tänker med de språkliga redskapen. Enligt Vygotskij fungerar språket på dessa två 

nivåer, mellan människor och inom människor (Säljö, 2014). Vygotskij (2001) skriver 

att tanken och ordet inte är förenade från början utan samhörigheten mellan dem 

uppstår, förändras och utvecklas under utvecklingsförloppet. Tanken strävar efter att 

förena något med något annat och tankarna fyller därmed en funktion att de utför ett 

arbete och löser en uppgift. Tanke blir på så sätt till ord och ord blir till tanke. Säljö 

(2014) menar vidare att alla sorters samtal är ett ord för mediering och människor är i 

interaktionen med varandra medierande resurser då de med hjälpa av blickar, olika 

tonlägen eller beskrivningar av något medierar världen för varandra vilket gör att ett 

lärande är möjligt. Det kan exempelvis handla om när ishockeyexperten på en 

hockeymatch ska förklara vad en offside är eller när en lärare ska förklara vad 

skillnaden är mellan d och b. 

 

För att använda sig av olika redskap måste man lära sig att använda dem vilket i det 

sociokulturella perspektivet kallas för appropiering. Skolan är en miljö där många 

kunskaper appropieras för att förstå världen utanför de egna erfarenheterna. 

Appropiering sker även tidigt i livet när barnet exempelvis lär sig sitt första språk och 

sociala samspel (Säljö, 2014). Vygotskij använder sig också av begreppet den närmaste 

utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen är en zon där barnet inte kan lösa en 

uppgift själv utan i ett samarbete med någon mer erfaren person. Det som barnet klarar 

av att göra tillsammans med en annan mer erfaren person kommer det senare att klara 

av själv. Två barn i samma ålder utvecklas inte i samma takt utan den närmaste 

utvecklingszonen för ett barnen skiljer sig åt från ett annat barn. Vad Vygotskij menar 

är att det finns en skillnad i den intellektuella åldern hos barn som är i samma ålder. Det 

ena barnet klarar av saker på en högre nivå än det andra barnet och på så sätt är de båda 
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barnen inte på samma intellektuella nivå. Den aktuella utvecklingsnivån bestämmer den 

närmaste utvecklingszonen, alltså den zon där barnet behöver hjälp för att lösa en 

uppgift eller ett problem. Den aktuella utbildningsnivån är den nivån där barnet klarar 

av något på egen hand  Den aktuella nivån i barnets utveckling har inte samma 

betydelse som den närmaste utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen har en 

större betydelse för den intellektuella utvecklingen och för barnets välgång. Barnet kan 

alltid utföra och lösa fler och svårare uppgifter i samarbete med någon än att lösa det på 

egen hand (Säljö, 2000). Säljö (2014) menar vidare att läraren eller någon annan i ens 

omgivning kan i den här zonen stödja och vägleda den lärande in i ny kunskap och Säljö 

(2000) skriver att det är på så sätt ett samband mellan tänkande och kommunikation. 

Genom kommunikationen får vi nya sätt att tänka, resonera och handla. 

 

Figur 1. Den närmaste utvecklingszonen  är en zon där barnet inte kan lösa en uppgift själv utan i ett 

samarbete med någon mer erfaren person. Det som barnet klarar av att göra tillsammans med en annan 

mer erfaren person kommer det senare att klara av själv, en framtida kompetens (Säljö, 2014). 
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6 Metod  
I följande kaptitel kommer vi att presentera och argumentera för vårt val av metod, 

urval, hur vi har gått tillväga när vi samlat in empiri och en redogörelse för de 

forskningsetiska principerna som vi använt oss av för att samla in empiri. Kapitlet 

avslutas sedan med en metodkritik där vi tar upp fördelar och nackdelar med vårt 

metodval.  

 

6.1 Metodval 
I studien kommer observationer användas som metod för att samla in empiri. 

Observation som metod lämpar sig för att kunna besvara studiens frågeställningar som 

handlar om att undersöka och analysera hur interaktionen mellan pedagoger och barn 

ser ut i inomhusmiljön respektive utomhusmiljön. Denscombe (2009) samt Hammar 

Chiriac och Einarsson (2013) skriver att observation förlitar sig inte på vad människor 

säger att de gör eller vad de tänker att de gör. Observation bygger istället på ögat och 

örats direkta observationer av händelser. I vår studie vill vi just fånga interaktionen när 

och hur den sker i sin naturliga miljö. Författarna beskriver att observationer 

karaktäriseras av att forskarna är på plats där det som ska studeras sker oavsett om 

studien genomförts eller inte. Poängen med observation är att fånga det som normalt 

sker och inte det som sker under konstgjort skapade situationer. Vid observation är det 

även viktigt att minimera forskarens närvaro och den inverkan han/hon har på den 

situation som studeras (a.a.). 

 

I studien kommer vi specifikt att använda oss av en kombination av strukturerad 

observation samt teorigenererande observationsstudier med hög grad av struktur. 

Metoderna kommer inte användas renodlat, utan valda delar av metoderna kommer 

endast användas. Detta val har vi gjort för att att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Motivet till vårt val av att kombinera två olika  observations-metoder 

kommer beskrivas nedan.  

 

Vid strukturerade observationer har användningen av observationsschema eller 

kodningsschema en viktig plats. Schemat har som funktion att  kategorisera det 

beteende som observeras. Förutsättningar för att de ska kunna ske är att det finns ett 

tydligt fokus för observationen. Observatörerna ska ha exakt klart för sig vad samt vem 

som ska observeras.  Den behöver även veta om det är någon speciell del av miljön som 

ska iakttas och registreras samt i så fall vilken. Ett tydligt fokus är viktigt för att 

observationerna ska kunna svara på frågeställningarna i studien. Observationsschemat 

måste vara lätthanterligt. Komplexa observationscheman med många olika 

beteendekategorier är inget man bör använda. Det uppstår lätt förvirring när de finns för 

många kategorier och de blir svårhanterliga. Ytterligare ett problem med 

observationsschemat och kodningssytemet är att det kräver en viss mått av tolkning av 

observatören. Det kan ibland vara svårt att  se skillnader i ett beteende och kan då bli 

svårt att kategorisera (Bryman, 2011). Ett observationsschema kommer att användas vid 

observationen vilket Denscombe (2009) skriver hjälper oss som observartörer att vara 

uppmärksamma på samma aktivtet och samma saker. Observationsschemat hjälper oss 

att registrera data på ett systematisk och grundligt sätt.  Vid observationstillfällerna 

kommer vi även att vara två studenter som studerar samma sak vilket är viktigt för 

studiens trovärdighet vid strukturerad observation. Syftet med att två personer 

observerar samma sak är att dem bör producera data som överensstämmer eftersom de 

observerar samma händelse (a.a). Det som beskrivs som svårigheter med 

observationsschemat har gjort att vi övervägt att inte använda metoden strukturerade 
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observationer renodlat. Dels för att vi inte har så mycket erfarenhet av att använda 

observationsschema samt att vi inte vill låsa oss helt till förutbestämda kategorier.  

 

Teorigenererande observationsstudier med hög grad av struktur anser vi  kan 

komplettera vår metod eftersom vi såg svårigheter med att använda strukturerade 

observationer renodlat. Därav kommer metoderna användas i kombination. Hammar 

Chiriac och Einarsson (2013) skriver att observationsstudier med hög grad av struktur 

har sitt övergripande syfte i att generera ny kunskap om det okända och/eller lyfta fram 

nya aspekter ur den empiriska verkligheten som inte uppmärksammats innan. Forskaren 

vill med denna metod se hur ett visst fenomen förhåller sig och ha den empiriska 

verkligheten som utgångspunkt. För att sedan utifrån den insamlade datan kunna lyfta 

fram relevanta och intressanta mönster i datan. I denna metod lyfter det även fram att 

man som observatör ska vara känd för observationsgruppen, men deltar inte aktivt i 

verksamheten utan är främst observatörer. I denna metoden genomförs observationerna 

med ett på förhand utarbetat observationsschema. Ljudupptagning av interaktioner som 

sker kommer att göras för att komplettera observationsschemat. Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) skriver just att det är vanligt att forskare idag använder sig av tekniska 

hjälpmedel vid observation, men de etiska kraven måste då beaktas nogsamt. 

 Teorigenererande observationsstudier med hög grad av struktur som metod kommer 

inte heller att användas renodlat. Vi anser bland annat att vi inte kan bidra med nya 

teorier genom vår studie eftersom vårt arbete endast är ett självständigt arbete och inget 

riktigt forskningsprojekt.  

 

Observationsschemat som vi har tagit fram kommer det både finnas beteendekategorier 

samt plats där dialogen mellan förskollärare och barn kan skrivas ner.  Vi har valt att 

bara ha en beteendekategori eftersom vi anser att vi inte kan kategorisera dialogen under 

observationerna  Därför väljer vi att skriva ner dialogen samt spela in den, för att sedan i 

efterhand kunna urskilja mönster och kategorisera  dialogen i interaktionen. 

Avslutningsvis som tidigare nämnts kommer metoderna ej att användas renodlat utan i 

en kombination. Vi anser att de kompletterar varandra bra för att vi ska kunna besvara 

studiens frågeställningar samt uppnå studiens syfte. 

 

6.2 Urval 
Insamling av empiri valdes att göras på en förskola i Småland. Förskolan betstår av två 

avdelningar, där vi genomförde observationerna på en av avdelningarna. På avdelning 

går det 16 barn i åldrarna 1-4 år samt arbetar det två förskollärare och en barnskötare. 

