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Sammanfattning  
Studien har syftat till att ta reda på hur samspel ser ut utomhus. För att kunna ta reda på 

det undersöks vad som påverkar samspel, varför förskollärare tar ut sina barngrupper 

och vilka skillnader förskollärare ser på samspelet utomhus jämfört med inomhus. Som 

bakgrund bearbetas begreppen samspel och utomhuspedagogik där fokus ligger på vad 

som är positivt med dem och varför de är relevanta. Studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv där människan är delvis beroende av andra för att kunna lära men här 

undersöker jag om platsen är viktig för att kunna lära av andra. 

Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med sex förskollärare som arbetar på fyra 

olika förskolor. Studien har resulterat i att det verkar som att inomhusmiljön bidrar med 

flera saker som kan påverka samspelet både positivt och negativt. De negativa 

faktorerna, som begränsande ytor, finns inte på samma sätt utomhus enligt resultatet och 

därför går det att konstatera att samspelet kan förändras utomhus. Till viss del visar 

resultatet att konflikterna kan bli färre utomhus och en del hinder för barnen som 

orsakar konflikter verkar bli färre. Dessutom framgår det att barn leker annorlunda 

utomhus och då ofta i olika, större och nya konstellationer. Men när barnen leker 

utomhus framgår det att nya egenskaper tränas på ett annat sätt än inomhus och ett 

exempel är ledarskapsförmågan som tränas i en större omfattning utomhus. Tidigare 

studier inom området bekräftar resultatet i den här studien.  

Engelsk titel 
Children interaction in the preschool outdoor environment. 
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1 Inledning 
När jag har varit ute i verksamheten har jag ofta upplevt att man tar ut en barngrupp när 

det blir stökigt och ljudnivån eller konflikterna ökar. Parallellt med det har jag hört från 

skolan att konflikterna kan minska utomhus. Därför väljer jag att undersöka om mina 

upplevelser har stöd från studier och om dessa även uppfattas på liknande sätt av 

förskollärare i praktiken. Studien i sig hoppas jag kan bidra med kunskap kring 

samspelet i en utomhusmiljö och se om det finns markanta skillnader från 

inomhusmiljön. Dessutom vill jag se om utomhusmiljön kan bidra till ett annorlunda 

samspel, som i sin tur kan leda till lärande på ett bra sätt. Både utomhuspedagogik och 

samspel ser jag som två relativt moderna begrepp vilket gör det intressant att undersöka 

om det finns ett samband mellan dem. Skulle det finnas ett samband som jag finner i 

min studie kan det vara värt för andra forskare att göra fler studier och vidga 

perspektivet kring samspel. Jag hoppas att jag kan bidra med nya infallsvinklar i ämnet 

som kan vara intressanta för hela lärarkåren, men även för forskare som intresserar sig 

för ämnet. 

Studien handlar alltså om att se om och eventuellt hur samspelet utomhus skiljer sig 

från samspelet inomhus. Senare är det möjligt för mig att dra slutsater genom att ta reda 

på  vad utomhusmiljön kan bidra med och vad som påverkar samspelet tillsammans 

med förskollärarnas egna förutfattningar kring samspel utomhus. Eftersom  förskolan 

har en tradition av att vara utomhus någon gång under dagen är det intressant att se vad 

den här utevistelsen kan bidra med för barnens del. I studien framkommer det att 

samspel är viktigt och att det finns ett flertal saker som kan påverka det, där är miljön en 

del. Jag har uppfattat att allt fler föräldrar efterfrågar att man på förskolan ska vara 

utomhus mer och då är det intressant att se om det finns fler argument till att vara 

utomhus, som att samspelet skulle kunna förbättras. 

1.1 Läroplanen  
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

att förstå andras perspektiv, 

(Skolverket,2010 s. 9-10) 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att förskolläraren har det yttersta 

ansvaret för att det här ska bli möjligt för barnen i förskolan. Hen ska stödja den sociala 

utvecklingen och hjälpa barnen att bygga goda relationer samt känna sig trygga i 

gruppen. Att utvecklas socialt och kunna bygga relationer bidrar till att barnen kan börja 

förstå sig på de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. Leken och det sociala 

samspelet beskrivs dessutom som viktiga komponenter för att kunna söka ny kunskap. 

För att göra detta behöver förskolläraren använda sig av olika metoder och här kan 

utomhusleken kanske bidra i en större utsträckning än vad jag själv tänkt mig. 

Läroplanen för förskolan betonar dessutom att utomhusvistelsen ska ge en variation till 

inomhusvistelsen men även för det potentiella lärandet som kan ske. Det lyfts fram att 

miljön ute behöver vara både planerad och med naturrika inslag. 
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2 Bakgrund  
I det här avsnittet beskrivs inledningsvis de begrepp som står i centrum för studien, 

dessa begrepp är utomhuspedagogik och samspel. Det efterföljs av en presentation av 

den forskning som tidigare gjorts inom fältet samt en kort beskrivning av de valda 

teoretiska perspektiven.  

 

2.1 Definition av begrepp 
Det finns en definition som Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU (2015) har 

föreslagit att man använder sig av när det gäller begreppet utomhuspedagogik. De har 

varit verksamma sedan 1993 och vill bidra med en förståelse för lärandet som kan vara 

möjligt utomhus. Följande är den definition som NCU har föreslagit: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion grundat på konkreta 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. 

                                                  NCU (2015) 

Vidare beskriver NCU (2015) utomhuspedagogik kan ses som något som kan väva in ett 

flertal av skolämnena genom att det bl.a. kan vara tematiskt. Den kan ses som ett 

komplement till traditionell undervisning där den utgör en verklighetstrogen och 

ständigt aktuell del av undervisningen. Även lärare verkar dela uppfattningen kring 

utomhuspedagogik enligt Szczepanski (2009) då även de ser att utomhuspedagogiken 

kan stå för en mer praktisk del av lärandet i andra miljöer som gör att eleven senare kan 

förstå det mer abstrakta vid skolbänken. I Szczepanskis avhandling framgår det att 

lärare ser undervisning på ett traditionellt sätt där utomhuspedagogiken står för 

friluftsliv och exkursioner som syftar till att förstärka det traditionella lärandet vid 

skolbänken. Vissa lärare kunde däremot urskilja utomhuspedagogikens särart genom att 

se de fysiska upplevelserna tillsammans med platsens betydelse som viktiga delar i 

lärandet. En senare studie av Szczepanski (2013) förstärker resultatet i avhandlingen då 

det framkom även här att lärare ser utomhuspedagogik som något praktiskt med nya 

lärmiljöer. Dock framkom det tydligare hur lärare vill använda det som en plattform för 

miljöarbete samt att lärarna inte känner sig lika styrda av tid och schema utomhus. 

Utomhuspedagogiken skiljer sig från traditionell undervisning då platsen ses som ett 

viktigt komplement i lärandet, samt ger nya möjligheter och att fysiska upplevelser 

spelar stor roll. 

Begreppet samspel beskriver Berkhuizen (2014) har en stark koppling till 

kommunikation. Samspel innebär automatiskt att kommunikation finns men inte 

nödvändigtvis att det finns samspel vid alla situationer med kommunikation. Hon menar 

i sin tur att kommunikation handlar om att förmedla något verbalt eller via kroppsspråk. 

Samspel handlar enligt Brodin och Hylander (1997) dessutom att få sin kommunikation 

bemött. Hos spädbarn menar Brodin och Hylander att det handlar om att föräldern ger 

respons på barnets leende eller skratt. Michélsen (2005) belyser också att samspel 

mellan barn liknar det som Brodin och Hylander (1997) beskriver som det tidiga 

samspelet. I Michélsens (2005) avhandling framgår det att yngre barn, eller toddlare 

som hon skriver, ofta samspelar med varandra korta sekvenser genom imitation och att 
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titta på varandra. Ofta uttrycker de glädje ihop samt bejakande samspel där barnen rör 

sig ihop, men Michélsen såg även avvisande samspel och att det förekom att samspelet 

övergick i konflikter. 

Samspel ses som något som sker tidigt i utvecklingen och som är en viktig förmåga att 

fortsätta utveckla för att skapa en stark personlighet enligt Brodin och Hylander (1997). 

Det kan förklara varför Markström (2007) lyfter att både föräldrar och pedagoger ser 

samspel som något viktigt eftersom det är en önskvärd egenskap att vara social i livet. 

Barn som inte samspelar i den utsträckningen som är önskvärd hävdar Markström 

sticker ut i barngruppen. Därför ställer förskolan krav på att ett barn ska kunna delta vid 

ett flertal sociala aktiviteter där samspel är en del av dessa. En sådan aktivitet som hon 

ger exempel på är samlingen. Varför vi värdesätter samspel blir tydligt i Karlssons 

(2008) samt Brodin och Lindstrands (2008) texter där de förklarar nyttan med samspel. 

De lyfter att det bl.a. är samspel som skapar förutsättningar för lärande i förskolan. Utan 

samspel blir det betydligt svårare att lära sig av varandra. Brodin och Lindstrand lyfter 

ytterligare att samspel bidrar till kunskap om sig själv som individ och att man kan sätta 

sig in i andras perspektiv. Enligt dem samspelar de flesta barn och vill leka liknande 

lekar men en del förutsättningar kan begränsa. Därför är det viktigt att pedagogerna ser 

till att miljön utomhus och inomhus är till för alla, för att möjliggöra lek och samspel 

som kan leda till utveckling samt lärande för barnet. Även Davidsson (2008) trycker på 

att miljön bör utformas för att möjliggöra samspel genom att det finns utrymmen som 

kan användas till många olika typer av lek. Om miljön gör att barnen kan leka vilken lek 

de känner för finns det en möjlighet att samspelet förbättras. 

2.2 Tidigare forskning 
Här presenterar jag forskning som finns kring vad som påverkar samspel, 

utomhuspedagogikens möjligheter och framför allt hur utomhusmiljön kan påverka 

barnet. 

2.2.1 Vad som påverkar samspelet  

En sak som Karlsson (2008) och Davidsson (2008) samt Brodin och Lindstrand (2008) 

lägger stor vikt vid är att samspel bör möjliggöras av pedagoger. Även Michélsen 

(2005) och Berkhuizen (2014) antyder att miljön och artefakter kan ge ökade 

möjligheter till samspel. Artefakter kan vara leksaker eller aktiviteter som sånger och 

även dessa kan bidra till bättre förutsättningar för samspel. Michélsen lyfter att leksaker 

är ett sätt för barn att bjuda in andra barn till samspel men även att begränsat antal 

leksaker kan hindra barn från att vara lika delaktiga i samspel. Hon ger exempel på tre 

pojkar som alla ville ha varsin grävskopa men det räckte endast till två av dem vilket 

gjorde att den tredje pojken inte kunde delta helt i leken om inte lekens form 

förändrades. Det här visar att artefakter har en viss roll i samspel för barn. Även 

Berkhuizens (2014) avhandling tyder på det har en roll efter som de kan förena barn 

med varandra. 

I sin avhandling fokuserar Berkhuizen (2014) på var barn samspelar ute på en 

förskolegård och verkar förutsätta att samspel sker utomhus. Hennes avhandling visar 

att de yngre barnen på förskolan ofta samspelar i sandlådan eftersom de ofta suttit där 

med pedagogerna när de skolats in. I hennes studie blir det tydligt att pedagogerna har 

en stor inverkan på samspelet på förskolegården för de yngre barnen om pedagogerna 

hade möjlighet att sitta med barnen längre stunder. Då pågick samspelet längre mellan 

både barnen och barnen med pedagoger. Michélsens (2005) avhandling visar tydligt att 

yngre barn enbart samspelar med varandra korta stunder och då kan det vara bra med en 
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närvarande pedagog som hjälper barnen att samspela längre stunder. Den visar också att 

en del gånger övergick samspelet mellan barnen till konflikter och där krävdes en 

närvarande pedagog. Pedagogen behöver både vara närvarande för att medla vid 

konflikter men även för att delta i samspel. För att det skulle bli möjligt för pedagogen 

att ta den här tiden för att delta i samspel krävs det enligt Berkhuizen (2014) att 

pedagogerna kunde se bra över hela gården och genom detta slippa resa på sig för ofta 

för att titta till resten av barngruppen. Dessa punkter där pedagogerna såg bra upptäckte 

Berkhuizen var de platser där samspel ofta förekom. 

