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Titel: Barns samspel- En studie om hur förskollärare befrämjar barns sociala samspel på 

förskolegården.  

Engelsk titel: Childrens interaction- Teachers' promotion of childrens 

Interaction during outdoor activities in pre-school. 

 

 

Abstrakt 
Denna studie undersöker hur förskollärare menar att de befrämjar barnens samspel 

under utomhusleken. Våra forskningsfrågor är: Vilka strategier använder förskollärarna 

sig av för att främja barns samspel i utomhusmiljön och hur deras förskolegård bidrar 

till barns sociala samspel. Vi har använt oss av kvalitativ metod och har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. Studiens resultat visar att 

förskollärarna använder olika metoder för att främja barnens samspel. De strategier som 

nämns i resultatet är planerade aktiviteter, “hålla handen” och skapa lekar tillsammas 

med ett eller flera barn. Resultatet visar även att förskollärarna prioriterar att vistas 

utomhus och tycker att deras respektive gårdar är bra utformade för att bidra till barnens 

sociala samspel. Det framgår att när barnen är ute så samspelar de i andra 

konstellationer jämfört med inomhus. Alla förskollärare beskriver att det är viktigt att få 

med barnen in i det sociala samspelet samt att det är deras ansvar att det sker. 

Förskollärarna berättar att de inte har så mycket färdigkonstruerade material och menar 

att detta gynnar barnens fantasi och kreativitet i samspel med andra barn. De uttrycker 

ändå att de önskar göra förändringar i utomhusmiljön för att ytterligare bidra till barnens 

samspel. Det framkommer också olika åsikter kring om det är lätt eller inte att göra 

dessa förändringar. 
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1 Inledning 
I förskolans läroplan står det bland annat att “Pedagogerna ska stimulera barnens 

samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa 

och respektera varandra” (Lpfö 98 rev 2010,s. 9). Som vikarie och student har vi 

upplevt att utevistelsen på förskolan ofta innehåller fri lek. Med fri lek menar vi att 

leken inte är vuxen-initierad. Vi tycker därför det är intressant att ta reda på hur 

förskollärare i verksamheter gör för att främjar barns sociala samspel utomhus, vilket 

denna studie kommer att fokusera på. För oss är det en självklarhet att barn leker och att 

lärandet integreras i detta samt att lärandet bland annat sker i interaktion med andra 

människor. Vi har valt att fokusera på hur förskollärarna gör och hur förskolegården 

bidra med möjligheter till barns sociala samspel.  

 

Förskollärarnas förhållningssätt och engagemang tror vi har betydelse för 

barnens samspel i utomhusmiljön. Berkhuizen beskriver att samspel har en nära 

koppling till kommunikation ”Där det finns samspel finns det även kommunikation men 

kommunikation innebär inte alltid samspel” (2014, s. 6). 

 
Skottkärrorna är fyllda med sand. Flickorna som kör dem sjunger 

en välkänd trudelutt som signalerar att de här skottkärrorna i 

själva verket är bilar och innehållet inte alls är sand utan glass. 

Men när en av pedagogerna ser att barnen tänker köra ut på 

gräsmattan sätter hon stopp för det. Det finns nämligen en regel 

på den här förskolan: ingen sand på gräset. Hon ber flickorna att 

använda den affärsdisk som finns på förskolegården. Flickorna 

avbryter i stället sin lek.[...]. Om pedagogerna är öppna och ser 

miljön som en uppsättning erbjudanden kan sådana miljöer bli 

mer”flerstämmiga” (Hoffsten 2013). 

 

Från denna artikel tolkar vi det som att förskolegårdens utformning och pedagogens 

inställning i detta sammanhang har betydelse för hur barns samspel ser ut. Flickorna får 

avbryta samspelet pågrund utav förskolans regler om materialets plats. Är detta en 

viktig regler kan man ställa sig, där konsekvensen blir att barns spontana samspel 

försvinner.  

 

 
1.1 Begreppsförklaring  
Nedan har vi förklarat några begrepp som används i studien. 

 

Utomhusmiljö – När vi nämner utomhusmiljön, så har vi avgränsat den till förskolans 

utegård. 