Vidare i studien kommer vi generalisera och kalla både förskollärarna och barnskötaren 

för pedagoger samt figurera deltagarnas namn. Valet av att studera just denna förskola 

berodde dels på att det inte fanns tid till att observera på fler olika förskolor samt för att 

en av oss redan var känd för barngruppen och personal sedan tidigare. En av oss 

studenter har  haft sin verksamhetsförlagda utbildning  på den här förskolan vilket gör 

att vi studenter inte på samma sätt blir främmande för barn och pedagoger. Det gjorde 

att våra observationer säkerligen var lättare att genomföra eftersom vi lättare kunde vara 

i bakgrunden och observera. Hammar Chiriac och Einarsson (2013) menar att om 

observatören ses som en främling måste han/hon räkna med att man som observatör 

påverkar det som sker. Då kanske observatören bör delta med observationsgruppen 

under en längre tid innan observationerna börjar. Denscombe (2009) menar vidare att 

man som forskare måste kunna göra sig osynlig och smälta in i bakgrunden för att 

kunna bibehålla den naturliga miljön.   
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6.3 Genomförande 
Inledningvis tog vi kontakt med en förskola som tidigare var känd för oss genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning. I ett första steg informerade vi förskollärarna på 

förskolan vad vi skulle skriva om i vårt självständiga arbete och att vi var intresserad av 

att genomföra vår studie på deras förskola. Vi presenterade även studiens syfte och hur 

vi tänkt gå tillväga för att samla in data. Förskollärarna var positiva till vår studie och 

gav oss klartecken att genomföra studien på förskolan. Vårt andra steg blev att skicka ut 

information om studien till barnens vårdnadshavare samt förskollärarna på förskolan 

och fråga om deras samtycke till studien (Se bilaga A och B). Vi valde att skicka ut 

information på förskolans båda avdelningar för att sedan kunna genomföra vår 

undersökning på den avdelningen där flest samtyckte. 

 

Observationsschemat som användes vid observationerna har skapats med inspiration 

från en studie som presenteras i Hammar Chiriac och Einarsson (2013) litteratur. 

Schemat är uppbyggt på så vis att vi först ringade in om vi var i inomhusmiljön eller 

utomhusmiljön samt skrev vilket plats i miljön vi befann oss i. Därefter kom själva 

observationschemat som består av fem olika spalter varav en är med beteendekategorier. 

Punkterna som ingick i observationsschemat var: 1. Från vem tas kontakt 2. Till vem 

riktar sig kontakten 3. Om det finns någon artefakt som är betydelsefull för 

interaktionen 4. Interaktionsform och 5. Dialog. Kategorin interaktionsform har fem 

kodningskategorier vilka är;  

 

 Lekkamrat - Att vara en lekkamrat innebär att förskollärare har leken som fokus 

vid interaktionen. Exempelvis leker med barnet, leker parallellt med barnet eller 

är igångsättare av en lek.  

 Vägledare - Att vara vägledare innebär att lärandet är i fokus. Förskolläraren är 

medforskare i barns utforskande, vägleder barnen genom att lösa konflikter 

tillsammans med barnen och tillför lärande genom att ställa frågor och föra en 

dialog tillsammans med barnen. 

 Övervakare - Att vara övervakare innebär att förskolläraren håller sig i 

bakgrunden och ägnar sig huvudsakligen åt andra saker än barnen. 

Förskolläraren låter barnen till stor del sköta sig själva, men finns tillgängliga 

för barnen om de behöver dem. Förskollärarnas avsikt är främst att ha översikt 

och hålla ordning på barngruppen ex. lösa konflikter, tillrättavisa, svara på barns 

frågor eller ställa några korta frågor till barnen.  

 Brobyggare - Att vara brobyggare innebär att förskollärare har som avsikt att 

prata med barnet om saker de gjort i hemmet eller utanför förskolan. 

 Omsorgstagare - Att vara omsorgstagare innebär att förskolläraren tröstar barnet 

om de har slagit sig och är ledsna, men det kan också innebära att förskolläraren 

ska söva ett barn eller gå och byta en blöja. 

 

Vid observationstillfällerna använde vi även ljudupptagning för att spela in det som 

sades vid interaktionen eftersom det är svårt att skriva ned allt som sägs. 

 

Innan vi genomförde observationerna åkte vi ut till förskolan vi tänkt observera på och 

gjorde en pilotstudie för att testa vårt observationschema. Efter att vi testat 

observationsschemat kom vi fram till att vi behövde lägga till två beteendekategorier, 

som vi tyckte var relevanta för studien. Interkationsformerna som lagts till är 

brobyggare och omsorgstagare. Sedan genomförde vi observationerna under 3 dagar 

och fick ihop 5 timmars observationer, 2,5 timmar ute och 2,5 timmar inne. Direkt efter 

varje observationstillfälle transkriberade vi materialet för att sammanställa det vi har 
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färskt i minnet med det skriftliga och det inspelade. Ur empirin gjorde vi sedan en större 

sammanställning genom att skapa cirkeldiagram samt stapeldiagram för att synliggöra 

resultatet på ett bra och tydligt sätt, alltså få svar på våra forskningsfrågor. Vilken form 

av interaktion bidrar inomhus- respektive utomhusmiljön med? Vem tar initiativ till 

interaktionerna i inomhus- respektive utomhusmiljön och vad är anledningen med 

initiativet? Denscombe (2009) skriver att framställningen av diagram gör att 

informationen förmedlas på ett kortfattat sätt. Ett diagram måste göras enkelt. Om för 

mycket data redogörs i diagrammet blir det svårt för läsaren att tolka diagrammets 

betydelse. Ett stapeldiagram styrks alltså genom att det inte innehåller för många 

staplar. Ju färre staplar ju enklare blir det att läsa. I ett cirkeldiagram framställs 

proportionerna mellan andelarna i cirkeln på ett tydligt sätt. Cirkeldiagram används 

oftast för att presentera procentsatser. Resultatet sammanställde vi också tematiskt för 

att besvara vår forskningsfråga vad är anledningen  till interaktion utifrån 

observationerna Teman har skapas utifrån mönster vi sett i dialogen vid interaktionen. 

Teman kommer redovisas utifrån  både pedagogernas anledning med interaktion samt 

barns anledning med interaktionerna.   

 

6.4 Forskningsetiska principer 
I vår studie ha vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet 

(2002). Respondenterna i vår studie har även fått information om dessa, där de samtidigt 

har fått ge sitt samtycke till deltagande eller ej i studien. Hermerén (2011) menar att en 

god forksningsetik är viktigt vid forskning. Forskaren har ett ansvar när det kommer till 

etiken och de människor som deltar i studien, men också av de som senare kommer att 

påverkas av resultatet. Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som vi 

redogör för nedan.  

 

När vi tog kontakt med förskolan informerade vi förskolorna om de fyra kraven. 

Informationskravet innebär att vi studenter förklarade och informerade de deltagande i 

studien vad deras roll var i studien och på vilka villkor de deltog i samt vad studiens 

syfte var. Vi informerade också om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan i vår studie när som helst. Sedan informerade vi om 

samtyckeskravet som innebär det ska ske ett samtycke mellan oss studenter och de 

deltagande i studien. I vår studie bad vi om förskollärares samtycke, men även om 

vårdnadshaveres samtycke eftersom barnen ingick i vår studie. Barn under 15 år måste 

tillfrågas genom vårdnadshavarna. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att 

vi studenter meddelade om vår tystnadsplikt vid genomförandet av vår studie. De 

deltagande i studien förblir anonyma så att ingen utomstående kan identifiera de 

deltagande personerna. Slutligen informerade vi också om nyttjandekravet. Det innebär 

att vi studenter informerade de deltagande i studien att materialet som samlats in endast 

används i undersökningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  
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7 Resultat 
I resultatredovisningen kommer vi att redogöra för sammanlagt 5 timmars observationer 

gjorda i inomhus- respektive utomhusmiljön. Observationerna är dokumenterade i ett 

observationsschema och har sammanställts utifrån studiens frågeställningarna under 

rubrikerna Interaktionsformer samt Vem tar initiativ till interaktion i inomhus- 

respektive utomhusmiljön samt vad är anledningarna med initiativet. Resultat kommer 

även redovisas i tabeller där vi i inomhusmiljön dokumenterade 75 interaktioner och i 

utomhusmiljön 47 interaktioner. Resultatet kommer att redovisas tematiskt under en 

rubrik. Teman har uppkommit av mönster vi kunnat urskilja i observationerna.  

 

7.1 Interaktionsformer  
I följande del av resultatet kommer vi först att redovisa  formerna av interaktion samt 

antalet gånger interaktionsformerna inträffade. Därefter kommer vi att redovisa vilka 

rum i inomhusmiljön och platser i utomhusmiljön som interaktionsformerna inträffade i. 

 
7.1.1 Interaktionsformer i inomhus- respektive utomhusmiljön 

Observationerna som gjordes inomhus visar att de dominerade interaktionsformerna 

som pedagogerna intog var övervakare  och lekkamrat vilket figur 2 nedan tydligt visar.  

 

 
Figur. 2 Tabellen beskriver antalet gånger som pedagoger intog olika interaktionsformer i 

inomhusmiljön. 