Rum som är mer flexibla gör att barnen själva får bestämma hur de används för stunden 

är enligt Davidsson (2008). Dessa är enligt Davidsson att föredra eftersom barnen får 

större inflytande samt att leken kan bli helt annorlunda. Mårtensson (2004) har i sin 

avhandling sett att barn leker väldigt olika på olika platser av förskolegården. De ställen 

av förskolegården som är mer dynamiska inbjuder till fler lekar än de som är mer styrda 

som gungor och sandlådor. De dynamiska ytorna är mer fria, öppna eller kan användas 

på flera olika sätt, de kan framförallt beskrivas som mindre bestämda ytor. På de mer 

bestämda platserna lekte barnen precis som de följde ett manus över hur de skulle leka 

just där, medan på de dynamiska ytorna fanns det en mycket större variation av lekarna. 

På de dynamiska ytorna verkade det som att det var lättare för barnen att hoppa in i 

pågående lekar men även att gå ur när man ville utan att leken upphörde eller att den 

eventuellt förändrades lite. Berkhuizen (2014) studerade vilka samspelsplatser som 

fanns och dessa platser verkar främst ha varit de mer bestämda platserna. I Mårtenssons 

(2004) avhandling är de dynamiska platserna, de mindre bestämda, i fokus och där ser 

hon en hel del samspel men det är inte lika tydligt eftersom det är mer rörelse samt 

förändring i lekarna. Det kan vara därför Berkhuizen (2014) inte uppfattar dessa som 

samspelsplatser när det är så svårt att avgöra var samspelet är och när det förändras. 

 
2.2.2 Utomhuspedagogikens möjligheter 

Utomhuspedagogikens särart, eller vad som utmärker den, är inte alltid helt tydlig för 

lärare enligt Szczepanski (2009) även om många ser möjligheterna med den. Många 

lärare ser utomhuspedagogiken som ett komplement till undervisningen inomhus. En 

studie genomförd av Maynard och Waters (2007) i Wales undersökte om 

utomhusmiljön bör användas i en större utsträckning i undervisningen. I den här studien 

uppger lärarna att de i en mindre utsträckning använder sig av didaktik utomhus samt att 

de ofta väljer aktiviteter som liknar de som de är vana vid inomhus. De ser det som att 

lärandet inomhus enbart flyttar ut istället för att se de nya möjligheterna som lärarna i 

Szczepanskis (2013) studie uppgav att de såg i en större utsträckning. I likhet med 

Szczepanskis studie där lärarna kände sig mindre bundna till schema samt tider ansåg 

dock lärarna i Maynard och Waters (2007) studie att de kände sig friare utomhus och 

inte behövde vara lika styrande som i klassrummet. En rektor i Maynard och Waters 

studie betonar vikten att man verkligen ser att det finns möjlighet till pedagogiskt arbete 

utomhus och vill därför att man går ifrån att det endast är lek. Paralleller kan dras med 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) eftersom enligt den bör man tänka på lek 

som ett lärande och se möjligheterna till lärande i leken. En begränsning i Maynard och 

Waters (2007) studie är att lärarna undviker att bedriva undervisning utomhus om det är 

”dåligt väder”, vilket gör att delar av upplevelserna utomhus försvinner. 

Utomhuspedagogik syftar främst till ett lärande och olika typer av upplevelser men flera 

forskare har även fokuserat på om barn och ungdomar förändras utomhus rent socialt. 

Brodin (2011) valde att se om utomhuspedagogiken möjligtvis kan vara ett sätt att få 

personer med funktionsnedsättningar att bli mer inkluderade. Brodin kommenterar att 
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de flesta kommuner har utomhusaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 

eftersom de måste erbjuda detta. Hon själv önskar däremot att kommunerna skulle se 

möjligheterna i att lärande utomhus kan bidra till att lära tillsammans, social interaktion 

och samarbete samt stödjer inkluderingen för de med funktionsnedsättning istället för 

att enbart vara ett krav. En aspekt som Brodin lyfter fram var att det är nödvändigt att de 

med funktionsnedsättning inte hamnar i en grupp för sig utan får vara med de som anses 

sakna funktionsnedsättning för att inkluderingen ska bli optimal. Det saknas enligt 

henne också systematiskt lärande utomhus med hänsyn till de med funktions-

nedsättning. Men enligt Brodin är det tydligt att utomhuspedagogik kan vara bra för 

personer med funktionsnedsättningar. En betydligt äldre studie av Buell, Stoddard, 

Harris och Baer (1968) pekar även den på att det kan vara möjligt att barn med 

svårigheter socialt kan få extra stöd av lek och lärande utomhus. Deras studie visar att 

flickan utvecklades socialt en del av att ha lekt olika typer av lekar med material 

utomhus. Här gjordes en jämförelse med det traditionella tillvägagångssättet som 

tillämpats inomhus och det konstaterades att leken med pedagogerna utomhus hade haft 

en större inverkan. Studien på den här flickan stödjer Brodins (2011) undersökning i en 

viss utsträckning i och med att forskarna kunde se att utomhusmiljön bidrog till en ökad 

social inkludering. 

2.2.3 Hur utomhusmiljön påverkar barnet 

I Maynard och Waters (2007) studie ansåg lärarna att de inte behövde ta lika stor plats 

utomhus och vara lika styrande. Två studier av Scott och Hall (2003) samt Mirkin och 

Middleton (2014) förklarar varför lärarna uppfattar det på det här sättet och det är för att 

eleverna själva utvecklar sin ledarskapsförmåga. I de här studierna framkommer det 

nämligen att eleverna får träna sig mer på ledarskap utomhus än vad de får göra i 

klassrummet eftersom detta krävs av dem i en betydligt större utsträckning. Scott och 

Hall förklarar vidare att just de ledarskapsförmågorna som de såg utvecklades utomhus 

lämpar sig till yrken som lärare, instruktörer och ledare av olika typer. Studierna visar 

att utomhuspedagogiken kan påverka hur man blir i framtiden och att nya möjligheter 

kan öppnas p.g.a. dessa nya förmågor. 

Studierna av Scott och Hall (2003) samt Mirkin och Middleton (2014) visar förutom 

starkare ledarskapsförmåga var att eleverna beter sig annorlunda mot sina kamrater 

utomhus. De var mer öppna för att skapa nya relationer med de som inte ingått i samma 

vänskapskretsar på skolgården i den mer utomhuspedagogiska kontexten. I Mirkin och 

Middletons studie framkom det att eleverna ansträngde sig mycket mer för att skapa nya 

relationer än vad de skulle gjort på skolgården och de höll sig inte heller till sina små 

grupper. Myginds (2009) studie stärker de andra två studiernas resultat ytterligare 

genom dataredovisning från enkäter under en treårsperiod i Danmark där det framkom 

att 35-50% lekte med nya kamrater i skogen som de spenderade varje torsdag i. 

Intressant var dock att det i stor utsträckning förekom att eleverna lekte med nya 

kamrater i skogen men även att dessa nya konstellationer inte gällde på skolgården utan 

i regel enbart i skogen. Det verkar därför som att skogen, eller egentligen att vistas 

utomhus, kan bidra till ett förändrat och möjligtvis förbättrat samspel samt som Scott 

och Halls (2003) samt Mirkin och Middletons (2014) studier visade på en förändrad 

ledarskapsförmåga. 

2.2.4 Sammanfattning av tidigare  forskning 

För att sammanfatta litteraturen verkar det som att flertalet har funnit att det finns 

tendenser för att utomhuspedagogik kan ha en påverkan på relationer mellan barn och 

ungdomar (Scott & Hall, 2003; Myginds, 2009; Mirkin & Middleton, 2014). Generellt 

verkar det som att barn och ungdomar i en större utsträckning är beredda på att lämna 
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sina sociala grupper när de kommer ut i naturen men exakt varför verkar vara oklart. En 

tolkning kan vara att skogen som beskrivs som en arena där samspel över de vanliga 

gränserna var möjligt i en större utsträckning faktiskt kan liknas vid dynamiska ytor 

som Mårtensson (2004) beskriver. Skogen är kanske som en dynamisk yta eftersom den 

faktiskt gjorde det möjligt för fler att delta i samspelet än på skolgården där grupperna 

var på ett visst sätt enligt Myginds (2009). Även Mirkin och Middleton (2014) visar att 

det möjligtvis kan vara så att skogen och mer fria ytor bidrar till ett samspel där vanliga 

regler inte gäller i samma utsträckning, vilket möjliggör att en del gränser suddas ut. 

Även Berkhuizen (2014) är inne på samma spår med att ytorna styr samspelet men hon 

såg till pedagogernas möjligheter till att delta i samspelet och att det var mer möjligt om 

samspelsytorna var placerade så uppsikt fanns över hela gården. Trots allt verkar det 

som att lärarna kanske inte ser möjligheterna i det breda med just utomhuspedagogik 

när de i endast en liten utsträckning kan se dess särart men att de ser att det kan finns 

vissa fördelar med att arbeta mer utomhus (Maynard och Waters, 2007; Szczepanski, 

2009; Szczepanskis, 2013). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet kommer ifrån Vygotskijs forskning enligt Säljö (2012). 

I det här perspektivet fokuserar man på att lärande sker tillsammans eller med hjälp av 

någon som kan mer inom det aktuella ämnet. Enligt Vygotskij var det en viktig 

förutsättning för lärande att man tillsammans med någon mer kunnig undersöker nya 

saker. Detta för att sedan kunna behärska det själv och till slut att den proximala zonen 

kan höjas och individen behöver utmanas ännu mer i sitt lärande. Den proximala zonen 

innebär ett lärande som utvecklar och utmanar det som en individ redan kan samtidigt 

som det inte heller ska vara för svårt. För att göra lärande möjligt bör detta alltså ske 

inom den proximala utvecklingszonen som möjliggör att det inte blir för svårt samtidigt 

som det finns en utmaning. Språket och att kommunicera med andra bidrar ytterligare 

till lärande enligt Vygotskijs teori, som Säljö beskriver, eftersom Vygotskij ansåg att 

samhället/omgivningen hade en stor del i lärandet. Samhället styr vad en individ 

behöver kunna för att klara sig i just det samhället och språket ses som ett sätt att 

förmedla kunskap.  

Anledningen till att jag använder mig av det sociokulturella perspektivet på det sätt som 

Säljö (2012) beskriver det är för att jag undersöker hur samspelet påverkas. I Vygotskijs 

teori framgår det att samspel är en av de viktigaste förutsättningarna för lärande. 

Människan behöver helt enkelt andra för att kunna lära sig och det är dessutom 

omgivningen som styr vilket lärande som är nödvändigt. Därför tycker jag att det är 

intressant att ta reda på om samspelet förändras utomhus och då i sin tur skulle kunna 

öka förutsättningarna för lärande. I ett senare läge skulle man kunna diskutera miljöns 

anknytning till lärande, om det skulle påverka interaktionen mellan människor. 

Szczepanski (2013) betonar att platsen för lärandet är viktigt. Det kanske innebär vad 

som sker på platsen när det kommer till samspel är viktigt. Platsen kanske till och med 

styr vilka sociala interaktioner som kommer att ske. Därför kan platsen kanske vara 

betydelsefull även ur ett sociokulturellt perspektiv där lärande är beroende av samspel 

(Säljö, 2012). 
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3 Syfte 
Det som jag vill belysa är förskollärares syn på samspel i olika lärmiljöer med fokus på 

utomhusmiljön. Syftet är att ta reda på om utomhusmiljön påverkar samspelet för barn 

och om det här i sin tur kan leda till att förutsättningen för lärande förändras.  