 

Pedagog – Är både förskollärare och barnskötare i förskoleverksamheten. Vi har valt att 

använda oss av detta begrepp i inledning, bakgrunden och tidigare forskning, då 

litteraturen har flera olika benämningar på lärarnas befattning.  
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Förskollärare – Är lärare med legitimation. Vi kommer i vår egen studie använda oss 

av begreppet förskollärare.  

 

Socialt samspel- Med socialt samspel tänker vi på tillhörighet till andra barn. 

Wahlström (1993) beskriver att socialisering innebär att kunna anpassa sig och 

samarbeta med andra människor utan att fara illa eller skada andra. 

 

2 Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras samhällets påverkan, förskolegårdens miljö och utformning, 

pedagogernas förhållningssätt och inställning. 

 

2.1 Samhällets påverkan 

Barns utveckling och lärande skriver Skolverket (2013) sker i samspel med andra 

personer i dess omgivning. Identiteten och självkänslan hos barnet stärks i de samspel 

som skapas i aktiviteter och relationer med andra barn och vuxna. Därför är det viktigt 

enligt författaren att pedagogerna annordnar förutsättningar för samspel i verksamheten.  

 

Änggård (2014) skriver att i det svenska samhället har intresset för utomhuspedagogik 

ökat och vårdnadshavare tycker att barn ska vistas ute. Trots detta visar Änggård (2014) 

statistik från Kardell (2008) och Sandberg (2012) där det syns att dagens barn är ute 

mindre än tidigare generationer. Niss och Söderström (2015) och Änggård (2014) 

skriver om samhällsförändringar och att dessa bland annat är att barngrupperna är 

större, arbetsuppgifter är förändrade, personaltäthet och läroplanen ser annorlunda ut nu 

än tidigare. Pedagogerna har med den nya läroplanen fått ett större uppdrag med fler 

mål samt att personalens arbetstider inte alltid kan täcka upp barngrupperna och deras 

tider, vilket påverkar pedagogernas arbete i förskolan (Ibid). En annan faktor till 

samhällsförändringar som tas upp är att barnen lockas till samhällets teknik så som 

dator och tv-spel i stället för att leka utomhus (Änggård 2014). 

 

2.2 Förskolegårdens miljö och utformning 

Brodin och Lindstrand (2008) och Skolverket (2013) beskriver att de förskolor som har 

tillgång till naturrika gårdar utmanas barn i större utsträckning genom att barnen leker 

fler lekar, leker länge med samma lek samt bättre i grupp på gårdar med mer terräng. 

Brodin och Lindstrand (2008) och Skolverket (2013) menar att utomhusmiljön på 

gårdar som har tillgång till kullar, gräsmattor, lite träd och stora stenar, gör det lättare 

för barn att kunna delta i lekar och aktiviteter. Utomhusmiljön erbjuder många 

möjligheter för barn att utforska sin närmiljö utifrån sina förutsättningar. I Skolverket 

(2013) framkommer det att pedagogerna på förskolorna inte tar tillvara på de 

möjligheter som förskolegården erbjuder barnen. Pedagogerna i detta sammanhang 

saknar den pedagogiska tanken med lärandet i utomhusmiljön (Ibid). Brodin och 

Lindstrand (2008) beskriver att det är tydligt att barn föredrar att leka på platser som 

pedagoger inte förväntar sig. Dessa platser kan vara på ställen där vuxna inte har full 

insyn i deras lek och där de tillsammans lär sig att samspela med andra barn och 

leksaker. Förskolebarn engagerar sig ofta i lek med naturföremål så som vatten, lera, 
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sand och pinnar. Brodin och Lindstrand (2008) refererar till Lindstrads studie (2004) 

som visar att barns utelek utvecklar förmåga att samarbeta, möta nya kompisar och 

kommunicera (Ibid). För att pedagoger på förskolor ska kunna arbeta enligt läroplanen 

och skollagen behöver utomhusmiljön vara anpassad så att verksamheten kan bidra till 

en varierand miljö, där alla barn kan delta (Skolverket 2013). 