 

Interaktionsformen övervakare intog pedagogerna när de rörde sig mellan olika rum 

eller när pedagogerna samtalade med varandra. Det inträffade även när pedagogerna satt 

eller var tillsammans med barnen, men pedagogerna ägnade sig huvudsakligen åt annat 

arbete än att vara delaktiga med barnen.  Följande exempel visar hur en pedagog tydligt 

intar interaktionsformen övervakare.  
 

En pedagog satt vid ett bord och höll på att klippa. 

Pedagog: Luvan, har vi inte här inne den har vi ute (säger pedagogen till ett 

barn) 

Barn: Vad gör du? 

Pedagog: Klipper av Marcus ben. (Pedagogen klipper i en bild där Markus är 

med). 
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Lekkamrat var en av de dominerade interaktionsformerna  inomhus. Denna 

interaktionsform uppstod som oftast när pedagogen satte sig ner i något rum där några 

barn fanns. Då tog antingen pedagogen initiativ till att interagera i barnens lek eller så 

bjöd barnen in pedagogen till leken. I flertalet fall intog pedagogerna interaktionsformen 

lekkamrat när leken innefattade någon artefakt exempelvis som i följande exempel där 

kaffekoppar var en betydande artefakt.  
 

Pedagogen: Ska ni dricka kaffe? Då får vi göra i ordning här. 

Barnen och pedagogen börja duka. 

Barn: Du ska sitta där Vera. 

Pedagog: Okej, har ni lite kaffe att bjuda på? 

Barn: Ja, varsågod! 

Pedagog: Tack, vilket gott kaffe. 

 

Stunderna pedagogerna var aktiva i barnens lek varierade men ofta övergick 

interaktionsformen till övervakare relativt snabbt.  Följande situation är ett exempel på 

det. Även här visar sig artefaktens betydelse i interaktionen.  

 
En pedagog går runt på avdelningen och hör ett barn ropa inne vid andra sidan 

rummet och närmar sig barnet. 

Barn: Vill någon köpa dator? 

Pedagog: Jaha det kan jag väl. Vad kostar den? 

Barn: Tre miljoner kroner. 

Pedagogen: Oj det var mycket, här har du pengar. 

Barn. Nu har du köpt dator 

När pedagogen köpt sin dator går hon sedan iväg och övertar rollen som 

övervakare och interaktionen med barnet avslutas. 

 

I barngruppen fanns det yngre barn som hade blöja och mer behov av sömn vilket visar 

sig i observationerna genom att pedagogerna intog rollen som omsorgstagare vid några 

få tillfällen. Det inträffade även om något barn slog sig eller blev ledsen av någon annan 

anledning. Att inta rollen som vägledare och brobyggare var något som inte visades lika 

mycket under observationerna. Vid ett fåtal tillfällen observerade vi att pedagogerna 

försökte vägleda barn genom en uppgift eller ställa utmanade frågor till barnen. Det 

uppstod också ett fåtal tillfällen när pedagoger och barn samtalade om händelser som 

hänt utanför förskolan.  

 

Utomhus visade observationerna tydligt att den interaktionsform som dominerade var 

övervakare (se figur 3).    
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Figur. 3 Tabellen beskriver antalet gånger som pedagoger intog olika interaktionsformer i 

utomhusmiljön. 

 

Pedagogerna cirkulerade runt på gården eller samtalade med varandra och uttryckte sig 

ofta kring vad barnen får och inte får göra som följande citat; “Jag tycker inte att du ska 

ha de långa pinnarna här, de får du ha i skogen”. Samtidigt som pedagogerna 

cirkulerade runt på gården visade observationerna några få gånger att pedagogerna 

exempelvis kunde inta interaktionsformen vägledare och lekkamrat och till exempel 

hjälpa barnen upp för en lekinstallation eller stanna till och utforska eller leka något 

tillsammans med barnen. Följande är ett exempel på interaktionsformen vägledare; 

 

Ett barn försöker klättra uppför en lekinstallation medan en pedagog går 

förbi. 

Barn: Kana? 

Pedagog: vill du åka rutchkana? 

Barn: (Nickar instämmande) 

Pedagog: Vänta lite, vi klättrar inte här, gå runt. 

Pedagogen vägleder sedan barner upp på lekinstallationen och barnet åker 

ned för rutchkanan. 

 

Interaktionsformen omsorgstagare användes om något barn ramlade och slog sig eller 

var ledsen av andra anledningar medan rollen som brobyggare knappt var märkbar. 

 

Sammanfattningsvis var interaktionsformen övervakare den dominerade formen för 

interaktion både i inomhus- och i utomhusmiljön. Pedagogerna ägnade sig 

huvudsakligen åt att samtala med varandra eller arbetade med något administrativ vid 

dessa tillfällena och interaktionerna med barnen var ofta korta och tillrättavisande. 

Lekkamrat var även en av de vanligaste interaktionsformerna inomhus. Vid dessa 

interaktioner  kunde pedagogerna längre stunder vara delaktiga i barnens lek. Utomhus 

var det sällsynt att pedagogerna agerade lekkamrater till barnen. Interaktionsformerna 

vägledare, brobyggare och omsorgstagare intog pedagogena jämförelsevis nästan lika 

ofta både i inomhus- och utomhusmiljön. Vad som samtalades om kunde skilja något 

beroende på om pedagogerna och barnen befann sig inomhus eller utomhus. 
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7.1.2 Rum i inomhusmiljö och platser i utomhusmiljö med interaktionsformer 

Inomhus visade observationerna att köket var det rum där det var mest interaktion 

mellan barn och pedagoger (Se figur 4). 38 av 75 gånger var det interaktion i köket. 

Köket var ett större rum, likt ett kök där barn och pedagoger åt frukost, lunch och 

mellanmål, men det fanns också en hylla med diverse spel, pussel och böcker samt ett 

bord att pussla vid och en soffa att sitta och läsa i. Köket var en plats där pedagogerna 

oftast rörde sig mellan olika rum vilket gjorde att det var mycket interaktion där. 

Interaktionsformen som dominerade i köket var övervakare. 

 

Samlingsrummet och lekrummet var rum där det också var en del interaktion i. I 

samlingsrummet var det interaktion 19 av 75 gånger och i lekrummet var det interaktion 

15 av 75 gånger. Samlingsrummet var ett rum där pedagogerna hade samling med 

barnen varje förmiddag, men det var också ett rum där barnen kunde dansa till musik, 

använda sig av lego och andra byggmaterial under andra delar av dagen. Rummet hade 

också en dörr med glas vilket underlättade för insynen enligt pedagogerna. I lekrummet 

som var ett större rum fanns det olika ställen att leka vid. Vid ena delen av rummet 

fanns det en soffa samt ett mindre kök med tillhörande bord och stolar, samt en 

docksäng med dockor. I andra delen av rummet fanns det traktorer, bilar, byggklossar 

och djur med tillhörande ladugård. Det var i lekrummet och i samlingsrummet som 

pedagogerna ofta kunde sätta sig ner med barnen och vara med i deras lek och inta 

interaktionsformen lekkamrat.  

 

I ateljén som var till för skapande aktiviteter var det sällan någon interaktion, 3 av 75 

gånger var det interaktion där. Barnen stängde oftast om sig och pedagogerna tittade 

mestadels bara in där för att se att allt var i sin ordning, de intog alltså 

interaktionsformen övervakare. Likt samlingsrummet hade även ateljén en dörr med 

glas samt fönster för bättre insyn.  Hemvrån som var ett mindre rum med dockor, ett 

mindre bord med stolar och ett kök för barnen var ett rum där det inte var någon 

interaktion mellan barn och pedagog. Likt ateljén var det ofta som barnen stängde 

dörren och var där ensamma utan tillsyn. 

 

 
Figur. 4 Tabellen beskriver antalet gånger det inträffade interaktioner i de olika rummen i förskolans 

inomhusmiljö.  



  
 

24 

 

Observationerna som gjordes utomhus visar att sandlådan var en dominerande plats för 

interaktion mellan förskollärare och barn (Se figur 5). Där var det interaktion 25 av 47 

gånger. Sandlådan var en plats där barnen kunde leka med hinkar, spadar, bilar m.m. 

Det fanns också flera lekinstallationer i sandlådan, en rutchkana, en båt, två mindre 

bänkar där barnen kunde leka med sanden samt en mindre gunga för de yngre barnen 

som såg ut som en nyckelpiga. Interaktion inträffade också, men i mindre skala (9 av 47 

gånger),  på cykelvägen bredvid sandlådan där barnen ofta cyklade runt, räfsade, lekte 

med vatten, lekte med däck eller helt enkelt förflyttade sig mellan olika aktiviteter. Vid 

Altanen, förrådet och ingången till avd. 1  var det interaktion ett fåtal gånger (altan: 

5/47, förråd: 4/47, ingång: 2/47). Bland lövträden och grillplatsen var det bara 

interaktion 2 gånger när observationerna gjordes. I skogen var barnen själva när 

observationerna gjordes vilket gjorde att inga interaktioner mellan pedagoger och barn 

uppstod där. Interaktionsformen övervakare var dominerande på alla platser utomhus, 

men vid sandlådan kunde vi se mönster i att pedagogerna  intog rollerna som lekkamrat 

och vägledare mer än på andra platser.  

 

 
Figur. 5 Tabellen beskriver antalet gånger det inträffade interaktion på olika platser i förskolans 

utomhusmiljö.  