 Hur ser barns samspel ut i en utomhusmiljö? 

 Vad ser förskollärarna som påverkar samspelet i sina barngrupper? 

 Varför väljer förskollärarna att gå ut utomhus med en barngrupp? 

 Hur upplever förskollärare att barn samspelar utomhus jämfört med inomhus? 
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4  Metod 
I det här avsnittet beskriver jag hur jag gått tillväga för att undersöka min frågeställning. 

Jag beskriver vilken metod som jag har använt mig av och vilka konsekvenser kan jag 

se med metoden. Jag beskriver även vilka etiska överväganden jag tagit hänsyn till samt 

presenterar min undersökningsgrupp och hur jag gått tillväga för att presentera ett 

resultat i slutändan är tillförlitligt. Avslutningsvis väljer jag att granska metoden 

närmare för att se vilka konsekvenser den kan ge. 

4.1 Metod för datainsamling 
Det finns flera olika typer av intervjuer som är mer eller mindre styrda av manus enligt 

Denscombe (2009). Jag har valt att sätta upp flera öppna frågor (se bilaga A) inför 

intervjuerna men var beredd på att ställa följdfrågor om jag ville ha ut mer av något som 

verkade intressant. Öppna frågor är viktiga för att man inte ska begränsa svaren och 

enbart hamna i ja-/nej frågor, enligt Dimenäs (2007). Då ville jag ha ut så mycket som 

möjligt och då var det viktigt att de som blir intervjuade får möjligheten att utveckla 

sina svar. I den här studien har jag valt den halvorganiserade varianten som Descombe 

(2009) beskriver som är mellan den som är helt uppstyrd av frågorna och den som mer 

är som en konversation med endast ett tema uppsatt. Jag har spelat in intervjuerna och 

under bearbetningen transkriberat dem. 

När jag genomförde mina intervjuer hade jag organiserat frågorna på ett sådant sätt att 

jag inte skulle leda in förskollärarna för mycket på utomhuspedagogiken. Att leda in 

svaren är något som Dimenäs (2007) menar att man bör undvika och jag ansåg att den 

risken fanns då utomhuspedagogik är ett laddat ord för många. Dessutom beskriver 

Dimenäs att intervju personen måste få känna sig bekväm i situationen och därför har 

jag valt att förskolläraren har fått bestämma plats och tid som passat dem bäst. Men jag 

har även haft i åtanke att när man blir intervjuad är man spänd i början eftersom jag 

spelade in och då valde jag att lägga lite enklare frågor i början för att sedan lägga de 

som jag behövde mer djupa svar i slutet. Jag räknade därför med att de första frågorna 

skulle bli något mer begränsade men jag skulle ändå kunna få ut det som behövdes till 

min undersökning. Mina förberedelser gjorde att de förhoppningsvis tyckte att intervjun 

blev spännande eftersom tanken var att de skulle få resonera sig till vad de verkligen 

tyckte. 

4.2 Etiska överväganden 
När det kommer till etiken för mitt arbete har jag tillämpat de fyra etiska principerna 

som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Informationskravet handlar om att forskaren 

ska informera deltagaren/deltagarna om vad deras deltagande innebär och vad studien 

har för syfte. Därför skickade jag ut en beskrivning av studiens syfte via mejl (se bilaga 

B) och vad den skulle innebära för förskollärarna. Samtyckeskravet innebär att forskaren 

måste ha deltagarens godkännande för att delta i studien dessutom är det upp till 

deltagaren att bestämma hur länge man vill delta i studien och möjligheten ska också 

finnas att avbryta utan påtryckningar när man vill. I informationen som jag skickade ut 

skrev jag att om man var intresserad skulle man mejla mig och precis innan intervjun 

frågade jag ytterligare en gång om det kändes okej eftersom en del kan uppfatta 

inspelningar som jobbigt. Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren alltid ska 

sträva efter att personerna i undersökningen inte kan identifieras och sekretessen ska 

hållas, speciellt med sådant som är av känslig karaktär. När jag presenterar resultatet har 

jag inga namn med och jag har även utelämnat förskolornas namn samt kommun. 

Nyttjandekravet innebär att forskaren inte får dela med sig av information som kan 

påverka den enskilde personens situation eller användas till marknadsföring. Forskaren 
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får däremot dela med sig till andra forskare som uppfyller samma krav. Eftersom jag 

inte skriver någonstans vilka förskollärarna är bör det inte finnas någon risk att de kan 

påverkas. 

4.3 Undersökningsgrupp och urval 
Min undersökningsgrupp har bestått enbart av förskollärare. Det som jag väljer att 

belysa hur utemiljöerna kring förskolan ser ut, om gårdarna är naturrika och om det 

finns mycket traditionella lekredskap på gården. Med naturrikt menar jag att det finns 

relativt mycket träd, buskar, stenar och annat som påminner om platser som vi 

traditionellt kopplar till naturen. Jag har intervjuat sex förskollärare på fyra olika 

förskolor.  

Förskollärare 1 och 2 arbetar båda på Förskola A som är en förskola med fyra 

avdelningar. Förskola A har en stor och varierande gård med en hel del naturrika inslag 

som buskar, träd, kullar och stenar men även sandlåda, gungor, rutschkana samt annat 

som vanligtvis finns med på en förskolegård. Förskolan har alltid använts som en 

förskola. Förskola A ligger i ett villaområde och det är relativt enkelt att ta sig till skog 

och andra naturrika platser. 

Förskollärare 3 och 4 arbetar på Förskola B som även den består av fyra avdelningar. 

Förskola B har två gårdar som är relativt varierande med gungor, sandlådor och 

lekstugor men har begränsat med naturrika inslag som består av träd och några större 

stenar. Förskolan är från början byggd för att vara ett mentalsjukhus vilket innebär att 

inomhusmiljön består av korridorer med många rum, lokalerna har inte heller använts 

som förskola särskilt länge. Dock ligger förskola B i ett naturrikt område och är i stort 

sett omringat av skog och vatten. 

Förskollärare 5 arbetar på Förskola C som är mångkulturell och består av tre 

avdelningar. Förskolan har en liten inhägnad gård som delas med hyresgäster och det 

finns ganska lite av naturrika inslag och även traditionellt material på förskolegårdar på 

den här gården med sandlåda och backar. Förskolan består av lägenheter som gjorts om 

till förskola. Runt förskolan finns mindre skogsdungar och längre bort en badplats där 

det också finns skog. 

Förskollärare 6 arbetar på Förskola D som är en liten förskola som bara består av en 

avdelning som dock har delats upp i två grupper. Den här förskolan ligger i samma 

skolområde som Förskola C och är också mångkulturell. Lokalerna har från början varit 

en affär och har därför ett fåtal stora rum. Två gårdar finns och av dessa är den ena liten 

och består främst av en sandlåda medan den större är naturrik med träd, stenar och 

buskar men även gungor och hyddor finns. I närheten av förskolan finns hyreshus som 

förskolan delvis delar gård med men även en badplats med skog. 

 

4.4 Analys och bearbetning av kvalitativa data 

Denscombe (2009) lyfter att det som presenteras ska vara baserat på rådata men att det 

ska ha bearbetats ordentligt samt att man ska försöka att vara neutral när man både 

bearbetar och presenterar. Inledningsvis har jag lyssnat på intervjuerna och skrivit ner 

lite anteckningar, därefter började jag skriva ner ordagranna citat. Syftet med att lyssna 

på materialet två gånger var att först kunna generalisera och skapa med en uppfattning 

om hur förskollärarna tänkte. Denscombe beskriver att man bör generalisera för att 

kunna dela upp i materialet genom att hitta vad som hörde ihop med vad och därför 

valde jag att göra detta i ett första steg. Ett andra steg var att när jag hade delat upp 
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materialet, transkriberade jag allt för att kunna säkerställa tillförlitligheten i min studie. 

När det redan fanns tydliga kategorier kunde jag se till att citaten hamnade rätt. Vid 

transkriberingen blev det ännu tydligare vilket som tillhörde vart vilket gjorde att i 

kategorierna gick nu att se teman som svarade på frågorna i syftet. Denscombe betonar 

vikten av att få ett tydligt och tillförlitligt resultat vilket enligt honom kräver att 

materialet är ordentligt bearbetat men även uppdelat i olika teman samtidigt som det 

inte har tagits ur sitt sammanhang. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Det finns en viss problematik i att kunna redovisa att resultatet är trovärdigt eller visa på 

validitet som man även kan säga när det kommer till kvalitativ data enligt Denscombe 

(2009). Detta eftersom det kan vara svårt att veta om personerna berättar sanningen och 

att man inte som i naturvetenskapen kan gå ut och testa samma sak igen för att se om 

samma resultat uppnås. Men vid intervjuer kan man, som jag har gjort, jämföra flera 

stycken för att se om liknande svar kommer från flera håll och då är det möjligt att se 

det mer som en gemensam uppfattning vilket enligt Denscombe kan stärka 

trovärdigheten. Sen kommer det i likhet med andra kvalitativa studier att förekomma en 

hel del variationer. Dessutom lyfter Denscombe att det gäller att se om fynden stämmer 

överens med studien och resultatet har uppmäts korrekt. Studien ska ge samma resultat 

oavsett forskare och kunna appliceras på andra tillfällen. Vidare beskriver Allwood och 

Erikson (2010) att validitet kan uppnås om studien är väl genomförd och om resultatet 

stämmer relativt bra överens med sunt förnuft samt andra forskares åsikter. Med andra 

ord betonar Allwood och Eriksson men även Denscombe (2009) att studien enkelt ska 

kunna granskas av andra forskare för att de ska kunna se att den är trovärdig. Att den är 

trovärdig innebär att studien är ordentligt gjord och att den är tillförlitlig, eller visar på 

reliabilitet som man även kan säga, vilket jag har sett till att den är genom att citera 

ordagrant från intervjuerna som har blivit transkriberade.  

Objektivitet kan ses som det viktigaste när det gäller kvalitativa studier enligt 

Denscombe (2009) samt Allwood och Erikson (2010) eftersom jag kan styra så pass 

mycket om jag inte är objektiv. Inför den här studien har jag därför försökt att vara så 

neutral som möjligt för att inte leda in deltagarna på de svar som jag själv kanske skulle 

önska. Därför valde jag att inte upplysa om att studien främst handlar om samspel 

utomhus eftersom jag vill ha uppriktiga svar utan att respondenterna fått fundera för 

mycket på just faktorn utomhus. Även om forskaren anser en viss sak, menar Allwood 

och Erikson, att det inte ska färga av sig på studien. Då anser de att opartiskhet är ett 

grundvillkor för god forskning samtidigt som de poängterar att det är svårt att vara helt 

fri från värderingar.  

 

4.6 Metoddiskussion  
Anledningen till att jag just valde just förskollärare var att jag ville ha en relativt 

homogen grupp även om det kunde skilja sig en del när de jobbar på olika förskolor 

med olika förutsättningar. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att kunna kategorisera 

och dela in i teman för att kunna se tydligare vad resultatet visar. Hade jag då valt att 

inte vara lika bestämd med att de skulle vara förskollärare hade jag fått ta hänsyn till en 

till parameter och eventuellt hade det krävts fler intervjuer. Det här med antalet 

intervjuer var något som jag funderade kring flera gånger men när jag genomfört sex 

stycken ansåg jag att resultatet inte hade kunnat ge mer variationer genom att göra fler 

intervjuer. Jag upplevde en viss mättnad i resultatet. Jag kunde dra slutsatser och se 

samband även om det fanns vissa svar som spretade lite. Jag upplevde att fler intervjuer 

eventuellt skulle visa på en större kvantitet men inte nödvändigtvis en bättre kvalitet. 
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Frågorna skrev jag på ett sådant sätt att de skulle vara väldigt öppna som Dimenäs 

(2007) lägger stor vikt vid och det var den responsen jag fick av förskollärarna också. 