 

2.3   Pedagogernas förhållningssätt och inställning 

”Lärare värderar ofta aktiviteter inomhus som mer värdefulla för barns lärande än 

utelek och därför anser man ofta att de också är viktigare” (Brodin och Lindstrand 

2008, s. 157). Författarna menar att utomhusleken ofta ses som tidsfördriv i stället för 

lärande, då lärande anses vara kopplat till inomhusaktiviteter (Ibid). Williams (2006) 

skriver att det samspels- och samtalsklimat som utformas i en barngrupp beror på vilka 

attityder människorna runt omkring barnen har. Det är viktigt att förskollärare finner 

olika tillvägagångssätt för att alla barn i barngruppen ska ges möjlighet till att få komma 

till tals samt att få samspela med varandra. Williams (2006) skriver även att barnens 

samverkan hör ihop med pedagogens förhållningssätt samt de innehåll/ aktiviteter som 

skapas. Nilsson (2005) framhäver att människor har ett behov av att samspela och 

tillhöra en grupp. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att det är lika 

viktigt att barn får möjlighet till att förändra verksamhetens miljö som det är för 

pedagogerna. Författarna skriver även att det är viktigt att pedagogerna väljer att skapa 

explorativa miljöer utomhus som inte är knutna till något tema. Ett tema i förskolan kan 

fortlöpa under en termin, där mindre aktiviteter ingår och knyter an till läroplansmål 

samt verksamhetsmål som har valts ut och konkretiserats. Pedagogerna använder sig 

utav sin kunskap och ageranden som medupptäckare till barnen (Ibid). 

 

Niss och Söderström (2015) lyfter fram att samspel kan vara små gyllene ögonblick i 

vardagen, till exempel när ett barn frågar pedagogen om hjälp med påklädning som inte 

hör till vanligheten för barnet. De gyllene ögonblicken blir till något positivt och genom 

dessa gyllene ögonblick utvecklas även pedagogen. I Niss och Söderströms (2015) 

undersökning har pedagoger gjort videobservationer på sig själva för att få syn på sitt 

förhållningssätt till barn och vuxna och på så sätt skapa medvetenhet runt detta. 

Fördelar med att göra videoobservationer är att pedagogen själv kan studera sitt 

förhållningssätt i olika vardagssituationer och direkt se hur de påverkar samspelet. 

Observationerna kan skapa tankar om hur “jag” som pedagog gör, försvårar jag 

samspelet eller underlättar jag. Reflektioner runt videoinspelningar kan också få 

pedagoger att förstå hur de kan underlätta och/eller förändra sitt bemötande (Ibid). 

 

I skolverket (2013) beskrivs det att förskolor där arbetslag har utbildad personal med 

erfarenheter finns det goda möjligheter att kunna möta, stimulera och samspela med 

barngruppen, som bidrar till barns utveckling. Barngruppens storlek har betydelse för 

kommunikationen och samspelet med andra barn och vuxna. I en stor barngrupp med få 

pedagoger blir möjligheterna för ömsesidig kommunikation sämre, vilket kan leda till 

envägskommunikation. Det är viktigt att barnen upplever grupptillhörighet och trygghet 

på förskolan, vilket kan skapas genom kontinuitet i relation mellan barn och pedagog 
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samt relation till barngruppen. Vid indelning av barngruppen är det minnesvärt som 

pedagog att tänka på hur det påverkar barns kontinuitet, samspel och utveckling, då 

många möten under samma dag kan leda fram stress hos barnen (Ibid). 

 

3 Syfte  
Vårt syfte i arbetet är att undersöka hur förskollärare menar att de befrämjar barnens 

samspel under utomhusleken. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka strategier använder dessa förskollärare sig av för att främja barns samspel i 

utomhusmiljön. 

 

 Hur bidrar enligt de intervjuade, deras förskolegård till barns sociala samspel. 

 

4 Tidigare forskning och teorianknytning 
I detta kapitel presenteras viss aktuell forskning som har ett samband med vårt syfte 

och våra frågeställningar. Forskningen vi beskriver fokuserar på pedagogernas 

erfarenheter av barns olika lekar på förskolegårdar, hur lek och hur lärande på 

förskolegårdar och i skogen beskrivs av pedagoger och föräldrar samt barns samspel. 