 

Sammanfattningsvis var köket inomhus och sandlådan utomhus de dominerande 

platserna för interaktion. Det var även där som interaktionsformen övervakare 

dominerade likt ateljén, men i ateljén var det var betydligt mindre interaktion. Utomhus 

förekom det också interaktion vid cykelvägen brevid sandlådan. Det var ofta i köket och 

i eller omkring sandlådan som pedagogerna rörde sig mellan olika platser vilket gjorde 

att mer interaktion fanns där. I samlingsrummet och i lekrummet förekom det också en 

del interaktion och då främst med interaktionsformen lekkamrat medan 

interaktionsformen  övervakare var dominerande på alla platserna utomhus. Ett fåtal 

gånger var det interaktion vid altanen, förrådet, ingången till avdelningen samt bland 

träden. I skogen och i hemvrån inomhus var platser där det inte förekom någon 

interaktion alls. 
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7.2  Vem tar initiativ till interaktion i inomhus- respektive 
utomhusmiljön samt vad är anledningarna med initiativet  
I följande del av resultatet kommer vi först redovisa för vem som är initiativtagare till 

interaktion. Sedan kommer vi redovisa varför pedagoger och barn tog initiativ till 

interaktion.  

 
7.2.1 Vem tar initiativ till interaktion i inomhus- respektive utomhusmiljön 

Det var främst pedagogerna som tog initiativ till interaktion vid observationstillfällerna. 

Barn tog betydligt mindre initiativ  till interaktion med pedagogerna, vilket figur 6 

nedan visar.  

 
Figur. 6 Tabellen beskriver vem som tog initiativ till interaktion  samt antalet initiativ till interaktion som 

togs i inomhusmiljön. 

 

I figur 6 framkommer det dock inte att interaktionen inte alltid var ömsesidigt mellan 

pedagoger och barn. Flertalet tillfällen sökte pedagogerna interaktion med barn, men 

fick ingen respons. Det förekom även att barnen inte fick respons av pedagogerna när de 

sökte interaktion med pedagogerna. Dessa situationer uppstod oftast när pedagoger och 

barn var i samma rum men ägnade sig åt olika aktivteter. Exempel på en interaktion som 

inte fick något gensvar är följande; 

 
Pedagogen och flera barn befinner sig i samma rum och ett barn sitter en bit bort 

från pedagogen och ställer en fråga till henne utan att få gensvar.  

Barn: Vad gör du? vad gör du? 

 

Två pedagoger sitter vid ett bord och två flickor går förbi och då ställer den ena 

pedagogen en fråga till flickorna utan att få respons. 

Pedagog 1: Ska ni gå och leka?  

 

Den andra pedagogen ställer en fråga till ett annat barn som sitter vid bordet utan 

att få respons. 

Pedagog 2: Vad gör du? 

 

I utomhusmiljön var det också främst pedagogerna som tog initiativ till interaktion och 

barnen tog mindre initiativ till interaktion (se figur. 7). 
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Figur. 7 Tabellen beskriver vem som tog initiativ till interaktion  samt antalet initiativ till interaktion som 

togs i utomhusmiljön. 
 

Utomhus uppstod det även interaktioner som inte var ömsesidiga. Barnen gav i många 

fall ingen respons på pedagogernas interaktions försök i utomhusmiljön. Det uppstod 

inga situationer där barnens interaktion inte fick respons av pedagogerna. När barnen 

sökte pedagogernas kontakt gick de oftast från stället de vistades på och sökte upp en 

pedagog och förde en dialog. Följande exempel visar hur en pedagog söker interaktion 

med ett barn utan att få respons; 

 
En pedagog går förbi ett barn som räfsar löv 

Pedagog: Räfsa du Marcus. Här har du lite löv att räfsa upp.   

 

Sammanfattningsvis i observationerna kan vi se att pedagogerna i både inomhus- och i 

utomhusmiljön var de som tog mest initiativ till interaktion. Däremot fanns det stora 

skillnader hur ofta pedagogerna tog initiativ till interaktion i inomhus- och i 

utomhusmiljön. Inomhus tog pedagogerna oftare initiativ till interaktion än utomhus. 

Barnen tog tillskillnad från pedagogerna jämförelsevis lika mycket initiativ till 

interaktion både i inomhus- och i utomhusmiljön.  

 
7.2.2 Anledningar med initiativet till interaktion i inomhus- respektive 
utomhusmiljön  

Interaktion uppstår med avsikt att avsändaren vill förmedla något till en mottagare. I 

observationerna kunde vi se att pedagoger och barn hade olika avsikter med 

interaktionen. Mönster vi kunde se i observationerna om vad pedagogernas anledning 

till interaktion var; igångsättare av lek, tillrättavisningar, barns behov av omsorg samt 

delaktighet i barnens lek och lärande. Barnen visade på andra anledningar med deras 

initiativ till interaktioner. Mönster vi kunnat se bland barnen i observationerna var; 

bekräftelse, be om lov eller säga till samt inbjuda till lek och lärande.  

 

I observationerna kunde vi se att pedagogerna var igångsättare av lek när barnen gick 

eller sprang runt på avdelningen. Pedagogerna ville sätta igång barnen med någon annan 

lek och försökte då leda in barnen i någon annan lek, men var sedan inte delaktiga i 

barnens lekar. En vanlig fråga som pedagogerna ställde till barnen vid dessa situationer 

var följande fråga; “vad gör du/ni?” för att sedan leda in barnen på andra lekar. 

Pedagogerna kunde även ge barnen förslag på vad de skulle göra istället t ex “ska ni gå 

och dega?” Dessa interaktioner besvarades sällan av barnen utan de forsatte ofta med 

det de höll på med eller så gjorde  barnen som pedagogen sa att de skulle göra t ex gå 
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och dega. I utomhusmiljön var det ytterst få tillfällen när pedagogerna hade som avsikt 

med sin interaktion att sätta igång barnen med någon annan lek än vad de gjorde. Det 

inträffade dock vid något tillfälle när pedagogerna uppmärksamande något barn som 

inte verkade ha något att göra t ex “Räfsa du Marcus. Här har du lite löv att räfsa upp”. 

 

Tillrättavisningar var vanligt förekommande i inomhusmiljön. Barnen blev 

tillrättavisade om vad de fick göra och främst vad de inte fick göra. De vanligaste 

tillrättavisningar barn fick var att de inte fick flytta leksaker mellan rummen. När barnen 

gick ut ur ett rum som de lekte i blev de tillsagda att gå tillbaka och leka där som 

följande exempel; “Du Elin du är ju faktiskt i hemvrån och leker, gå tillbaks där”. 

 Mycket tillrättavisningar handlade även om att barnen ska plocka upp efter sig och 

städa. Barnen kunde även blir tillsagda att göra något annat eller ta ett annat material om 

pedagogen tycke något var försvårt för barnet som exempelvis; “Det pusslet är förs vårt 

för dig, ta det här istället”. I utomhusmiljön var tillrättavisningar det vanligaste syftet 

som pedagogerna hade med interaktionen. Tillrättavisningar handlade antingen om att 

barnen skulle städa eller om att barnen inte fick vara på en plats och leka en viss lek. 

Exempelvis kunde pedagogerna säga; “Nu får ni börja städa! Christian du får också 

städa!”, “Nej här kan ni inte vara, ni får vara i sandlådan” eller “sitt inte i skottkärran”. I 

observationerna kunde vi även se att tillrättavisningarna besvarades sällan av barnen 

och antingen valde barnen att ignorera det pedagogerna sa eller göra som de sa.  

 

I interaktionerna inomhus visade observationerna också att pedagogerna såg barns 

behov av omsorg. Det handlade om att pedagogerna frågade de äldre barnen om de 

behövde kissa eller uppmanade dem till att göra det. Till barn som hade blöja  sa 

pedagogerna ofta något likande detta;“Elin ska vi gå och byta blöja?” och sedan gick 

barn och pedagog iväg för att byta blöja. Några av de mindre barnen hade större behov 

av sömn och blev då tillfrågande eller uppmanade att sova; “ Ska vi gå och sova mina 

damer? Anna ska du gå och sova?”. Interaktionen som intäffade när pedagogerna 

uppmärksammade barns behov av omsorg var oftast envägskommunikation. De yngre 

barnen gjorde som pedagogerna sa och de äldre kunde göra som de sa eller ignorera 

pedagogen. I utomhusmiljön bestod interaktionen om omsorg huvudsakligen av att 

pedagogerna uppmanade barn att ta på eller av sig klädesplagg eller trösta barnen om de 

var ledsna för att de gjort sig illa.  

 

I observationerna i inomhusmiljön kunde vi se att pedagogerna var delaktiga i barnens 

lek och lärande längre stunder. Pedagogerna tog initiativ till att delta i barnens lek och 

lärande genom att ställa öppningsfrågor eller konstatera något barnen gjorde och på sätt 

blev pedagogerna insläppta i barnens lek och lärande.  

 
Pedagogen går fram till ett barn som håller i ett föremål.  

Pedagog: Vad gör du? 

Barn: Paket paket! 

Pedagog: Ohh, vad kan de vara i den? (Barnet ger paketet till pedagogen) Tack, 

men oj de var inget i den. 

Barn: På mitt rum, paket paket 

Dom går vidare till lekrummet 

Pedagog: Fick jag såna fina legoklossar 

Barn: Paket Paket 

Pedagog: En fin polisbil 

 

I utomhusmiljön var pedagogerna sällan delaktiga i barnens lek och lärande och 

interaktionerna som uppstod när pedagogerna deltog i barnens lek och lärande var korta. 
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Situationerna såg ofta ut så att pedagogerna gick förbi barnen och stannade till en kort 

stund och lekte med barn/barnen. Exempelvis kunde interaktionerna se ut så här; “ Ska 

vi lägga i den här? (kort paus) Oj vilken stor tårta! (kort paus) ska vi sätta i ljus?” sedan 

går pedagogen i väg.  