De uttryckte att frågorna var väldigt öppna och jag uppfattade att stämningen blev 

avslappnad ganska snabbt. Hade frågorna inte varit så pass öppna hade jag förmodligen 

fått göra fler intervjuer för att få samma variation och delvis ett generaliserbart resultat 

samtidigt. Ett resultat som visar att alla har samma uppfattningar blir väldigt starkt och 

övertygande men i mitt fall bidrog variationerna till att flera vanliga åsikter 

synliggjordes. Även om variationen av svar kan visa att resultatet är osäkert kan de 

olika varianterna av svar tillsammans förklara ett fenomen. Jag anser att i vissa fall har 

det funnits avvikande svar men dessa har kunnat förklaras eftersom variationer kring 

andra frågor har förekommit. Det som jag dock uppfattar som svårt är att undvika att 

min egen uppfattning syns igenom när jag intervjuar och bearbetar intervjuerna. Där tror 

jag att citaten gör att mycket får stå för det som förskollärarna faktiskt har sagt och att 

mina tolkningar utgår från dessa. Delar av mina tolkning har också en utgångpunkt ur 

det teoretiska ramverk som presenteras i bakgrunden och baseras på Vygotskijs teori om 

lärande som påverkas av andra samt samhället (Säljö, 2012). 

Förskolornas utseende anser jag kan spela in på hur förskollärarna ser på både samspel 

och att vara utomhus. Om gården är inspirerande finns det eventuellt större sannolikhet 

att även barnen tar tillvara på miljön. Dessutom kan det vara en faktor om 

inomhusmiljön är bristande att man hanterar det pedagogiska arbetet på ett visst sätt. 

Jag väljer att beskriva hur förskolegårdarna ser ut när det gäller att vara naturrika och 

traditionella inslag eftersom dessa självklart påverkar vad barnen har möjlighet att leka 

med.  
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5 Resultat 

I det här avsnittet presenterar jag den kvalitativa data som framkom ur intervjuerna med 

de sex förskollärarna. Resultatet presenteras som svar på frågorna i mitt syfte. 

Inledningsvis beskriver jag hur förskollärarna resonerat kring samspel och att vara 

utomhus men även hur de uppfattar att barnen tycker om att vara ute. Sedan beskriver 

jag det temat där flest variationer visade sig och det var varför man väljer att ta ut en 

barngrupp. Sist i det här avsnittet presenterar jag en övergripande syn som 

förskollärarna generellt verkar ha på inomhus- och utomhusmiljön. 

5.1 Samspel  

Begreppet kan ses som ganska centralt i förskolan och därför belyser jag inte mycket 

kring hur förskollärarna ser på samspel. Jag har istället valt att presentera mer kring vad 

som påverkar samspelet enligt förskollärarna eftersom det var där den största 

variationen på svar fanns.   

5.1.1 Samspel, ett viktigt möte mellan människor 

Det är ju jätteviktigt, bland det viktigaste barnen kan ha med sig från förskolan tycker jag. 

Förmågan att kunna vara lyhörda och samspela, för det är något som människan gör hela livet. 

Det tycker jag att man ska börja lära sig tidigt. (Förskollärare 3) 

Det här citatet sammanfattar synen på samspel som förskollärarna beskrev för mig. 

Enligt förskollärarna handlar begreppet samspel om ett slags möte mellan människor 

som möjliggör lärande och är grundläggande för människor att kunna. Det kan även ses 

som givande och tagande enligt en av förskollärarna där barnen agera både mottagare 

och sändare växelvis för att samspel ska kunna ske. Tydligt är också att samspel faller 

sig väldigt naturligt och därför finns det med i vardagen för det allra flesta. Det framgår 

att förskollärarna ser att samspel sker på olika sätt som att bara utbyta blickar till att 

prata med varandra.  

5.1.2 Vad påverkar samspelet? 

Här presenterar jag precis som jag nämnde tidigare den fråga som fick flest varianter på 

svar rent övergripande när det gäller samspel. 

Miljön på förskolan 

Antalet barn och vilken yta de har att vara på, samt vilket material som finns som fångar 

barnens intresse. (Förskollärare 1) 

Det här svaret fick jag när jag ville ta reda på vad som påverkade samspelet mest i just 

den barngruppen. Det här relativt korta svaret sammanfattar faktiskt en övergripande 

bild på vad flera av förskollärarna uppgav som faktorer som påverkade mest just deras 

barngrupper. En förskollärare menade att barn måste få platser att vistas på där samspel 

är möjligt och dessa platser bör vara lugna. En förskollärare på en förskola med stora 

men få rum beskriver deras situation på följande sätt: 

Någonting som påverkar barn till barn är att vi bara har ett rum så det är svårt att mötas i 

smågrupper. Man ser och hör alltid vad de andra gör och det kan vara störande, man kan liksom 

inte stänga in sig. (Förskollärare 6) 

Lokalerna kan med andra ord göra att barnen inte får tillfälle att samspela med varandra 

eftersom de är begränsade vad det gäller yta. Barnen störs när de inte kan komma ifrån 

varandra och ständigt hör andras lek. Det här stör även samspelet mellan vuxna och 
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barnen eftersom de inte heller kan fokusera på ett samspel. Här är det också barnantalet 

som spelar en stor roll eftersom barnen i citatet har för liten yta för de lekar som de 

egentligen vill leka. Dessutom om ytan är begränsad finns det också begränsad 

möjlighet till vilket material som kan vara tillgängligt för barnen, vilket i sin tur orsakar 

att materialet som kan fånga barnens intresse kanske inte räcker till. 

Då kan det vara att barngruppen är för stor där och då... Men i vår barngrupp handlar det om hur 

många barn det är på samma plats. (Förskollärare 2) 

I citatet ovan kan man se ytan och barnantalet ur en annan synvinkel, nämligen att just 

vid en situation fungerar det inte med barnantalet även fast det kan fungera vid något 

annat tillfälle. Ibland funkar det att många leker på den ytan medan vid ett annat tillfälle 

gör det inte det. Det beror helt enkelt på vilka förutsättningar, lekar och barn som är på 

en plats samtidigt. Sen som citatet avslutas handlar det om att barnen behöver yta för 

samspel även ytans storlek kan vara varierande. 

Vuxna som stöd 

Vi vuxna är en väldigt stor faktor i hur samspelet ser ut, hur vi hjälper barnen att samspela. 

Vissa barn behöver hjälp för att lära sig att samspela. (Förskollärare 2) 

Vuxennärvaro styr hur det ser ut på förskolan och som förskolläraren ovan hävdar 

behövs vuxna som ibland kan vägleda barnen till samspel. Även om människan är en 

social varelse kan det ibland krävas stöd i vissa situationer och då är vuxennärvaro i 

förskolan av stor vikt. En annan uppger att om man inte har tillräckligt med personal 

kan det bli svårt att sitta med barnen och göra aktiviteter samt träna samspel. Är det för 

lite personal finns det därför en risk att pedagoger inte kan sitta med barnen utan istället 

måste hålla koll överallt samtidigt. En förskollärare beskriver att de ofta lider av 

personalbrist vilket gör att verksamheten ofta får skötas på enklast möjliga sätt som för 

just dem var att gå ut. På så sätt kunde de hålla koll på barnen men möjligheten att vara 

inne och spela spel eller pyssla med en pedagog var begränsad även om barnen önskade 

dessa aktiviteter ibland, dock fanns det möjlighet för personalen att samspela med 

barnen ute.  

Språk, olika referenspunkter och konflikter 

Den här delen av kategorin är egentligen flera olika aspekter men eftersom de ligger 

nära varandra och är svåra att hålla isär när en sak på påverkar en annan, därför hamnar 

de i samma del. De här tre aspekterna hänger ihop med varandra eftersom språk och 

olika referenspunkter kan vara samma sak egentligen. Referenspunkter står här för att 

man på olika sätt befinner sig i olika lägen, inte mycket gemensamt eller att man inte 

upplevt samma sak på samma sätt. Har man olika språk har man troligtvis olika 

referenspunkter när det gäller språk. Olika referenspunkter kan man se genomhistorien 

och rent generellt i samhället att det ofta leder till konflikter. Förstår man inte varandra 

finns ett större utrymme för konflikter av olika sätt. Språket är en del i hur barns 

samspel fungerar eftersom det är ett sätt att kommunicera med varandra men 

förskolläraren i följande citat har observerat följande: 

Språket då som påverkar väldigt mycket... jag tror nästan att det är mer påverkat vuxen-barn för 

att vi har svårt att förstå dem och kommunicera. Men barnen har inte lika svårt för de har något 

språk som inte jag förstår. Jag har tänkt på det idag för jag har två barn som inte alls talar 

samma språk och inte har mycket svenska och hur de kan leka! Jag tycker att det är 

fascinerande med hur det funkar. (Förskollärare 5) 



  
 

14 

I citatet är det tydligt att språket kan försvåra samspel mellan barn men det verkar som 

att barn hittar andra vägar till samspel. Däremot hävdar förskolläraren att vuxna har 

svårare att hitta vägar till samspel när ett gemensamt språk saknas och det kanske ligger 

något i det. Vuxna kanske är mer låsta till kommunikation genom språk eftersom vi 

använt oss av den metoden så länge. 

Alltså vi har en brokig grupp barn, de är på väldigt olika nivåer och det gör att samspelet kan bli 

lite svårt. De har olika referenspunkter våra barn så där kan det ju bli missförstånd med barnen 

som inte har något språk. (Förskollärare 3) 

Förskolläraren i citatet ovan menar att i barngruppen finns det stora skillnader på hur 

barnen är och vilka behov de har. De har dessutom olika viljor och olika intressen vilket 

gör att det är svårt att hitta något gemensamt att samspela om. Förskolläraren beskriver 

även att de aktivt jobbar för att hålla ihop gruppen och ska en gruppkänsla så att de ska 

kunna finna gemensamma punkter. Jag tror att de allra flesta kan relatera till att det är 

svårt att kommunicera eller samspela med personer som de känner att de inte är lika. 

Men även den här förskolläraren pratar om språket som en stor del i att kunna samspela, 

även om de kan hitta nya vägar som förskolläraren i det första citatet tar upp, och det 

utgör förutom intressen och behov av en referenspunkt för barnen. Kanske är det så att 

om man har flera lika referenspunkter kan man hitta vägar utan språk men saknas det så 

är det svårt och leder ofta till missförstånd.  

Konflikter av alla dess slag påverkar samspelet. Allt ifrån att man slåss till att man springer och 

skvallrar. (Förskollärare 4) 

Missförstånd, som förskolläraren i det andra citatet var inne på, leder även in på 

konflikter eftersom konflikter mellan barn delvis kan bero på missförstånd eller 

bristande kommunikation. Förskolläraren i citatet ovan anser att konflikter är en sak 

som kan påverka samspelet på många olika sätt. Främst verkar det vara negativt och 

ofta kan det ställa krav på att vuxna är med för att förklara. Vid konflikter kan barnen få 

fler redskap att använda för att lösa dem eller kompromissa, under förutsättning att det 

finns stöd från vuxna eller kamrater att få. 