 

4.1 Aktuell forskning  
I McClintic och Petty (2015) studie är syftet att ta reda på hur pedagogernas 

övertygelser och metoder påverkar utelek i förskolan. Metoden utgår i från en kvalitativ 

fallstudie, där författarna har gjort intervjuer och observationer i förskolan. Resultat 

visar att pedagogerna anser att planering av utomhusaktiviteter görs på samma sätt som 

planering av inomhusaktiviteter. Pedagogerna delar in barngruppen inför aktiviteter, 

vilket pedagogerna ser som ett hinder utomhus då de känner att de måste ha en 

överblick över hela barngruppen. De flesta pedagogerna anser att när de är ute med 

barnen blir deras främsta roll att se till barnens säkerhet och ge dem vägledning. 

Pedagogerna vill också ge barnen utrymme till att leka självständigt utan vuxnas 

inblandning. Resultatet visar att pedagogerna till viss del har förståelse för fördelarna 

med utomhuslek eftersom det uppfattas som hälsosamt och att barnen får utveckla sin 

sociala kompetens och utveckla sin lek. Dock anser pedagogerna att lärandet är det som 

sker i inomhusmiljön och utomhusmiljön är till för att barnen ska få springa av sig 

(Ibid). 

 

Berkhuizen (2014) berättar att syftet med avhandlingen är att undersöka barns samspel 

och vilka möjligheter som ges till detta i förskolans verksamhet. Författaren menar att 

det inte kan ges en färdig mall hur barns och pedagogernas samspel kan ske i 

utomhusmiljön. Med hjälp av avhandlingen kan andra pedagoger ta del av hur det ser ut 

på några förskolor och se vilka möjligheter och begränsningar som det finns och som 

påverkar förskolorna när det gäller samspel. Metoder som författaren utgår ifrån är 

deduktiv (hypoteser) och abduktiv (som innebär att forskaren redan har en 
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förförståelse). Resultatet i studien visar att den tydligaste platsen som barn och pedagog 

samspela tillsammans är i sandlådan. Barnen kan följa med pedagogen dit och många 

barn har möjlighet till att ansluta sig. När pedagogen lämnar sandlådan avbryts 

samspelet och även flera barn avbryter leken. I resultatet framkommer det att artefakter 

och leksaker som finns på gården har en stor betydelse för barnens rörliga samspel, till 

exempel hur många exemplar de har av någon leksak så som vagnar, cyklar, spadar och 

hinkar. Även sandlådans placering, trätrallar, buskar och andra fasta föremål har 

betydelse för barnens samspel. I det tillfälliga samspelet som författaren väljer att kalla 

det ingår naturtillgångar så som vattenpölar, snö, lera, vind och solljus. En förskolegård 

av de tre i undersökningen har ett förråd med lås på och barnen är tvungna att fråga 

pedagogen om lov för att ta ut leksaker (Ibid). 

 

Björklid (2005) har gjort en kunskapsöversikt i sin studie där syftet är att 

dokumentera barns lärandeprocesser i fysisk miljön och betydelsen för detta. Studien 

innehåller undersökningar av ”samspel” mellan barn, lärande och förskolans avgränsade 

utomhusmiljö. Metoden som används är att läsa olika forskningsartiklar som handlar 

om barns lekmiljöer. Resultaten i avhandlingen visar att den avgränsade miljön är både 

till fördel och nackdel för barnens lek och lärande. Om barnen uppfattar omgivningen 

som otrygg och understimulerande kan det bidra till att barnen inte leker och utforskar 

den, vilket kan leda till barnens fysiska och psykiska utveckling hindras. Fördelar som 

pedagogerna ser med utomhuslek är att det finns mindre regler utomhus än inomhus. 

Barnen får möjlighet att leka fritt i en miljö utan vuxen-instruerade aktiviteter, där 

omgivningen ska erbjuda tillgång till naturmaterial. I utomhusmiljön beskrivs 

trämaterial, stenar och pinnar som löst material som stimulerar och uppmanar barnen till 

att samspela med utomhusmiljön. Utevistelsen i förskolan betraktas som självklar, då 

det är en del av verksamheten (Ibid). 