 

I inomhusmiljön sökte barnen bekräftelse av pedagogerna på vad de gjorde. Dock var 

det sällan pedagogerna gav respons på barnens bekräftelsesökande, t ex kunde ett barn 

säga såhär; “Jag vänder upp och ner på flaskan”. Om pedagogerna gav barnen svar var 

det i så fall väldigt kort och inga längre interaktioner uppstod mellan barn och 

pedagogerna. 

 
Barn: Fröken kolla kolla! 

Pedagog: Ja kolla va bra, så sätter man ihop dom. 

 

I utomhusmiljön var bekräftelse en av de dominerade anledningar till att barnen sökte 

interaktion med pedagogerna. Barnen sökte bekräftelse av pedagogerna på vad de 

gjorde och fick som oftast svar av pedagogerna, men sedan gick pedagogerna vidare. I 

följande exempel går en pedagog förbi ett barn som leker i sandlådan och barnet 

påkallar då pedagogens uppmärksamhet.  

 
Barn:Titta! 

Pedagog: Vad gör du? 

Barn: Ugnspaj! 

Pedagog: Jaha det lätt gott haha 

 

Barn kunde vid ett fåtal tillfällen söka interaktion med pedagoger för att be om lov eller 

säga till om något i inomhusmiljön. Dessa interaktioner handlade antingen om att barn 

frågade om de fick göra en speciell aktivitet som t ex pärla eller dega, eller fråga om lov 

om de fick gå och leka i ett visst rum. Pedagogerna svarade antingen om barnen fick 

göra det eller inte och barnen gjorde som pedagogen sa och sedan dog interaktionen ut. 

Det förekom inga tillfällen vid observationerna inomhus att barn sa till pedagogerna om 

något t ex om några barn bråkade. I utomhusmiljön var interaktionen “be om lov eller 

säga till”  en vanlig anledning till att barnen sökte interaktion med pedagogerna. Främst 

för att fråga pedagogerna om lov om att t ex öppna förrådet eller cykla. Barnen kunde 

även komma till pedagogerna för att säga till om några andra barn gjorde något de inte 

fick eller om de hade någon konflikt. Barnen fick ofta bara korta svar av  pedagogerna 

vid dessa tillfällena och inga längre interaktioner uppstod.   

 

Inbjudan till lek och lärande var en av de främsta anledningarna till att barnen sökte 

interaktion med pedagogerna inomhus. Barnen fångade pedagogernas kontakt oftast 

genom att de kom med en artefakt till pedagogerna och en ide om vad de vill göra med 

den tillsammans med pedagogerna. Här är ett kort utdrag ur en längre interaktion några 

barn och en pedagog hade.  

 
Ett barn kommer med en bok till en pedagog 

Barn: Läsa om traktorn  

Pedagog. Ja ska vi läsa om traktorn. (Pedagogen börjar läsa) 

 

I utomhusmiljön var det endast enstaka tillfällen då barnen sökte interaktion med 

pedagogerna för att bjuda in dem till lek och lärande. Det inträffade oftast när 

pedagogerna gick förbi barnen där de var och lekte och då försökte barnen bjuda in dem 

i leken. Ibland deltog pedagogerna korta stunder i barnens lek. Barnen kunde även 
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påkalla pedagogernas uppmärksamhet när det ville göra något de inte klarade av själva 

utan behövde pedagogernas hjälp.  

 

Sammanfattningsvis var barns och pedagogers syften med interaktionen detsamma både 

i inomhus- och i utomhusmiljön. Däremot fanns det skillnader i vilket syfte som var 

dominerade i de olika miljöerna.  Inomhus försökte pedagogerna ofta leda in barnen på 

någon annan lek när barnen gick eller sprang runt på avdelningen, tillskillnad från 

utomhus där detta sällan inträffade. Tillrättavisningar var vanligt förekommande i de 

båda miljöerna. I båda miljöerna handlade det som oftast om vad barnen inte fick göra, 

var de inte fick vara eller vilka saker de inte fick använda. Tillrättavisningar präglades 

även mycket av en envägskommunikation där barnen sällan svarade pedagogerna. 

Pedagogerna såg barnets behov av omsorg likvärdigt i både inomhus- och 

utomhusmiljön. Det fanns dock skillnader i vilken typ av omsorg som 

uppmärksammades i de olika miljöerna. Inomhus handlade omsorgen mest om att 

påminna barn om att gå på toaletten eller fråga ett mindre barn om blöjan skulle bytas. 

Utomhus handlade omsorgen istället mer om att trösta barn som blev ledsna eller be 

barnen att ta av sig eller ta på något klädesplagg. De största skillnaderna vi kunde se i 

observationerna var hurvida delaktiga pedagogerna var i barnens lek och lärande. 

Inomhus var pedagogerna mycket mer delaktiga i barnens lek och lärande än utomhus 

där det nästa aldrig inträffade.  

 

Barnen sökte både i inomhus- och i utomhusmiljön bekräftelse av pedagogerna på det 

de gjorde. Interaktionen som uppstod vid dessa tillfällen var antingen väldigt kort eller 

så fick barnen ingen bekräftelse av pedagogerna. Be om lov om något gjorde barnen ett 

fåtal gånger inomhus till skillnad från utomhus där be om lov eller säga till var en 

vanlig anledning till att barnen sökte interaktion med pedagogerna. Slutligen var 

inbjudan till lek och lärande barnens främsta anledning till att de sökte interaktion med 

pedagogerna inomhus till skillnad från utomhus när det inträffade enstaka gånger.  
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8 Analys och tolkning 
I följande avsnitt kommer vi att analysera det resultat vi fått fram i studien genom våra 

forskningsfrågor: Vilka former av interaktioner uppstår i inomhus- respektive 

utomhusmiljön? Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive 

utomhusmiljön och vad är anledningen med initiativet? Vi kommer att analysera 

resultatet med hjälp av vårt teoretiska ramverk samt tidigare forskning. Resultat 

kommer analyseras under två rubriker. Den första rubriken är: Vilka former av 

interaktioner uppstår i inomhus- respektive utomhusmiljön som fokuserar på hur 

inomhus- respektive utomhusmiljön kan påverka interaktionen mellan pedagoger och 

barn. Den andra rubriken Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive 

utomhusmiljön och vad är anledningen med initiativet  fokuserar på hur dialogen i 

interaktionen ser ut mellan pedagoger och barn i inomhus- respektive utomhusmiljön.  

 
8.1 Vilka former av interaktioner uppstår i inomhus- respektive 
utomhusmiljön 
I resultatet kunde vi se att pedagogerna intog olika interaktionsformer i inomhus- och 

utomhusmiljön. Den mest framträdande interaktionsformen var övervakare i de båda 

miljöerna. Inomhus användes även interaktionsformen lekkamrat mycket. Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby (2012) menar att vilken form av interaktion som sker mellan barn och 

pedagoger påverkar barnen i deras lek. Det var något som tydligt kunde ses i resultatet. I 

de fall när pedagogerna intog interaktionsformen lekkamrat stannade barnen kvar i 

leken längre stunder medan när rollen som övervakare intogs kunde vi se att barnen 

bytte aktiviteter relativt ofta och pedagogerna uttryckte då tillrättavisningar till barnen. 

Barnen blev mer begränsade i sina lekar och i sitt agerande när pedagogerna intog 

interaktionsformen övervakare. Det är något som kan kopplas till Emilsson och 

Folkessons (2006) studie om klassificering och inramning där det visas att barns 

deltagande begränsas av pedagogers starka klassificering och inramning. I deras studie 

framkom det även att pedagogernas intresse för barnets perspektiv har även betydelse 

för huruvida barns delaktighet främjas eller begränsas, vilket vi kunde se i vårt resultat. 

När pedagogerna intog rollen som lekkamrat och lekte tillsammans med barnen och 

närmade sig deras perspektiv blev det stor skillnad i leken. Pedagogernas närvarande 

och delaktighet i barnens lek bidrog till att barnen bättre kunde hålla fokus på en och 

samma lek en längre tid, än om pedagogerna inte var närvarande i leken. Här kan vi 

tydlig se som Emilsson och Folkessons (2006) menar att svag klassificering och 

inramning främjar barns delaktighet samt att pedagogerna är delaktiga på barnens 

villkor i leken leder till en hållbarare lek och interaktion.  

 

Ohlsson (2015) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser just att 

pedagogens deltagande i leken är viktig. Pedagogen blir till en förebild genom att delta i 

barnens lek, samt finnas där som stöd och vägledning för barnen. Mårdsjö Olsson 

(2010) menar också att det är viktigt att vara med barnen i leken för att få kännedom om 

barnets kunskap och färdigheter vilket är viktigt för att barnet ska lära sig på ett 

meningsfullt sätt, men eftersom interaktionsformen övervakare var dominerande i både 

inomhus- och i utomhusmiljön kan det tolkas som att pedagogerna sällan hade som 

avsikt att närma sig barnets perspektiv och interaktionen blev därmed begränsad i 

många situationer.  