5.1.3 Sammanfattning av kategorin samspel 

Här framkom det att samspel är viktigt enligt förskollärarna och kanske det som borde 

läggas mest fokus på i förskolan. Däremot verkar det finnas flera saker som kan påverka 

samspelet negativ. Miljöns betydelse är stor och här lägger förskollärarna fokusen på 

hur ytan tillfredställer behovet som finns. Om inte ytan räcker till eller barnantalet är för 

stort för ytan påverkas samspelet negativ. Dessutom kan det vara att miljön inomhus 

inte erbjuder det som barnen helst vill och då kan den ses som begränsande, exempelvis 

att det inte går att leka på det sätt som önskas. Vuxna ses som ett stöd som kan vara 

värdefullt för samspelet eftersom de kan hjälpa barn som behöver hjälp med samspelet 

men det krävs att förutsättningarna finns för att personalen ska kunna vara så pass 

närvarnde som verkar krävas. Det sista som påverkar samspelet är hur barnen kan 

mötas. Om de inte är lika varandra eller på olika sätt inte förstår varandra, har olika 

referenspunkter, kan det leda till att samspelet inte fungerar eller leder till konflikter 

som också stör samspelet. Alltså har det framkommit att flera saker kan påverka 

samspelet negativ och stor vikt läggs vid miljön samt att barnen behöver förstå 

varandra, ibland med stöd av de vuxna. 
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5.2 Utomhus 

I den här kategorin kommer jag att presentera hur förskollärare ser på att vara utomhus 

och även hur barn verkar se på det enligt förskollärarna. Sen är det en annan 

frågeställnings som står i centrum här och det är varför förskollärare går ut med sina 

barngrupper. 

5.2.1 Känslor för att vara utomhus 

Under det här temat väljer jag att belysa de känslor som verkar finnas med att vara 

utomhus. Överlag är känslorna ganska lika och endast ett fåtal sticker egentligen ut efter 

vad som framkom i intervjuerna. 

Utomhus som en positiv miljö i förskolan 

Jag älskar att vara ute och hade gärna velat vara ute mycket mer! (Förskollärare 4) 

Att vara utomhus var något som alla förskollärare uppgav att de tycker väldigt mycket 

om eller till och med älskade att vara ute. Hos majoriteten av förskollärarna fanns 

dessutom en önskan om att ha möjligheten att vara ute ännu mer än vad de redan var. 

Att dessa positiva känslor finns hos förskollärarna visade sig även i hur schemat över 

deras dagar såg ut eftersom alla utom en förskola var ute två gånger per dag åtminstone. 

Den förskola som bara var ute en gång per dag oftast var för att de rent praktiskt inte 

kunde lösa det för att de delade gård med hyresgäster. Dock kunde samtliga 

förskollärare själva känna av att vara ute både på förmiddagen och eftermiddagen är bra 

för verksamheten egentligen. 

Rent generellt verkar det som att barnen tycker om att vara ute enligt förskollärarna. 

Flera av förskollärarna uppger att barnen i deras förskolor efterfrågar att få gå ut. 

Barnen leker mycket ute när de väl har kommit ut med det material som finns ute och 

det är kanske det som gör att barnen tycker att det är roligt att vara utomhus rent 

generellt som man kan se i nedanstående citat.  

De tycker att det är kul att använda material ute, pinnar och löv. Nu har vi börjat samla skräp 

och det här med miljötänk har börjat väckas och då tycker de att det är roligt att gå ut och ha 

små uppdrag. (Förskollärare 6) 

Att vara utomhus som något ovant 

Och det tror jag beror på mycket vad de har med sig hemifrån. Att det är nu är vi hemma och då 

tittar vi på film och då ska du ta det lugnt. Eller om det är liksom vi är ute och cyklar, vi har 

varit ute och plockat svamp, jag är med pappa och fiskar... alltså det beror på vad man har med 

sig hemifrån. (Förskollärare 3) 

Även om det rent generellt är väldigt positivt för både barn och vuxna att vara utomhus 

så finns det självklart de som inte uppskattar det lika mycket. Vissa fryser, har det 

kämpigt med kläderna eller trivs bättre inne alternativt känner att de inte får vara 

tillräckligt inne där annat material oftast finns gör enligt förskollärarna att en del 

beklagar sig över att gå ut. Men som i citatet ovan visar kan det för mesta del beror på 

att barnen på något sätt är ovana vid att gå ut. Förskolläraren hävdar att det som barnen 

har med sig från sitt eget hem spelar en stor roll. Just ovana att vara ute är något som 

flera av förskollärarna nämner att en del barn kan vara och att det är just dessa som inte 

trivs lika mycket ute. Men de som inte trivs lika mycket ute får oftast stå ut ändå 

eftersom hela gruppen inte kan styras av de få som faktiskt helst är inne som många 

förskolor är en stor del av dagen trots att de är ute två gånger om dagen. 
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De tycker väl inte att det är lika kul... jag tror att de tycker att det är rätt okej när de väl kommer 

ut. Men det är det här innan de kommer ut som de tycker är lite jobbigt, och det kan väl vem 

som helst tycka. (Förskollärare 4) 

De flesta tycker om att vara ute, fast.. om man stannar inne en stund efter vilan kan det vara 

svårt att bryta leken. (Förskollärare 1) 

De ovanstående två citaten visar på en ovana som är just där och då, vilket är att bryta 

för att gå ut. Nästan alla människor kan nog känna att när man måste göra något kan det 

känns lite jobbigt, även om man tycker om det man ska gör när man väl kommer dit, 

tills dess att man kommit över det där tröskeln och faktiskt gör det. Det kan vara att man 

tittar ut och känner ”usch vilket väder!” men när man väl kommer ut börjar man göra 

något som snabbt gör att man kommer över att det fanns en aspekt som kändes jobbig 

från början. Just momentet att byta aktivitet och speciellt om det kommer plötsligt kan 

det också vara jobbigt för många barn, att det nästan känns ovant. Momentet där man 

byter mellan inne och ute kan alltså mötas av protester just för att man gärna vill avsluta 

det man håller på med för att känna sig klar. Nästan alla förskollärarna säger att barnen 

faktiskt tycker om att vara ute trots att de protesterar ibland. 

5.2.2 Varför går man ut med barnen? 

Som jag tidigare tagit upp var samtliga förskolor ute minst en gång per dag och 

majoriteten två gånger. De verkar helt enkelt ha det som en rutin men under den här 

kategorin presenterar jag varför de fortsätter att vara ute. 

Inomhusmiljön som brister och den tillåtande miljön 
Jag skulle vilja säga att vi går ut för att vi har ett pedagogiskt syfte med att gå ut. Men många 

gånger handlar det om att ljudvolymen är olidlig inne. Det är väldigt många barn på en liten 

eller stor yta. Det är rörigt. Så många gånger gör vi det för att vi och barnen ska orka med hela 

dagen... Givetvis har vi planerad verksamhet också/.../ Men dessvärre handlar det många gånger 

om att innemiljön brister. (Förskollärare 3) 

Här beskriver förskolläraren att p.g.a. inomhusmiljön väljer de att vara ute stora delar av 

dagen förutom att de trivs med det som arbetssätt. Förskolan här är ute mycket och 

pedagogerna vill arbeta mycket ute, men de hade även önskat att kunna vara inne också 

utan att miljöns negativa sidor påverkar i den omfattningen som den gör. Under punkt 

5.1.1 uppger en av förskollärarna att deras miljö gör att barnen har svårt att leka många 

tillsammans samtidigt som det är svårt att leka i mindre grupper. Då menar de att gå ut 

kan vara en lösning. Den här förskolläraren menar vidare att vara på varandra är jobbigt 

och att detta skulle vara resultatet av att vara inne en hel dag. Flera av förskollärarna 

pekade dessutom på problematiken i att lokalerna egentligen inte är anpassade för att 

vara förskola och därför funkar det inte att vara inomhus för mycket. Faktorn kring 

barnantal på liten yta som togs upp under miljön på förskolan stämmer in även här 

eftersom inomhusmiljön enligt förskollärarna i regel inte klarar samma barnantal som 

utomhusmiljön gör. Här uppfattade jag under flera av intervjuerna att man gick ut just 

för att lokalerna var begränsande och därför påverkade möjligheterna till lek. 

På morgon går vi ut mycket för att vi ska få en lugnare förmiddag sen och helst innan de 

kommit igång efter frukosten för att de ska få springa av sig och sen många dagar har vi grupper 

och då blir det lugnare i grupperna. (Förskollärare 4) 

Förskolläraren i det här citatet har testat att både vara inne och ute innan grupperna men 

konstaterat att det är lugnare om man är ute innan dessa. En annan förskollärare 

upplever liknande eftersom de går ut när de känner att barnen har ett behov av det och 

att det helt enkelt blir för stökigt om de inte går ut. Med andra ord väljer förskollärarna 
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ibland att gå ut för att få en lugnande effekt på barngruppen och få inomhusmiljön att 

fungera bättre. När de är ute tillåter de mest barnen att göra det som de känner för och få 

utlopp för energibehovet.  

Hälsa, utveckling och lärande 

Bra att vara ute, skönt att vara ute, större yta. Lättare att hålla bra relationer ute för att utrymmet 

är större och man behöver inte nöta på varandra. (Förskollärare 2) 

Förskolläraren här beskriver det som de flesta av förskollärarna var inne på, antingen 

indirekt eller direkt, och det är att det oftast är större ytor att vara på ute. Hos vissa 

berodde det på många barn på förskolan, lägre ljudnivå eller helt enkelt att de såg att 

barnens lek ibland behövde det här. Större utrymme gör att barnen kan leka lekar som 

tar större plats utan att krocka eller påverkas för mycket av de andra barnens lek enligt 

förskollärarna. Det finns dessutom ofta större möjlighet att hitta krypin som inte andra 

barn använder just då vilket gör att konkurrensen minskar. Den här förskolläraren 

liksom de flesta andra menar att när man inte alltid behöver vara på varandra hela tiden 

finns det andra förutsättningar för mer hållbar lek som inte störs av för mycket olika 

faktorer. 

De får jobba med hela sin kropp. Vi går inte ut för att det är jobbigt att vara inne utan det är en 

plats för lärande, ett ställe för samspel. (Förskollärare 2) 

Så här fortsätter förskolläraren att förklara varför de väljer att gå ut. De ser det som att 

det finns möjlighet att använda sin kropp på ett annat sätt än vad som är möjligt 

inomhus och det är till stor del grovmotoriken som tränas. Även en annan av 

förskollärarna beskriver också det faktum att barnen tränar grovmotorik utomhus i en 

väldigt stor utsträckning när de springer, klättrar och hoppar m.m. Men förutom att 

träna grovmotorik framgår det att lärande och utveckling rent generellt kan ske ute. En 

av förskollärarna lyfter att deras tema likväl kan leva vidare utomhus. En annan lyfter 

att det faktiskt kan vara lika lätt att arbeta pedagogiskt utomhus om det bara finns rätt 

verktyg och kunskap. Det finns med andra ord förutsättningar för pedagogiskt arbete 

med lek som fokus att bedriva utomhus och ibland kanske det är lättare att vara ute när 

det är stora barngrupper eller bristande miljöer. 

Barnens önskemål och en tro på att vara ute 

Det är nästan som att vi känner att de säger: ”ah, nu vill vi gå ut och springa av oss”. 

(Förskollärare 5) 

Här lyfter jag ett citat där förskolläraren beskriver att barnen visar eller till och med 

berättar att de faktiskt vill gå ut för att leka. Citatet visar både att barnen tycker om att 

vara ute, som beskrivs i stycket, men även att det är en anledning till att gå ut. De flesta 

av förskollärarna förklarar att barnen generellt uppskattar att vara ute vilket innebär att 

när man går ut ger man barnen möjlighet till inflytande. Om barnen trivs bra ute är det 

en stor anledning till att gå ut i alla fall inte gått ut två gånger om dagen. Här finns väl 

troligtvis ett underliggande skäl till att många är ute så pass mycket som de är. En annan 

av förskollärarna nämner samma sak med att de delvis går ut för att barnen har det som 

önskemål. 

Jag skulle vilja säga att vi går ut för att vi har ett pedagogiskt syfte med att gå ut. /.../dels tror vi 

på att vara ute, att barnen leker bättre/.../ (Förskollärare 3) 

De ser hur de själva mår och vill överföra detta till barnen vilket samtliga verkar vilja. 