 

Mårtenssons (2004) syfte med avhandlingen är att få en kännedom om hur den fysiska 

miljön har för betydelse, i förhållande till barns utomhuslek på ett avgränsat område. 

Författaren använder olika metoder och huvudmetoden är observationer med videostöd. 

Samtalsintervjuer med barn, aktivitetskartor och fältsanteckningar förekommer också. 

Studien är gjord på två olika förskolor, en landsbygdsförskola och en förortsförskola. I 

resultatet framkommer det att landsbygdsförskolan har färre barn i barngruppen, vilket 

gör att pedagogerna har större överblick över hela barngruppen. Även för barnen skapar 

det möjlighet att lättare se och ha uppsikt över de andra barnen. På båda förskolorna så 

är det vissa delar av gården som barnen föredrar att leka på. Resultatet från 

landsbygdsförskolan visar att det finns tre platser som barnen använder mest. Bron är 

ett ställe som barn samspelar med andra barn. Aktiviteter eller lekar som barnen berättar 

att de gör kring bron är: leka haj, sjömonster och Bockarna Bruse. Även förskolans 

kulle visar sig vara en plats för samvaro och gemensamma fantasilekar. Lekarna som 

barnen gör runt kullen är: slå kullebytta, rulla ner för kullen, springa runt kullen 

och jaga lekar. Den sista platsen är kring två lekhus, där barnen ser det som “hemma” 

och “borta”. Det visar sig att denna plats kan ses som en knutpunkt mellan olika 

leksammanhang och bakgrunden till det sociala samsspelet. Miljön inspirerar till olika 

sinnesintryck beroende på de olika platserna i utomhusmiljön. Lugna platser är ängen, 
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platser som beskrivs mer livfulla och fantasifulla är bland annat jordkällan och bron. På 

förortsförskolan visar resultatet att barnen vistas vid platser så som buskar, stenar, 

klätterställning, sandlådan samt gungor och lekar som förekommer är fantasilekar och 

”omkring springning” på gården. I lekar där barnen springer över gården skapar de 

tillsammans upplevelser med hjälp utav dynamiken i den fysiska miljön (Ibid). 

 

I Kos och Jermans (2013) artikel är syftet att undersöka lek och lärande i naturlig 

utomhusmiljö samt på förskolegården i Slovenska förskolor. De som deltar i studien är 

140 förskollärare och 264 föräldrar. Metoden som används är enkäter med frågor som 

rör utevistelse, barns utomhusaktiviteter, begränsningar vid utelek och lärande, åsikter 

gällande säkerheten i utomhusmiljön samt hur föräldrar ser på utomhuslek och lärande. 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna och föräldrarna anser att barn bör vistas 

utomhus varje dag när de är på förskolan. Förskollärarna blev också tillfrågade hur 

många timmar i genomsnitt som de vistades ute. Resultatet visar att under de varma 

månaderna vistas barnen utomhus 23 % av sin tid på förskolan och under de kalla 

månaderna 13 %. De begränsningar som kan uppstå vid utelek utanför gårdens inhägnad 

visar sig vara att det är långt till en naturlig utomhusmiljö och att det skulle behövas 

mer personal att ta sig dit. Närliggande miljöer kan ses som en olämplig plats att vistas 

på för att det finns avfall och orenligheter. Förskollärarna ser även andra begränsningar 

som hör till förskolans vardag och rutiner, till exempel måltider. En del förskolläraren 

anser att det skulle vara svårt att uppnå läroplanens mål om barnen vistas ofta i den 

naturliga utomhusmiljön. Vissa förskollärarna menar att de inte kan garantera 

säkerheten när det till exempel handlar om trafiksäkerhet om man lämnar den naturliga 

utomhusmiljön. En annan begränsning som kan påverka barnens utomhusvistelse är 

dåligt väder och att barnen inte har anpassad klädsel för utomhuslek. Förskollärarna och 

föräldrarna är överens om att det finns fler säkerhetsrisker i den naturliga 

utomhusmiljön än i inomhusmiljön, men både förskollärare och föräldrar tycker att 

barnen bör få vistas ute eftersom de anser att det är bra för barnens utveckling (Ibid).  