 

Resultatet visade att det i inomhusmiljön var nästan dubbelt så mycket interaktion som i 

utomhusmiljön. Som vi tidigare skrev intog pedagogerna även rollen som lekkamrat 

betydligt mer i inomhusmiljön än i utomhusmiljön vilket kan kopplas till det Eriksson 
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Bergström (2013) skriver om att planerade och styrda miljöer bidrar till mer interaktion 

mellan pedagoger och barn än miljöer som är mindre planerade och styrda. Frandsen, 

Krieger och Vilien (2005) poängterar betydelsen av miljöns och rummets utformning 

för samspel mellan barn samt mellan pedagoger och barn. Där ses en tydlig koppling till 

vår studie där exempelvis inomhusmiljön är mer styrd med tanke på att det finns tydliga 

rum med olika artefakter att tillgå i varje rum. Utomhusmiljön innehåller inte på samma 

sätt dessa tydliga rum med aktiviteter vilket leder till mindre interaktion enligt Eriksson 

Bergström (2013).  

 

Resultatet visar också att det var mest interaktion mellan pedagoger och barn i eller 

omkring sandlådan utomhus och i köket inomhus. Interaktionsformen övervakare var 

även dominerade på båda dessa platserna. Till skillnad från köket inomhus var 

sandlådan den platsen i utomhusmiljön där pedagogerna ibland kunde inta rollen som 

lekkamrat eller vägledare, vilket inträffade ett fåtal gånger. I resultatet kan vi likt 

Eriksson Bergströms (2013) studie se att sandlådan är en planerad och styrd plats men 

där det främst sker övervakning av barnen. Samtidigt som vi i likhet med  Berkhuizen 

(2014) studie kan se att sandlådan var den plats där det var mest interaktion mellan 

förskollärare och barn i utomhusmiljön. Sandlådan är en plats där pedagogerna 

samtidigt kunde ha bra uppsikt över gården och vara delaktiga i barnens lek och lärande 

(a.a). I inomhusmiljön var köket det rum där det mestadels inträffade övervakning ifrån, 

troligen för att köket låg i mitten av avdelningen och gav bra uppsikt över de andra 

rummen som låg i anslutning till köket. Berkhuizen (2014) menar att läget för 

samspelen påverkas mycket av pedagogens möjlighet till uppsikt. Utifrån resultatet kan 

vi även tydligt se att säkerhetsaspekten var en bidragande faktor till varför det nästintill 

bara var interaktionsformen övervakare i utomhusmiljön, vilket Maynard och Waters 

(2007) även såg i deras studie. Där såg pedagogerna problematik med utomhusmiljön då 

gården var stor och pedagogerna var oroliga över barnens säkerhet (a.a.). Utifrån de 

olika aspekter vi tagit upp om uppsikt kan vi dra den slutsatsen att platser som skogen 

och hemvrån där det inte fanns någon interaktion mellan pedagogerna och barnen beror 

på att det är platser som gav dålig uppsikt över resterande gård eller avdelning. 

 

I ett fåtal fall utomhus kunde pedagogen stanna upp och hjälpa ett barn uppför en 

lekinstallation vilket kan kopplas till appropiering och den proximala utvecklingzonen 

som är utvecklat av Vykotskij (Säljö 2014). Pedagogen gör i dessa  situationer en 

bedömning av barnets kunskaper och vägleder barnet uppför lekinstallationen. Troligen 

ser pedagogen att det är för svårt för barnet att själv ta sig upp på lekinstallationen och 

väljer därför att vägleda barnet för att utmana dess proximala utvecklingzon. Barnet ges 

i en sådan situation tillsammans med pedagogen möjlighet till utveckling och lärande 

vilket kunde ske vid ett fåtal tillfällen, men kortare stunder. I läroplanen för förskolan 

(98, rev 2010) står det skrivet att; “Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för 

att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter 

[...]”( Lpfö 98, rev 2010:7). 

 

8.2 Vem tar initiativ till interaktionerna i inomhus- respektive 
utomhusmiljön och vad är anledningen med initiativet 
I alla interaktionsformer förutom lekkamrat och vägledare var envägskommunikation 

den vanligaste formen av interaktion pedagogerna skapade. Gemensamt för både 

inomhus- och utomhusmiljön var att det främst var pedagogerna som tog initiativ till 

interaktion. Resultatet visade också att interaktionen som pedagogerna initierade 

handlade om igångsättning av lek, tillrättavisningar, barnets behov av omsorg och 

delaktighet i barns lek och lärande. Envägskommunikation kan liknas vid de som 
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Sahlström (2008) kallar IRE-samtal. Pedagogerna använder i många situationer IRE-

samtal i interaktionen med barnen, förutom när pedagogen var delaktig i barns lek och 

lärande där kommunikationen utvecklades mer. IRE-samtal kunde bland annat ses i 

situationer när pedagogen kunde fråga ett barn “vad gör du?” för att sedan gå vidare till 

nästa barn. Aukrust (2003) menar att huruvida barnets svar följs upp av pedagogen 

påverkar det deras lärande positivt eller negativt. Situationen där pedagogen frågar 

barnet vad han/hon gör kan tolkas som att pedagogen påverkar barnets lärandet i en 

negativ riktning då hon inte gör sig delaktig i barnets lek när hon går vidare. Jonsson 

och Williams (2013) menar att barnen ges få möjligheter till att svara på frågor, då det 

varken finns tid till att tänka efter eller att svara innan pedagogen gått vidare eller 

intrigerar med andra barn eller pedagoger.  

 

När barnen tog initiativ till interaktion visade resultatet att det ofta handlade om att få 

bekräftelse, be om lov eller säga till, eller en inbjudan till lek och lärande. I de fallen när 

barnet bad om bekräftelse, bad om lov eller ville säga till pedagogerna var det också 

ofta IRE-samtal som förekom. I en situation utomhus när ett barn tog initiativ och ville 

visa en pedagog att hon bakade “ungspaj” svarade pedagogen bara kort när hon gick 

förbi “Jaha det lät gott haha”. I denna situationen väljer pedagogen att endast bekräfta 

det barnet gör och inte delta eller vidareutveckla barnets lek. Ibland fick barnen inte 

något respons på sina initiativ till interaktionen med pedagoger, som i situationen när ett 

barn säger; “Jag vänder upp och ner på flaskan”. Det kan tolkas som att när pedagogen 

har den övervakande rollen så är hon fullt upptagen med det och har svårt att sätta sig 

ned tillsammans med barnen och interaktionen uteblir. Dock var fallet inte så alltid, när 

barnen ville bjuda in pedagogerna i leken kunde pedagogerna ibland sätta sig 

tillsammans med barnen och delta i leken vilket inträffade mer inomhus än utomhus. 

Pedagogernas delaktighet i leken gjorde att interaktionen utvecklades, och interaktionen 

menar Vygotskij är av stor betydelse för lärande och utveckling. Språkandet som sker i 

interaktionen ses som ett viktigt redskap för människans utveckling (Säljö, 2014). 

 

Utomhus kunde vi se att ett barn i vår studie använde en skottkärra som stol vilket inte 

godkändes av pedagogerna. Pedagogerna menade att att skottkärran skulle användas till 

att köra saker i. Exemplet visar en vanligt förekommande form av tillrättavisning som 

pedagogerna gav barnen både i inomhus- och i utomhusmiljön, vilket kan bero på att 

miljön och artefakter skapar regler likt Eriksson Bergström (2013) studie. Vi tolkar det 

som att barn och pedagoger ofta såg olika erbjudande i miljöer och artefakter och det 

 krockar  med varandra vilket leder till tillrättavisningar av barnen. Det är något som 

kan kopplas till teorin om affordance (Gibson 1986). I detta fallet ser pedagogerna och 

barnen skottkärran som en artefakt med två helt olika betydelser och pedagogernas 

kollektiva bild av ett objektets erbjudande värderas högre än det erbjudande barnen ser i 

objektet. Barns syn på olika arterfakters och miljöers affordance/erbjudande blir på så 

sätt hämmade på grund av pedagogers syn på artefakterna och miljön. Pedagogerna styr 

på så sätt barnen i den fria leken att rikta sin uppmärksamhet mot ett förbestämt 

affordance som Reed (1993) benämner med the field of promoted actions (FPA). I vårt 

resultat är det tydligt att barnen sällan tilläts helt ge sig hän åt fantasin och av olika 

tolkningar av affordance. Det inträffade främst på platser där pedagoger och barn 

vistades tillsammans och när pedagogerna intog rollen som övervakare. På de här 

platserna tillrättavisade pedagogerna barnen flitigt om vilka erbjudande som var 

accepterade av gemeneman att se i miljöer och artefakter.    
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9 Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras. Vi kommer också att föra en 

kritisk diskussion kring vårt val av metod samt avsluta avsnittet med tankar om framtida 

forskningsområden. 

 

9.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet kan vi konstatera i likhet med andra forskare att interaktion är ett 

komplext fenomen. Det är svårt att ge en helhetsbild av vad som påverkar interaktionen 

i förskolan genom att endast undersöka interaktionen ur ett perspektiv. Interaktionen 

mellan förskollärare och barn påverkas av många olika faktorer och vår empiri skulle 

troligen gå att analysera ur många olika perspektiv. Vi gjorde valet att undersöka 

interaktion ur ett miljöperspektiv dels för att uppmärksamma en problematik vi sett i 

förskolans verksamhet samt för att begränsa vår studie.  