Förskolläraren i citatet, som togs upp tidigare i längre version, uppger att de gärna hade 
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velat ha mer av ett pedagogiskt syfte till att gå ut och göra mer av utevistelsen, vilket 

flera av förskollärarna verkar hålla med om. Samtidigt uppger förskolläraren att de på 

förskolan har en tro på att vara utomhus och att detta skulle vara bra för barnen. Här 

finns också ett motiv att gå ut och detta genomsyrar stora delar av datamaterialet 

eftersom förskollärarna tror att det finns bra saker med att gå ut vilket gör att man har 

det på schemat varje dag. Det finns helt enkelt en tror på att det är bra för barn att vara 

utomhus. 

5.2.3 Sammanfattning av kategorin utomhus 

Här var det tydligt att de allra flesta i förskolans värld uppskattar att vara utomhus men 

hos vissa finns en ovana som beror på erfarenheter hemifrån. Ibland verkar det även 

som att byta aktivitet kanvara omständigt för barnen men att det oftast går över. 

Däremot varför förskollärarna ser att de behöver gå ut innehöll en vissa variation. Ett 

tema som återkom även under den här kategorin är inomhusmiljöns betydelse och att 

denna ofta innehåller olika brister. Inomhusmiljön har mindre yta vilket gör att 

ljudvolymen ökar vilket ledar till att dagarna blir outhärdliga enligt förskollärarna om 

de inte vistas ute under dagen. Sen uppfattade flera att ytorna var för små för barnens 

lek vilket gjorde att vissa lekar varförbjudna inomhus och därför behövde de gå ut för 

att variera lekarna. En annan anledning som dök ut var att det uppfattas som hälsosamt 

och utvecklande att vara utomhus. Barnen tränar på grovmotorik i en större utsträckning 

och utomhusmiljön ses som ett komlement i det övriga lärandet också. Sista temat var 

att barnen utskattade att vara utomhus och förskollärarna trodde på det som en del av ett 

arbetssätt vilket bidrog till att de valde att gå ut. 

5.3 Utomhusmiljöns effekter på samspelet  

I den här studien har jag främst velat ta reda på om förskollärare ser det som att det 

finns skillnader mellan att vara utomhus jämfört med att vara inomhus. Under den här 

kategorin uppstod det nästan som två poler kring samspel ute men däremot verkar 

samtliga vara eniga kring att leken kan bli annorlunda. 

5.3.1 Samspelet skiljer sig mellan utomhus och inomhus 

Jag tycker att samspelet ser annorlunda ut ute. Det finns mer utrymme, mer space. Där finns 

andra krypin, andra ställen att leka på. Man behöver inte kliva på varandra, man behöver inte 

samsas om utrymmet på samma sätt. (Förskollärare 2) 

Det större utrymmet anser den här förskolläraren bidrar till ett bättre samspel eftersom 

det finns mer att välja på och fler utrymmen att gå till. Barnen behöver inte dela med sig 

på samma sätt och det finns andra ställen att välja om barnen ser att det är ”upptaget”. 

Den här förskolläraren har tidigare nämnt att samspel kräver plats och då är 

utomhusmiljön en möjlighet för att kunna få den här platsen. Under kategorin samspel 

framkom det att för små och begränsande ytor påverkade samspelet i relativt stor 

utsträckning enligt flera av förskollärarna. 

Jag upplever att det är mindre konflikter ute för att man har en större yta att röra sig på. Man har 

ingen fröken som gnatar om att man inte får göra det ena eller det andra. Ännu mindre 

konflikter och bättre samspel med många fler om man går iväg till skogen eller någon 

annanstans. För då leker man ofta väldigt många tillsammans, man kommer sällan i de 

konflikterna. (Förskollärare 4) 

Den här förskolläraren är inne på det som den tidigare tog upp med att utrymmet gör att 

man inte behöver samsas på samma sätt. Men den här förskolläraren och en till som 

beskriver ungefär samma sak hävdar att konflikterna faktiskt skulle bli färre utomhus. 

De menar att när det finns färre saker att bråka om, typ leksaker och plats, gör inte 
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barnen heller det. De hittar inte heller lika många nya saker att bråka om ute. Dessutom 

slipper personalen att tjata på barnen lika mycket vilket jag uppfattar att förskollärarna 

verkar tycka är jobbigt. En annan intressant del i citatet är att förskolläraren uppfattar att 

konflikterna mellan barnen blir ännu färre när de lämnar förskolan. Förskolläraren 

hävdar även att om man har varit i exempelvis skogen på förmiddagen finns det en stor 

möjlighet att flera leker med samma kompisar som de började leka med i skogen på 

förskolegården under eftermiddagen. 

Och sen är det ofta en lek börjar på morgonen och håller på tills man går hem. Så det finns ju en 

plan att även om man bryter för inne och ute. (Förskollärare 1) 

En annan förskollärare har också uppmärksammat detta och menar att barnen ofta leker 

snarlika lekar under hela dagen. Att det finns en plan på en lek som ska fortsätta hela 

dagen och därför leker barnen med samma som de gjorde under förmiddagen på 

eftermiddagen. 

Det är mer begränsat hur många man får vara i en grupp. Ute väljer våra barn att leka i 

storgrupp, att då är hela gruppen delaktig. Att det är jagarlekar, fantasilekar med trolldom, när 

de upptäcker sniglar är en sådan hit varje gång då alla letar sniglar. Ute ser jag mer att alla är 

tillsammans och inne mer uppdelade... (Förskollärare 6) 

Den här förskolläraren anser att barnen har en önskan om att få leka ihop eftersom deras 

barngrupp uppskattar hela gruppen tillsammans. Det här har barnen möjlighet att göra 

utomhus men inte inomhus eftersom miljön begränsar. I likhet med det förra citatet ser 

den här förskolläraren att barnen kan leka i stora grupper ute men kopplar inte det 

specifikt till att de går iväg utan hen ser att det sker även på förskolegården. Men i just 

den gruppen kanske att bara gå ut är tillräckligt för att bryta ett mönster medan i den 

andra förskollärarens finns ett behov av att komma från gården för att bryta. Här kan det 

alltså ha att göra med hur barngruppen ser ut. En annan förskollärare har också märkt av 

att barn kan leka med nya kompisar i en större utsträckning utomhus och ser detta som 

positivt. 

5.3.2 Samspelet skiljer sig inte mellan utom och inomhus 

Det är väl ingen skillnad på utomhus. Samma att de kommunicerar utan språk där med... Olika 

lekar kan det vara. (Förskollärare 5) 

Den här förskolläraren anser att samspel i sig inte skiljer sig markant mellan att vara 

inomhus eller utomhus. Däremot kan leken se annorlunda ut eftersom det finns mer 

utrymme utomhus. Den här förskolläraren skiljer på samspel och lek. Att dessa är två 

olika saker vilket gör att hen ser att samspelet ser ut på ett visst sätt i deras barngrupp 

oavsett vart de befinner sig. Men förskolläraren menar och har tidigare tagit upp att 

deras barn har ett rörelsebehov som kan tillgodoses utomhus i en större utsträckning. 

Det här rörelsebehovet gör att barnen kan leka andra lekar. 

Ute har ju barnen större möjlighet att gömma sig, det syns inte lika mycket vad man gör. 

(Förskollärare 1) 

Den här förskolläraren beskriver att barnen kanske ser ut att vara i mindre konflikter 

utomhus men att detta kan bero på att personalen inte ser allt. Utomhus kan barnen gå in 

i ett buskage och där ser inte alltid personalen att någon t.ex. ger den andra ett tjuvnyp. 

Får personalen då inte reda på detta är det omöjligt att uppfatta att det varit någon 

konflikt. Därför kan det vara svårt om man ska tolka den här förskolläraren att kunna 

konstatera om det verkligen är lugnare ute och färre konflikter när personalen inte alltid 

kan se allt som sker ute.  
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5.3.3 Den fria miljön 

Det är så himla härligt och man kan upptäcka och det är inte så styrd miljö. Det blir mycket 

friare och plötsligt kommer en drake, ett gammalt upp och nervänt trädgårdsbord blir ett skepp. 

(Förskollärare 3) 

Genomgående verkade de flesta tycka att ute är fritt och tillåtande, inne kände de flesta 

att de behövde fler regler och det är mer styrt. Inomhus har förskolor ofta rum för olika 

saker t.ex. för dockor och rollekar vilket gör att lekarna stannar vid det. En spis i 

dockrummet är alltid en spis enligt en av förskollärarna och kan inte vara exempelvis en 

TV eftersom materialet inomhus inte är lika tillåtande för förändring. Ute däremot 

verkar det vara mer tillåtet att materialen byter användningsområden enligt 

förskollärarna.  

Inne är det mer styrt kring vilket lekmaterial som finns. Ute är det mer fantasi och 

naturmaterial. (Förskollärare 1) 

Materialet, förklarar förskolläraren i det sista citatet, gör att lekarna blir mer eller 

mindre styrda beroende på hur mycket det finns och hur bestämt det är. Naturmaterial 

som en pinne kan användas att röra i gryta med, som ett vapen, en lövblås eller en 

massa av andra saker. När materialet är mer bestämt och inte lika abstrakt som det ofta 

är ute blir lekarna anpassade efter det medan om det är mindre bestämt är det mer upp 

till barnen att hitta ett användningsområde som passar just då i deras lek. Att materialet 

inte är så styrt tillsammans med större ytor gör att barnen får använda sin fantasi mer.  

5.3.4 Sammanfattning av utomhusmiljönseffekter på samspelet 

Här syns två motpoler i resultatet. Den ena är de som såg att samspelet förändrades 

utomhus och den andra att det inte förändrades. Flera uppmärksammade att barnen lekte 

med andra kompisar ute, de lekte i större grupper och det förekom färre konflikter. De 

andra hävdade att samspelet var sig likt men lekarna var annnorlunda och att personalen 

lätt kan uppfatta att färre konflikter förekommer eftersom barnen lättare kan gömma sig 

utomhus. Det som dock framkommit i de tidigare kategorierna är att samspel påverkas 

av miljön och i den här kategorin var samtliga överens om att det är friare utomhus. 

Därför kan det ändå tyda på att samspelet som påverkas av miljön skulle kunna vara 

annorlunda men att detta kan bero på miljön mer än det faktum att de är utomhus. Men i 

vilket fall som helst såg alla att utomhusmiljön är friare och i de flesta fall verkade det 

innebära att leken blev annorlunda för barnen. Jag skulle därför vilja påstå att det har 

framkommit att miljön har en stor påverkan på samspelet mellan barn och därför kan 

utomhusmiljön innebära en förändring av samspel. 
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6 Diskussion 
I det här avslutande avsnittet har jag tagit resultatet och jämfört med litteraturen som 

presenteras i bakgrunden. Jag tar även med mina egna reflektioner över varför resultatet 

blev som det blev. Dessutom diskuteras resultatet i förhållande till mitt teoretiska 

perspektiv. 

 

6.1 Samspel 
Det som framkom i studien kring samspel är att det är något positivt och nästan något 

självklart för förskollärarna. Som tidigare nämnt i bakgrunden menar Brodin och 

Hylander (1997), Markström (2007), Karlsson (2008) och Brodin och Lindstand (2008) 

att samspel är viktigt för både föräldrar och pedagoger eftersom det är nödvändigt för 

bl.a. lärandet. Samspel är helt enkelt något som värdesätts i samhället som vi lever i 

idag. Därför är det extra intressant att förskollärarna förklarar samspel som ett slags 

möte och att en trycker på att det faktiskt kan vara det viktigaste för barnen att ha med 

sig från förskolan. I resultatet är det helt enkelt tydligt att förskollärarna värderar 

samspel på liknade sätt som Markström hävdar att de gör traditionellt i förskolans värld. 

När ett barn inte samspelar sticker det ut i barngruppen eftersom samhället är uppbyggt 

på ett sätt att samspel är nödvändigt för att ta sig vidare i livet. Jag kan själv dra 

paralleller med erfarenheter där jag sett att samspelet mellan två eller flera individer inte 

fungerar och då kan hela situationen uppfattas som lustig eller snarare oharmonisk. Att 

jag och förmodligen andra också uppfattar situationer där samspelet brister som 

oharmoniska beror förmodligen på att vi ser samspel som något självklart.  