  

Eriksson Bergström (2013) berättar att lek är viktigt för många barn, då de skapar en 

form av kamratkultur. Syftet med studien är att se på förskolornas fysiska miljöer och 

analysera hur barns handlingsutrymme kommer till uttryck. Uppmärksamheten riktas 

därför mot hur pedagogerna strukturerar sin och barnens verksamhet samt vilka 

aktiviteter som skapas i den fysiska miljön.  Studiens metod är videoobservationer och 

intervjuer med pedagogerna. Teorier som ligger till grund utgår i från Gibsons 

ekologiska ansats men inslag av etnografiska fallstudier. Resultat visar att hallen 

fungerar som en brygga mellan hem och förskola. Barnens perspektiv synliggörs i den 

fysiska miljön när de får tillgång till att skapa och förändra. Barnen har mer tillgång till 

inflytande i miljöer som inte är statiska och där de tillsammans kan komma fram till 

olika lekförslag. I samspel med andra barn i den fysiska miljön kan barn utveckla sätt 

att finna handlingserbjudanden i verksamheten. Pedagogerna ser i olika grad den fysiska 

miljön som en möjlighet och ibland som ett hinder i verksamheten. Miljöns yttre ramar 

påverkar barnens aktiviteter och handlingsutrymme (Ibid). 
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Engdahl, Brodin och Lindstrands (2006) skriver att syftet med artikeln är att ta reda på 

hur barn interagerar med varandra när de leker utomhus. Studien utförs på två olika 

förskolor i Stockholm , förskola A och förskola B. Metoden är kvalitativ med 

observationer och intervjuer. Resultatet visar att samspelet mellan barn ser olika ut på 

förskolorna. På förskola A kan man se att barnen leker tillsammans i långa stunder utan 

att det uppstår så många konflikter jämfört med leken på förskola B. 

Observationerna visar att det är samma barn som involverade i konflikterna. En del 

barn har svårigheter i att bli inkluderade i leken. På förskola A finns konstruerade 

strategier och metoder, till exempel att barnen tar en paus från leken för att sedan 

komma tillbaka och börja leken igen. Dessa strategier finns inte vid förskola B där 

barnen ofta hamnar i konflikter med varandra som de inte förmår kunna lösa på egen 

hand, vilket beror på barns olika kommunikativa kompetenser där de löser konflikter på 

olika sätt exempelvis genom att bli aggressive (Ibid). 

 

I Cannings (2010) artikel är syftet att undersöka hur barnen engagerar sig i material som 

de byggda kojorna är gjorda av i olika miljöer, samt hur pedagogerna är involverade och 

stöttande till barnen i kojbyggande. Studiens metod består av icke- deltagande, 

berättande observationer. I resultatet kan man se att barnen utnyttjar miljön för att finna 

motivation och nyfikenhet till att leka. Miljön påverkar hur barn leker och bemästrar 

färdigheter, hur de undersöker och löser problem och att utveckla och använda sig av 

sin kreativitet och fantasi. Pedagogerna på de olika förskolorna intresserar sig på olika 

sätt i barnens utomhuslek till exempel genom att engagera sig i leken eller att bara vara 

nära och finnas till hands ifall barnen behöver hjälp (Ibid). 

 

I Nedovic och Morrissey (2011) studie är syftet att ändra en förskolas utomhusmiljö 

med hjälp av pedagogerna och barnens önskemål. Metoder som används är intervjuer, 

samtal, teckningar och foton tagna av 18 barn samt tre pedagoger. Även 

aktionsforskning har använts för att undersöka hur förändringar av en utomhusmiljö kan 

bidra till inlärning. Denna process är som en spiral där planering, utförande, observation 

och reflektion ingår. Pedagogerna och barnen berättar vad som är viktigt för dem att se 

på gården. En del av resultatet visar att både barnen och pedagogerna föredrar den nya 

konstellationen av den ombyggda utomhusmiljön. Pedagogerna anser att barnen skulle 