 

I resultatet och analysen kunde vi se att barnen och pedagogerna såg olika erbjudanden i 

miljöer och  artefakter, men att pedagogernas bild av objektets erbjudande värderades 

högre än barnets bild. Barnen blir på så sätt styrda i den fria leken att rikta sin 

uppmärksamhet mot ett bestämt affordance som Reed (1993) benämner med FPA. 

Pedagogerna som deltog i studien tillrättavisade ofta barn i den fria leken om huruvida 

de får använda artefakter och miljön i sin lek. De försökte även ofta få barnen att leka 

andra lekar eller aktivteter som pedagogerna ansåg var lämpligare att göra på en 

specifik plats i förskolans miljö. Frågan är ju då hur fri är den fria leken egentligen? 

Berkhuizen (2014) och Pape (2001) beskriver att den fria leken är tillfällen i förskolans 

verksamhet där barnen ska få göra vad det vill och de ska inte vara styrt eller organiserat 

av vuxna. I vårt resultat kan vi se att den fria leken är allt annat än fri ur ett 

miljöperspektiv. Barnen blir styrda av pedagogernas bild av hur miljön och artefakter 

ska tolkas och användas. Varför ska inte barnen få leva ut sin fantasi i den fria leken och 

utgå ifrån FFA som Reed (1993) benämner det? Alltså att barnen får individuellt 

upptäcka och använda affordance.  

 

Konsekvenserna som kan bli av förhållningssättet pedagogerna har till den fria leken är 

att barnen kanske tappar glädjen för att leka och utforska den. En möjlig konsekvens för 

hur det även kan påverka barnen är att de inte ser någon mening med att få ge sig hän åt 

fantasin och låta den styra deras lek eftersom pedagogerna kommer ändå begränsa 

barnen i hur de får agera. Pedagogerna i studien går miste om möjligheter som  barnens 

upptäckter i den fria leken kan bidra till exempelvis utveckla verksamheten. Läroplanen 

för förskolan (98, rev 2010) som pedagoger i förskolan  ska förhålla sig till skriver att 

verksamheten ska huvudsakligen utgå från barnen och dess intresse. Resultatet i vår 

studie visar snarare på hur barnens intresse förringas och begränsas.  Konsekvenserna 

som vi beskrivit av att pedagogerna begränsar barnen i deras fria lek skulle också kunna 

vara en förklaring till varför barn tog så lite initiativ till interaktion med pedagogerna. 

Barnen kan ha känt att när de själva fick leka tillsammans utan pedagoger i närheten 

tilläts deras lek vara mer fri och inte påverkas av pedagogers föreställningar om hur 

barn ska tolka affordance.  

 

I analysen tog vi även upp aspekten att interaktionen beror mycket på hur styrd miljön 

är. Är miljön mer uppstyrd så menar Eriksson Bergström (2013) att det leder till mer 

interaktion. Frågan är om det inte också handlar mycket om hur pedagoger väljer att se 

på miljön, alltså hur pedagogerna bemöter affordance? Behöver miljön vara så uppstyrd 

som Eriksson Bergström (2013) menar för att samspel ska ske? Vi tänker att samspel 
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tillsammans med barn även kan uppstå i ostyrda miljöer om pedagoger också använder 

sig av FFA. Den där skottkärran som barnet använde som stol kanske hade utvecklat till 

en väldigt spännande lek om pedagogen gjort sig delaktig i leken på barnets villkor och 

haft ett mer öppet förhållningssätt till artefakten skottkärran. Leken i sig hade 

förmodligen sedan utvecklat interaktionen som enligt Vygotskij ses som grunden i 

lärandet (Säljö, 2014). 

 

IRE- samtal kan vi i vårt resultat se är vanligt förekommande i den fria leken. Framför 

allt kunde vi se denna samtalsform när pedagogerna intog interaktionsformerna 

övervakare, brobyggare och omsorgstagare. När pedagogerna intog rollen som 

övervakare, brobyggare och omsorgstagare tillrättavisade eller ställde pedagogerna 

frågor till barnen. Barnen valde oftast att antingen ge pedagogerna ett kort svar eller inte 

svara alls. Pedagogen vidareutvecklade sällan dessa interaktioner med barnen. Aukrust 

(2003) skriver att hur pedagoger väljer att följa upp samtalen påverkar i vilken riktning 

lärandet tar. Vid dessa tillfällen kan vi dra slutsatsen att det påverkade barnens lärande i 

en negativ riktning. Pedagogerna valde som oftast att inte alls följa upp eller utveckla 

det barnen svarade. En intressant aspekt i detta sammanhang är också varför barnen 

valde att ignorera det pedagogerna sa eller frågade. En rimlig tolk av barnens handling 

är att de gör motstånd mot pedagogerna. Eriksson Bergström (2013) samt Engdahl 

(2014) har i sina studier sett att miljön och artefakter skapar regler som i sin tur bidrar 

till att pedagoger uppmanar barn att förhålla sig till dessa regler. Barnen kunde då både 

verbalt och fysiskt protestera mot reglerna. Verbala och fysiska protester kunde vi inte 

se att barnen gjorde i våra observationer men enligt Dolk (2013)  kan ignorans ses som 

ett sätt att protestera mot pedagogernas tillrättavisningar och regler. Regler och 

tillrättavisningar kan vi se i resultatet oftast var skapade utifrån hur pedagogerna 

tolkning av miljön och artefakters affordance. 

 

IRE-samtal med tillrättavisningar användes bland annat när barnen sprang mellan rum 

och aktiviteter inomhus. Kanske hade barnens springade mellan rummen minskats om 

pedagogerna intog barnens perspektiv likt det Emilsson och Folkesson (2006) menar i 

sin studie och satt sig ner tillsammans med barnen i de rummen de befann sig i. Det var 

något som vi såg när pedagogerna intog interaktionsformen lekkamrat och satt 

tillsammans med barnen i samlingsrummet eller lekrummet. Klimatet i barngruppen 

blev lugnare och barnen kunde längre stunder ägna sig åt en och samma lek. Det var en 

markant skillnad mot när pedagogerna intog den övervakande rollen och befann sig i 

köket då barnens springande mellan rummen och osammahängnade lek ökade. Mårdsjö 

Olsson (2010) menar så är pedagogens deltagande också viktig i leken för att få 

kunskaper om barnets intresse och erfarenheter.           

 

Något som även kan ha en möjlig påverkan på interaktionen är hur miljön är uppbyggd 

Pedagogerna kunde se in till samlingsrummet och atejlén eftersom det fanns fönster och 

dörrar med glas vilket enligt våra tolkningar påverkade interaktionen mellan pedagoger 

och barn. I ateljén förekom det sällan någon interaktion vid observationerna vilket 

troligen påverkades av att pedagogerna hade insyn och på så sätt kunde se vad som 

pågick utan att behöva gå in. På så sätt kan insynsmöjligheter problematiseras en hel del 

ur perspektivet interaktionen och det kan återigen också problematiseras om styrda 

miljöer verkligen bidrar till mer interaktion som Eriksson Bergström (2013) menar.  

 

Utomhus förekom interaktionerna mest i eller omkring sandlådan vilket vi tagit upp i 

analysen. Vår  tolkning är att det kan bero på möjligheten till uppsikt av de mindre 

barnen som ofta höll till där. Säkerhetsaspekten vid sandlådan kan alltså vara en 
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bidragande faktor till att pedagogerna befann sig oftast i eller omkring sandlådan. Men 

hur var det egentligen med de barnen som oftast var själva i skogen? Är inte deras 

säkerhet minst lika viktig? Som pedagoger kan en uppdelning här vara av stor 

betydelse, alltså att pedagogerna delar upp sig på gården och interagerar med alla 

barnen. I sandlådan fick barnen också hjälp av pedagogerna när de exempelvis skulle 

klättra uppför en lekinstallation, vilket är positivt med tanke på den proximala 

utvecklingzonen (Säljö 2000). Barnen får alltså hjälp av pedagogerna när de kommer till 

en punkt där det blir för svårt och pedagogerna blir som en stöttande pelare för barnen 

när de ska lära sig nya saker. Men frågan är om de äldre barnen missgynnas av detta när 

pedagogerna är med de yngre barnen? I Engdahls (2014) studie menar förskollärarna att 

de har ett syfte med att de äldre barnen får leka själva och det syftet är att de ska kunna 

få leka själva och lära sig att upprätthålla egna lekar. Det finns många sätt att se på det, 

men viktigt är nog att se till varje individuellt barn och dess behov. Läroplanen för 

förskolan (98, rev 2010) poängterar också detta:  

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 

utvecklas så långt som möjligt (Lpfö 98, rev 2010:5). 

 

9.2 Metoddiskussion 
Enligt Denscombe (2009) har strukturerad observation som metod flera fördelar. Den 

direkta datainsamlingen registrerar vad människor gör och inte vad de säger att de gör. 

Observationsschemat bidrar till att observationerna systematisk och noggrant 

dokumenteras. Observationsschemat och att det är mer än en forskare som studerat 

samma sak minskar avsevärt risken för snedvridningar och ger mer objektiva 

observationer. Det är även ett effektivt sätt att samla in data på eftersom observationen 

gör det möjligt att samla in mycket data under en kort period. Fler observatörer bidrar 

även till att observationerna får hög tillförlitlighet mellan observatörerna. Två eller flera 

observatörer som använder samma schema bör registrera närmaste identisk data (a.a.). I 

likhet med Denscombe kom dessa fördelarna till uttryck när vi har genomfört vår studie. 