Ett tema som var tydligt här var plats för samspel. Flera av förskollärarna ansåg att barn 

behöver kunna samspela utan att bli störda av varandra men även att de kan samspela i 

miljöer som bjuder in till det. Här skulle rummet i sig vara en bärande del och då menar 

Davidsson (2008) att rummen behöver vara flexibla för barnen för att kunna leka det 

som de vill utan att vara styrda. Men här tror jag att kanske faktorn med rummens 

begränsning också kommer in eftersom flera av förskollärarna förklarade att barnen 

ibland fick nöta lite för mycket på varandra när ytan var för liten, eller att det egentligen 

var för många barn på just den ytan. Då måste kanske rummen på förskolan vara 

flexibla, samtidigt som de erbjuder mindre krypin och större ytor där fler kan leka. Det 

här är kanske nödvändigt för att barnen varken ska bli styrda av miljön samt för att de 

ska kunna finna ro till att leka och då i sin tur samspela. Mårtensson (2004) kunde se att 

de ytor som var mindre bestämda ledde till att barnen lekte mer med sin fantasi medan 

de mer bestämda, som ett dockrum med dockor och lekkök, inbjöd till lekar som var 

mer traditionella. Däremot kunde Berkhuizen (2014) se att de platser som var mer 

bestämda blev mer som samspelsplatser på förskolegården. Eftersom förskollärarna 

beskrev att ytorna begränsar samspelet kan det kanske vara att vissa barn behöver kunna 

leka mer vidlyftigt som Mårtensson beskriver. Dessa barn kanske inte kan göra det när 

ytorna begränsar och då blir samspelet svårare. 

Några av förskollärarna berättade för mig att barnens samspel styrs av det lekmaterial 

som finns. Precis som i ovanstående stycke är barnens möjligheter till samspel delvis 

beroende på miljön men här framgår det även att artefakterna som finns i miljön styr. 

Här kan man diskutera kring mindre styrande leksaker men det är inte riktigt vad 

förskollärarna menar egentligen. De menar snarare att materialet ska vara intressant och 

inbjuda till lek men även att det ska räcka till alla som vill. Några beskrev att barnen 

hamnar i konflikter kring material vilket kan bero på att det som någon annan har är 

intressant. Just det här lyfter Michélsen (2005) i sin avhandling då hon såg att leksaker 
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och andra artefakter, som sång eller lek, kan bjuda in till samspel eller hindra samspelet. 

Om materialet lockade och räckte fanns det mer förutsättningar för samspel men om det 

saknades kunde det bli konflikter eller att vissa barn inte kunde vara med. Här fyller 

Berkhuizens (2014) avhandling i eftersom hon också såg att artefakter kan spela en viss 

roll för hur samspelet blir. Därför kan jag precis som förskollärarna säger se att 

artefakter av olika slag kan spela en betydande roll för hur samspelet blir, både hur det 

hjälper och leder till konflikter, eftersom barn många gånger samspelar med dem. 

Närvarande pedagoger är något som Berkhuizen (2014) såg som relativt betydande för 

samspel i sin studie. Hon såg att om pedagogerna fick möjlighet att ha bra utsikt och 

inte behöva flytta på sig lika mycket kunde samspelet mellan barn och vuxen fungera 

bättre. Michélsen (2005) såg ett liknade samband eftersom de yngre barnen på förskolan 

samspelar så korta stunder fanns det större möjlighet att dessa stunder kunde bli längre 

med den vuxnes närvaro. Några av förskollärarna betonade att de gärna hade velat 

samspela mer med barnen och hjälpa dem att samspela. En betonade särskilt att vissa 

barn faktiskt kan behöva mer hjälp än andra med sitt samspel och då behövs en 

närvarande vuxen. Vidare dök problematiken upp att det finns personalbrist men även 

att miljön på förskolan kunde vara begränsande. Om rummen var begränsande såg vissa 

av förskollärarna att samspelet mellan barn kunde störas när de hela tiden hör andra 

barns lekar och att det även kan vara så för en vuxne när den skulle delta i samspel med 

barnen. 

Att vuxna behöver kunna vara närvarande och medla ibland som Michélsen (2005) och 

Berkhuizen (2014) betonar är viktigt för att gynna samspel. Här kommer en annan 

aspekt in och det är att barn har olika referenspunkter som i sin tur kan leda till 

konflikter eller helt enkelt inget samspel. Flera av förskollärarna betonar att om barnen 

har svårt att förstå varandras avsikter eller inte talar samma språk kan det bli svårt att 

möta varandra. När en eller flera referenspunkter saknas kan det som sagt leda till 

konflikter och här kan en närvarande pedagog som kan medla vara nödvändig, precis 

som Michélsen och Berkhuizen betonar. Den här pedagogen kan vara närvarande både 

när det händer eller genom att förebygga t.ex. ”jobba ihop” gruppen, som en av 

förskollärarna ger förslag på, för att få en gruppkänsla.Vidare menar en annan 

förskollärare att många barn söker andra redskap till samspel om något saknas, dock 

kanske det här förutsätter att någon annan referenspunkt finns. Den här förskolläraren 

betonar att samspelet mellan vuxen och barn är svårare utan språket som gemensam 

utgångspunkt. Kanske är det för att vuxna är vana vid språket i samspel men barn som 

inte lärt sig ett visst språk ännu är mer beroende av samspel på andra sätt. Brodin och 

Hylander (1997) beskriver att samspel mellan förälder och spädbarn främst handlar om 

miner eller blickar. Det här samspelet kanske räcker för barn som utgångspunkt men 

inte för vuxna som utvecklat sitt språk. Här kan en närvarande pedagog som kan medla 

vara nödvändig precis som Michélsen (2005) och Berkhuizen (2014) betonar. Den här 

pedagogen kan vara närvarande både när det händer eller genom att förebygga t.ex. 

”jobba ihop” gruppen för att få en gruppkänsla. 

6.2 Utomhus 
Att vara utomhus verkar vara något positivt för förskollärarna i studien och de flesta av 

barnen. Just hos barnen fanns vissa variationer som jag främst tror beror på ovana med 

att vara utomhus precis som en av förskollärarna nämnde. Sen som jag nämnde i 

resultatet finns det något som kan vara mer av en tillfällig ovana och det är att bryta en 

aktivitet som pågår inne. Det som också visade sig var att alla var ute minst en gång om 

dagen men de flesta var faktiskt ute två gånger. I Brodins (2011) studie framgår det att 
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kommunen måste erbjuda utomhusverksamhet för funktionsnedsatta och därför är 

många ute. Inte för att de ser nyttan med det men för att det är en rutin och jag 

uppfattade att det var en rutin att gå ut vissa tidpunkter på dagen vilket tyder på att det 

är en rutin. Sen hade alla av förskollärarna anledningar till att gå ut men det spontana 

fanns inte i den utsträckningen. 

En av anledningarna som förskollärarna uppgav att de gick ut för var att inomhusmiljön 

var begränsande. Som jag tog upp under 6.1 visar Mårtenssons (2004), Davidssons 

(2008) och Berkhuizens (2014) att samspel ställer krav på miljön. Det behöver plats och 

olika typer av ytor. På liknande sätt menar flera av förskollärarna att inomhusmiljön inte 

tillåter barnen att leka och därför blir det lätt stökigt eller att barnens lek i alla fall 

begränsas. Att gå ut såg flera som en lösning på problemet eftersom där skulle barnen få 

ytorna som tillfredsställer rörelsebehovet. Vissa ansåg att om de var ute mycket eller 

åtminstone vissa stunder under dagen skulle verksamheten inomhus bli mer lätthanterlig 

och verksamheten överlag skulle bli bättre för alla. Här kan man inte se att 

utomhuspedagogikens särart som Szczepanski (2009, 2013) belyser i sina studier är 

anledningen till att de går ut eftersom fokus ligger på att få det lugnt.  

Däremot var det några av förskollärarna som uppgav att de tror på att vara ute som ett 

arbetssätt eftersom det kan bidra till en annan typ av lärande. Dessa såg mer att barnen 

kunde träna på grovmotorik och att utomhusmiljön kunde erbjuda något annat än 

inomhusmiljön. De här förskollärarna verkade kunna se mer av utomhuspedagogikens 

särart som Szczepanski (2009, 2013) lyfter men jag kunde även se en koppling till 

NCUs (2015) förklaring kring vad utomhuspedagogik är. Förskollärarna kunde helt 

enkelt se att utomhusmiljön eventuellt kan bidra med något nytt eller åtminstone se den 

som ett komplement till inomhusmiljön som lärarna i Maynard och Waters (2007) 

studie uppfattade. Här verkar synen på att vara utomhus som nytta varit olika bland 

förskollärarna även om alla tyckte om att vara utomhus. Variationen innebar att en del 

uppfattade att lärandet kunde flyttas ut medan vissa såg det som ett behov mer. Dock 

förklarade vissa att barnen hade ett behov av att vara utomhus med att barnen helt enkelt 

gjorde andra saker utomhus som tränade andra förmågor. En del gånger gjorde barnen 

det här utomhus eftersom det helt enkelt inte var tillåtet inomhus. 

6.3 Utomhusmiljöns effekter på samspelet 
Flera av förskollärarna uppfattade att barnen samspelade annorlunda utomhus jämfört 

med inomhus. Dels trodde de att det berodde på ytorna utomhus och att det är mer fritt. 

En förskollärare beskriver att utomhus är det inte lika styrande och några till beskriver 

att fantasilekar är vanligare utomhus. I Mårtenssons (2004) studie beskrev hon att 

utomhus finns det ytor som är styrande och de som är mer dynamiska eller fria. Det är 

troligtvis dessa dynamiska ytor som förskollärarna ser som bidrar till mer fantasilek 

eftersom Mårtensson hävdar att det är där den sker, medan de styrande ytorna bidrar till 

liknande lekar som sker inomhus. Sedan kan det faktiskt vara så att det finns fler av 

dessa ytor utomhus vilket gör att utomhus finns det en större möjlighet att leka 

fantasilekar. Dessutom finns det plats för spring, skrik och allmänt mycket rörelse ute 

som inte tillåts inomhus precis som förskollärarna beskrev. I de här rörelselekarna finns 

det utrymme för att använda mer av sin fantasi, enligt Mårtensson. 

Något som flera av förskollärarna uppfattade var att barnen ibland kunde hitta nya 

kompisar ute på gården. Där kan de möta kompisar från andra avdelningar eller leka 

andra lekar än inne och då kan det vara andra som passar ihop. En annan förklarade att 

på gården kunde barnen leka med andra men i skogen, eller var som helst utanför 

gården, blev det ofta helt annorlunda. Mirkin och Middletons (2014) studie förklarar att 
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barnen ville eller ansträngde sig mer för att kunna leka med nya i skogen. I Myginds 

(2009) studie framkom det ju att 35-50% av barnen lekte med andra kamrater i skogen 

jämfört med skolgården och det här var kanske så för att de ansträngde sig mer. Att det 

kan bli så stor skillnad utomhus med hur barn hittar nya konstellationer, enligt Myginds 

studie men även enligt förskollärarna i min studie, är intressant. Det kanske kan vara att 

barnen hamnar i en helt ny kontext vilket gör att det blir som att börja från noll och då 

finns det en större chans att hitta nya kompisar. En av förskollärarna såg att barnen ofta 

leker med samma kompisar under en hel dag och då har de en lek som följer en tanke 

från början till slut. En annan förklarar att när vissa barn har varit i skogen på 

förmiddagen leker de många gånger med samma under eftermiddagen. Dessa 

uppfattningar tror jag innebär att det finns en möjlighet att om en barngrupp befinner sig 

utanför skolgården under förmiddagen fortsätter de sin lek med samma kompisar på 

förskolegården. Dock visar Myginds studie att rent generellt höll barnen sina 

konstellationer på skolgården men bytte dessa i en större utsträckning i skogen. 