ha nytta utav mer organiska material och mindre färdigkonstruerade artefakter. De 

organiska materialen är växter, stenar, blommor och träd. Pedagogerna menar att icke 

konstruerade material bidrar till att ge barnen mer stimulans, rikare sinnesuppfattning 

och större medvetenhet om naturen. Både barn och pedagoger efterfrågade mer av 

växter så som grönsaker, löv, frukt och örter. Även vatten, lera och jord hör till 

populära saker. Genom en ny konstruktion av gården där asfaltsvägar ersatts med 

gräsliknande ytor upplever pedagogerna att barnen är mer fysiska i sina 

rörelser vilket de påstår främjar barnens grovmotoriska utveckling. Pedagogerna har 

även genom observation av utomhusleken märkt att barn som varit fysiskt aktiva även 

visar intresse för att tillsammans med andra barn utforska naturmaterial som kommit till 

på gården. De två negativa aspekter som framkommer i resultatet är att barnen använder 

pinnar för att fäktas med samt att de trampar på växter och plockade blad från växterna 

(Ibid). 
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4.2 Teorianknytning 

 I detta avsnitt presenteras de två teorier som valts att användas i studien. 
 
4.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij var förspråkare för ett sociokulturellt synsätt på samhället. En grundtanke i 

det sociokulturella perspektivet är att kommunikation och samspel med andra 

människor bidrar till individens lärande. Individens kunskaper kommer först till uttryck 

när interaktion med andra människor uppstår och detta blir en del av personens 

handlande och tänkande (Säljö 2014). Säljö (2014) beskriver att kommunikationen är 

beroende utav rådande kultur och samhällets artefakter. Med kultur menas värderingar, 

idéer och andra lärdomar som individen tar till sig i interaktion med omgivningen. 

Artefakter kan ses som olika verktyg så som kommunikationsteknologi, talet, skrifter 

och andra redskap som påverkar individens kommunikation i vardagen. Mediering är ett 

annat begrepp som används inom det sociokulturella perspektivet och har en nära 

relation till artefakterna. Med mediering menas budskap eller handling. Det är därför 

viktigt i den sociokulturella teorin att inte enskilt se på individen, utan på individen, 

gruppen och miljön som en helhet som faktorer i individens samspel med omgivningen 

(Ibid).       

Lindqvist (1999) har gjort en svensk översättning av några texter av Vygotskijs samlade 

verk. Vygotskij menar att iden bakom skolväsendets läroplaner är grunden för 

pedagogens arbetsupplägg i verksamheten. Därför grundar sig varje läroplan på en teori 

som uttrycker vad pedagogen har för roll i sitt arbete (Ibid). I förskolans läroplan (98 

rev 2010) beskrivs det att arbetslaget ska “samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika 

skäl behöver stöd i sin utveckling” (Lpfö98rev2010, s. 11).  

 

Vygoskijs vision var att pedagogen ska utforma den sociala miljön i verksamheten, 

vilket anses vara en ansvarsfull roll. Det är i första hand barnen som ska vara aktiva i 

den sociala miljön och pedagogen ska finnas tillhands. Pedagogens roll är inte att 

uppträda som en kunskapskälla som besitter de rätta kunskaperna, den enda kunskapen. 

Vygoskij menar att då kan pedagogen lika väl ersättas med ett lexikon eller en lärobok 

(Lindqvist 1999). 

 

4.2.2 Ramfaktorteorin 

Dahllöf är grundaren till ramfaktorteorin och Lundgren har varit med och 

vidareutvecklat teorin (Lundgren 1999). Ramfaktorteorin utgår ifrån tankesättet att det 

finns ramar som har betydelse för processer som leder fram till ett resultat. ( Lundgren; 

1999; Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Kod är ett begrepp som används inom 

ramfaktorteorin för att förstå undervisning inom skolväsendet. Kod, menar Lindblad, 

Linde och Naeslund (1999) kan kopplas till läroplan och andra styrdokument. Koden 

eller nyckeln används för att ”låsa upp” och att låsa upp innebär att förstå kontexten i 

läroplanen. Ramfaktorteorin har utvecklats efter hand och under den tid då 

läroplansteoretiska frågor har varit betydelsefulla i samhället och att andra 

intresserade forskare ansåg att teorin inte var tillräcklig enligt Lindblad, Linde och 