Valet av strukturerade observationer som metod anser vi fungerade bra för att besvara 

vårt syfte och frågeställningar. Kodningschemat som observationerna utgick ifrån var 

lätt att hantera både vid observationerna och vid redovisningen av resultatet. Schemat 

gjorde att observationerna systematiskt och noggrant kunde dokumenteras. 

 

Alla metoder har nackdelar så även observationer. En nackdel med observationer är att 

det bara beskriver det som inträffar och inte varför det inträffar. Vid användandet av 

observationscheman kan också kontextuell information som kan påverka det 

registrerade beteendet  missas vilket gör att det inte blir någon helhetssyn. Även om 

man som observatör försöker smälta in i bakgrunden och inte störa den naturliga miljön 

så kan det vara svårt att inte göra det med ett skrivschema och ett observationschema 

framför sig (Denscombe, 2009).  

 

I vår studie kan vi inte veta exakt varför pedagogerna agerar som de gör, vilket vi ser 

som en nackdel med att använda observation som metod. En metod kombination med 

observationer och intervjuer av pedagoger hade gett oss en tydligare bild av varför 

pedagogerna agerade som de gjorde i interaktionen utifrån olika aspekter t ex 

kunskapsyn, barnsyn eller perspektivtagande. Utifrån observationerna vi gjort kan vi 

endast förklara varför pedagogerna agerar som de gör utifrån det de samtalar om samt se 

mönster i samtalen. Vi kan inte ge en helhetssyn av pedagogernas syfte med deras 
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agerande i interaktionen med barnen. Det som vi i efterhand  kan se som en brist i vår 

metod var att vi i observationerna inte fångade kroppspråket. Specifikt i 

observationssituationer där  de mindre barnen deltog som ännu inte har ett utvecklat 

verbalt språk. Kroppspråket är i likhet med det verbala språket ett sätt att kommunicera i 

interaktionen mellan människor. I observationerna valde vi att inte titta på kroppspråket 

i interaktionerna eftersom vår studie inte är så stor. Det som troligen skulle vara det 

mest optimala metoden för denna studien är videoobservationer. Videoobservationerna 

hade gjort att även kroppspråket hade fångats i observationerna.  

 

Hade den här studien varit ett riktigt forskningsprojekt hade metoden självfallet kunnat 

utvecklats ytterligare. Något som vi inte hade möjlighet att göra, men som hade varit 

intressant att att göra hade varit att observera på flera förskolor. Det för att kunna 

jämföra och se hur miljön påverkar interaktionen mellan förskollärare och barn på olika 

förskolor samt generalisera. Vi hade också kunnat komplettera våra observationer med 

intervjuer för att få en inblick i hur pedagoger tänker kring sitt eget agerande som 

nämnts tidiagare. Dels för att få en tydligare bild varför pedagogerna agerade som de 

gjorde samt ställa observationer och intervjuer mot varandra. Ytterligare en intressant 

aspekt hade varit att intervjua barnen om deras bild av och önskan om hur interaktionen 

mellan pedagogerna och barn ser ut eller ska se ut.  

 

9.3 Framtida forskningsområden 
Vi ser att vår studie kan bidra till många olika framtida forskningsområden inom 

interaktionsfältet. Det hade varit intressant att göra är en mer omfattande studie om 

miljöns påverkan på interaktionen mellan barn och pedagoger som vi beskrev i 

metoddiskussionen. Där fler förskolor skulle kunna ingå för att få en mer generell bild 

av hur miljöerna påverkar interaktionen.  

 

Forskning kan också vara intressant att göra kring hur olika barngrupps konstellationer 

påverkar interaktionen. Finns det några skillnader i hur pedagoger interagerar med 

åldershomogena barngrupper, 1-3 års grupper, 3-5 årsgrupper eller barngrupper med 

både små och stora (1-5 år) barn likt den avdelningen som ingick i vår studie. Enligt 

våra reflektioner är blandade barngrupper positiva i det fallet att de äldre barnen kan 

hjälpa de yngre och de yngre lär sig och tar efter de äldre. Det kan också vara negativt i 

det fallet att de yngre kräver mer uppmärksamhet på grund av säkerhetsaspekten och 

omsorgsaspekten. Det var något som vi kunde se i vår studie. De yngre barnen fick mer 

uppmärksamhet på grund av säkerhets- och omsorgsaspekten och de äldre barnen 

hamnade lite vid sidan om. Vi fick uppfattningen att interaktionen med de äldre barnen 

därmed blev lidande.  

 

Det hade också varit intressant som vi tog upp i metoddiskussionen att göra en 

forskning med fokus på både miljöns påverkan på interaktionen, men också hur 

pedagogers förhållningssätt påverkar interaktionen med barnen. Ytterligare ett intressant 

forskningsområde hade varit att undersöka interaktionen mellan pedagoger och barn 

samt mellan barn och barn i den fria leken för att undersöka huruvida den fria leken är 

fri eller inte.  
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Bilagor 

 

Bilaga A Brev till förskollärare 
 

Linnéuniversitetet, Växjö 

Förskollärarprogrammet 

Linnea Elg och Camilla Svensson 

 

Till personal på avdelning ............... vid ……… förskola i ……………  
 

Vårt namn är Linnea Elg och Camilla Svensson och vi är studenter som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet Växjö. Nu under vår sista 

termin skriver vi ett examensarbete som handlar om interaktionen mellan förskollärare 

och barn, eftersom vi är intresserade av det och vill undersöka det mer. I studien 

kommer vi att observera förskollärare och barn både inomhus och utomhus för att få en 

inblick i interaktionen mellan förskollärare och barn i olika miljöer. Materialet som 

samlas in kommer att behandlas med stor respekt och barnens och förskollärarnas namn 

kommer att bytas ut till fiktiva namn och de kommer inte att nämnas i något annat 

sammanhang. 

 

Vi kommer att utföra vår studie under dagarna vecka…. Och det sker helt i samråd med 

förskollärare, barn och vårdnadshavare. 

För att kunna genomföra vårt examensarbete enligt det vi beskrivit ovan hoppas jag på 

att Du ställer dig positiv till att medverka. 

Med vänlig hälsning 

________________ 

Linnea Elg och Camilla Svensson 
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Bilaga B Brev till föräldrar och barn 
 

Linnéuniversitetet, Växjö 

Förskollärarprogrammet 

Linnea Elg och Camilla Svensson 

 

Till föräldrar med barn på avdelningen ………... vid ………… 

förskola i …………. 
Vårt namn är Linnea Elg och Camilla Svensson och vi är studenter som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet Växjö. Nu under vår sista 

termin skriver vi ett examensarbete som handlar om interaktionen mellan förskollärare 

och barn, eftersom vi är intresserade av det och vill undersöka det mer. I studien 

kommer vi att observera förskolärare och barn både inomhus och utomhus för att få en 

inblick i interaktionen mellan förskollärare och barn i olika miljöer. Materialet som 

samlas in kommer att behandlas med stor respekt och barnens och förskollärarnas namn 

kommer att bytas ut till fiktiva namn och de kommer inte att nämnas i något annat 

sammanhang. 

 

Vi kommer att utföra vår studie under dagarna vecka…. Och det sker helt i samråd med 

förskollärare, barn och vårdnadshavare. 

För att kunna genomföra vårt examensarbete enligt det vi beskrivit ovan hoppas jag på 

att Du ställer dig positiv till Ditt barns medverkan. 

Med vänlig hälsning 

________________ 

Linnea Elg och Camilla Svensson 

 

Min son /dotter heter 

……………………………………………………………. 

     Jag är positiv till att min dotter / son deltar i ovanstående examensarbete. 

    Jag önskar ej att min dotter / son deltar i ovanstående examensarbete. 

…………………………………………………………………… 

målsmans underskrift 
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Bilaga C – Observationsschema 
 

Inomhusmiljö / Utomhusmiljö 

Från vem Till vem  Plats/ 

Artefakt 

Interaktionsform Dialog 

     

     

     

 

Kodning interaktionsform   

1. Lekkamrat - Att vara en lekkamrat innebär att förskollärare har leken som fokus 

vid interaktionen. Exempelvis leker med barnet, leker parallellt med barnet eller 

är igångsättare av en lek. Lärandet sker indirekt hela tiden. 

2. Vägledare - Att vara vägledare innebär att lärandet är i fokus. Förskolläraren är 

medforskare i barns utforskande, vägleder barnen genom att lösa konflikter 

tillsammans med barnen och tillför lärande genom att ställa frågor och föra en 

dialog tillsammans med barnen. 

3. Övervakare - Att vara övervakare innebär att förskolläraren håller sig i 

bakgrunden och ägnar sig huvudsakligen åt andra saker än barnen. 

Förskolläraren låter barnen till stor del sköta sig själva, men finns tillgängliga 

för barnen om de behöver dem. Förskollärarnas avsikt är främst att ha översikt 

och hålla ordning på barngruppen ex. lösa konflikter, tillrättavisa, svara på barns 

frågor eller ställa några korta frågor till barnen.  

4. Brobyggare - Att vara brobyggare innebär att förskollärare har som avsikt att 

prata med barnet om saker de gjort i hemmet eller utanför förskolan. 

5. Omsorgstagare - Att vara omsorgstagare innebär att förskolläraren tröstar barnet 

om de har slagit sig och är ledsna, men det kan också innebära att förskolläraren 

ska söva ett barn eller gå och byta en blöja. 

 

 

 

 

 