Scott och Halls (2003) samt Mirkin och Middletons (2014) studier visade också att 

skogen förändrar till viss del samspelet mellan barn. De såg ju att ledarskapsförmågan 

tränades utomhus och helst utanför skolgården i en större utsträckning än inomhus. De 

hävdade att det krävdes mer av den här förmågan utomhus. Några av förskollärarna 

beskrev att barnen lekte i större grupper utomhus eftersom det här inte var möjligt 

inomhus. En sa att när de var i skogen blev grupperna större än på gården. Där större 

grupperna gör att barnen kanske behöver ta sig an andra roller och ledarskap behövs på 

ett annat sätt. Det kanske är en faktor kring varför Scott och Hall samt Mirkin och 

Middleton studier visar att ledarskap tränas mer utomhus i skogen eftersom det krävs i 

större grupper. Större grupper tror jag behöver fler kompromisser mellan barnen men 

även att någon kan ta lite kommando, alternativt att barnen turas om med att vara ledare.  

I Maynard och Waters (2007) studie hävdade lärarna att de inte behövde ta en lika stor 

roll utomhus. Det kan vara för att barnen tar över ledarskapsrollen men kan också var 

för att det är färre konflikter. Flera av förskollärarna hävdade eller i alla fall funderade 

kring om det var färre konflikter utomhus. Några var mer bestämda kring att det var 

färre konflikter utomhus medan andra ansåg att det eventuellt var så. Som det nämndes 

under samspel finns det barn med olika typer av referenspunkter och att det kunde leda 

till konflikter. Utomhus finns det enligt Brodin (2011) och Stoddard, Harris och Baer 

(1968) en större möjlighet till inkludering och utveckling socialt för personer med 

funktionsnedsättning. Det här kan kanske förklara varför vissa uppfattar att det är färre 

konflikter utomhus. Om fler kan inkluderas efter sina förutsättningar kanske det enklare 

går att bortse från olikheter som olika referenspunkter innebär och hitta likheter vilket i 

sin tur kan leda till färre konflikter. Utomhus är som nämnt tidigare mer fritt och då 

kanske fler kan passa in. I sin studie såg Brodin att vissa svårigheter för personer med 

funktionsnedsättning försvann eller blev mindre omfattande utomhus. Därför drar jag 

paralleller med det som några förskollärare pratade om när det kom till språket och olika 

referenspunkter som påverkade samspelet. De faktorerna kunde leda till konflikter men 

eftersom konflikterna är färre utomhus enligt flera förskollärare i studien kan det ha 

med att dessa faktorer är mindre betydande utomhus. Utomhusmiljön kanske inte kräver 

på samma sätt som inomhusmiljön gör att barnen är lika varandra på olika sätt utan kan 

inkludera alla barn oavsett. Utomhusmiljön är kanske mer inkluderande för de flesta, 

med eller utan funktionsnedsättningar. Sedan är det självklart så att det finns nästan 

obegränsat med pinnar och annat som barnen leker med medan inne går det inte att ha 

obegränsat med leksaker. Med andra ord innebär även det färre saker att bråka om. 
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Några av förskollärarna hävdade dock att samspelet inte skiljde sig åt utomhus jämfört 

med inomhus. Den ansåg att samspel ser liknade ut oavsett miljön men att lekarna 

varierar istället. En annan hävdade att ibland kan personalen uppfatta att det är lugnare 

utomhus eftersom det är svårare att se vad som sker i exempelvis buskagen. De här 

förskollärarna skiljer på samspel och lek väldigt tydligt. De verkar se att samspel 

handlar om ett möte, precis som andra också gjorde, som Brodin och Hylander (1997) 

och Michélsen (2005) förklarar samspel. Förskollärarna ser att det här mötet sker på ett 

liknande sätt oavsett hur leken ser ut vilket kan vara sant eftersom barn kommunicerar 

med varandra oavsett hur de leker vilket gör att samspel syns i alla lekar. 

6.4 Teoretisk anknytning 
Eftersom Säljö (2012) belyser det sociokulturella perspektivet på ett sätt som förklarar 

att samspel är viktigt har jag sett det som en chans att se vilken koppling till miljön som 

finns. Min studie antyder att samspelet kan förändras utomhus och i längden skulle det 

kunna innebära ett annorlunda lärande.  Därför skulle det kunna vara att platsen är 

viktig för lärande precis som Szczepanski (2013) förespråkar. Om platsen då skulle 

kunna påverka samspelet skulle det kunna betyda att platsen är viktig ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2013). Ur ett sociokulturellt perspektiv handlar det 

som sagt om att lära av varandra och hur människor påverkar varandra. Det kan handla 

om hur det är möjligt att möta någon inom deras proximala zon. 

Det omgivningen styr vilket lärande som behövs enligt Säljö (2012) och utomhus 

kanske det är något annat lärande än inomhus som blir tydligare. Det lärande som blir 

tydligare utomhus kanske inte är det lärande som är önskvärt i dagens läge vilket 

innebär att även om lärandet förändras kanske det inte är nödvändigt. Det kanske är 

önskvärt att läraren förmedlar kunskap traditionellt istället för att hitta variationer och 

fånga upp nya typer av lärande. Då kanske det inte är relevant att lärandet förändras 

utomhus genom ett annorlunda samspel. Men om det skulle vara det skulle det vara 

intressant att fortsätta att undersöka det sociokulturella perspektivets anknytning till 

miljön. Det som jag dock kan konstatera är att samspelet kan förändras beroende på 

platsen vilket gör platsen betydelse full för lärandet och det skulle kunna innebära andra 

förutsättningar för lärande. 

6.5 Avslutande diskussion 
I den här studien har jag sett att samspel kan påverkas av en rad olika faktorer. 

Förskollärarna har uppgett flera faktorer som de ser påverkar, främst handlade det om 

miljön och material, vilka även Mårtensson (2004), Davidsson (2008) och Berkhuizen 

(2014) också diskuterar kring. Men de har även observerat att referenspunkter och 

konflikter påverkar samspelet. När det handlar om samspel utomhus verkar det som att 

flera av de faktorerna som påverkar inomhus inte påverkar i samma utsträckning 

utomhus. Just ordet påverkar i studien handlade främst om vad som kan försämra 

snarare än påverka positivt. Även de som inte ansåg att samspelet var annorlunda 

utomhus uppgav att vissa saker som störde samspelet inomhus som inte störde utomhus. 

Här var ytorna ett ständigt återkommande ämne. Flera hävdade att ytorna ger annan lek, 

den lockar och är ofta begränsade inomhus. Därför skulle jag vilja påstå att studien visar 

att samspelet kan förändras utomhus eftersom det tar bort vissa element som inte 

fungerar inomhus. Att det skulle förändras har ju även framkommit i tidigare studier 

(Scott & Halls, 2003; Maynard & Waters, 2007; Myginds, 2009; Mirkin & Middletons, 

2014) där man har sett att barnen leker annorlunda, är med nya kompisar och tränar på 

andra saker. 
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Med andra ord har jag sett att samspelet mycket väl skulle kunna vara annorlunda 

utomhus men sedan kanske det går att diskutera om det är bra. Det är dock intressant att 

det kan vara annorlunda men även att konflikterna skulle kunna vara färre. Det 

sociokulturella perspektivet beskriver att lärande sker tillsammans och då uppfattar jag 

det som att om samspel förändras innebär det andra förutsättningar (Säljö, 2012). 

Eventuellt skulle lärande kunna bli bättre utomhus eller det skulle kanske passa vissa 

barn bättre. En förskollärare sa att det var samspelet som är bland det viktigaste för barn 

att träna på under förskolan och om det då kan förstärkas utomhus borde det vara bra. 

Då kanske samspel borde tränas på olika sätt bl.a. utomhus. Sedan om det innebär att 

möjligheterna för bättre lärande eller att samspel förbättras utomhus går att diskutera 

mer. Dock kan jag dra en slutsats att samspelet verkar vara annorlunda utomhus men 

vilken betydelse det har kan behöva forskas mer om. 

I studien framgår det en viss variation i förskollärarnas åsikter kring samspel utomhus. 

Här tror jag att det kan spela in vilken förskola de arbetade på. Vissa hade en bättre 

inomhusmiljö än andra och var byggd för att vara förskola medan andra inte var det. Det 

är ju då ganska självklart att de med en miljö som inte är anpassad ser att 

inomhusmiljön brister på ett helt annat sätt. Sen fanns det också olika utomhusmiljöer 

på förskolan där vissa inte hade särskilt mycket naturrika inslag eller traditionella inslag 

och då är det självklart att möjligheterna att vara utomhus blir annorlunda. Alltså tror 

jag att hur de olika förskolorna såg ut kan ha påverkat vilken syn de hade men det 

verkar trots allt som att mycket är gemensamt. Flera såg ju att miljön och materialet 

påverkar men även vad olika miljöer kan erbjuda. 

Den här studien har visat att samspelet kan se annorlunda ut beroende på miljön enligt 

mina intervjuer vilket har bekräftats av tidigare studier. Det skulle vara intressant att se 

andra studier som spinner vidare och tar reda på om förändringen är positiv. Jag har 

kunnat se att negativa element som störde samspelet, som för små ytor, försvinner 

utomhus vilket kan tyda på att samspelet är annorlunda utomhus. Min studie baseras på 

intervjuer med förskollärare och det hade varit intressant att få med barnens perspektiv 

mer, eventuellt en studie som genomförts under en längre tid. Jag ser att resultatet med 

fördel skulle kunna användas i verksamheten eftersom det visar att utomhus tränas 

andra förmågor och det kan vara färre konflikter. Det visar även att samspelet i stor 

utsträckning påverkas av miljön och utomhus är miljön annorlunda mot inomhus. 

Därför tror jag att grupper som behöver stärkas för att få en gruppkänsla skulle kunna 

jobba utomhus. Kanske skulle samarbete kunna tränas på utomhus? Jag tror att 

resultatet i studien skulle kunna få fler att fundera kring sitt arbetssätt och hur det 

främjar möjligheterna för det viktiga samspelet. Kanske kan det stödja det någon redan 

tror på eller inspirera till något nytt. 
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1 Bilaga A: intervjufrågor  
 

 Hur ser du på samspel? 

 Berätta vad du ser som påverkar samspelet mest i er barngrupp? 

 Hur ser en dag ut på er avdelning? 

 Varför och när väljer ni att gå ut? 

 Hur ser du själv på att vara ute? 

 Hur upplever du att barnen ser på att vara utomhus? 

 Beskriv hur barn samspelar inomhus! 

 Beskriv hur barn samspelar utomhus! 

 Berätta vilka skillnader/likheter du ser på samspel utomhus och inomhus! 
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2 Bilaga B: information till förskollärarna 

 

Information om undersökning 
Hej, jag heter Rebecca Bengtsson och läser nu in sista termin på 

förskollärarprogrammet i Kalmar. Under den här terminen kommer jag att skriva mitt 

examensarbete som motsvarar 15 hp och är bland det sista jag har kvar av utbildningen. 

Det här examensarbetet är en undersökning där jag valt att fokusera på samspel och då 

främst samspel mellan barn. 

Den här undersökningen kommer att baseras på intervjuer med personal i förskolan. 

Under intervjun önskar jag att få spela in för att jag ska kunna få fram ett så säkert 

resultat som möjligt. Men självklart är det enbart jag som kommer att ha tillgång till 

materialet! I den här studien kommer jag även att hålla alla deltagare anonyma och följa 

vetenskapsrådets etiska principer.  

Jag hoppas att ni har möjligheten att ställa upp på intervju. Självklart är det helt frivilligt 

att delta och vill du/ni göra detta ber jag er att kontakta mig. Ni kan kontakta mig via 

mail ********@*******.*** eller telefon ****-****** om du/ni vill delta eller har 

några frågor. Meddela gärna när ni har tid att delta! 

 

Mvh 

Rebecca Bengtsson 

 