Naeslund (1999). Koder som nämns ovan formas av samhällsförändringar. Dessa 
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förändringar är både materiella, kulturella och idéer om hur undervisnings olika 

pedagogiska former ständigt förändras och omförhandlas (Ibid). Lindblad, Linde och 

Naeslund ( 1999) förklarar ramfaktorteorin med en mall. Se figur 1. Ramarna kan till 

exempel vara politiska och administrativa beslut. Det kan också vara vilken storlek på 

grupp skolan valt att ha då detta påverkar hur undervisningen kan genomföras (process). 

Allt detta leder till ett resultat (Ibid). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Lundgren (1999) och Säljö (2014) skriver att skolväsendets ramar och utformning hör 

till ramfaktorteorin då det kan handla om till exempel undervisningstid, ekonomi, 

lärarnas kompetens eller elevernas talutrymme och hur förskola/skola präglas av 

samhället. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skriver att vissa resultat är omöjliga att 

åstadkomma inom vissa ramar och att begränsande faktorer som tid kan vara ett 

styrande moment i hur undervisningen utförs. 

 

 

5 Metod  
I metodavsnittet  presenteras metod val, urval av studien, genomförandet, etiska 

övervägande och metodkritik.  

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 
Dokumentation, intervju och observationer är exempel på kvalitativa metoder 

(Denscombe 2009).  I vår studie har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. I vår 

studie var syftet att ta reda på respondenternas tankar och åsikter vad det gäller barns 

samspel utomhus. Denscombe (2009) poängterar att intervjuer blir då det lämpligaste 

sättet att samla in data på. Bryman (2008) skriver att semistrukturerade intervjuer oftast 

innebär att intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide med frågor. Frågorna behöver inte 

komma i en viss ordning och intervjuaren kan lägga till frågor under intervjuens gång 

vilket gör att samtalet kan ske flexibelt.   

 

5.2 Urval  

Vårt val av urval var bekvämlighetsurval av respondenter. Bryman (2008) beskriver att 

ett bekvämlighetsurval är urval av respondenter som finns tillgängliga för forskarna. Ett 

annat val som vi gjorde var att intervjua fyra stycken personer som har en 

förskollärarexamen. Detta urval gjorde det svårare för oss eftersom det finns pedagoger 

i förskoleverksamhet som inte är förskollärare. Vi gjorde detta urval för att vi trodde att 

förskollärarnas teoretiska kunskaper tillsammans med deras erfarenheter skulle ger oss 

en god grund för studien. 

Ramar  Processer Resultat 
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Vi har valt att benämna de olika förskolorna med förskola A och förskola B där vi 

utförde vår studie på. Förskola A låg i utkanten av en stad i södra Sverige. Förskolan 

var stor på så sätt att den hade många avdelningar och flera utegårdar. Gården var 

utformad med mycket naturmaterial men även färdigkonstruerade material. Med 

naturmaterial menar vi exempelvis skog, stubbar och träbilar. Färdigkonstruerade 

material är material så som cyklar eller gungor. Emma och Amanda (fiktiva namn) hade 

17stycken barn i åldrarna två till tre år i barngruppen. Förskolan hade en liten 

skogsdunge tillhörande gården och närhet till tre stycken lekplatser som de kunde gå 

till.  Förskola B låg i utkanten av en stad i södra Sverige. Förskolan hade fyra stycken 

avdelningar och två gårdar att samsas om. Gårdarna hade tillgång både till färdig 

konstruerat material och natur material. Stina och Natalie (fiktiva namn) hade 20 

stycken barn i åldrarna två till fyra år i barngruppen. 

 

5.3 Genomförande av datainsamling  

Det första vi gjorde var att kontakta förskolechefer på olika förskolor för att få kontakt 

med förskollärare som ville delta i vår studie. Förskolecheferna vidabefordrade 

kontaktuppgifter till oss från de förskollärare som ville vara med i sudien. Vi hörde av 

oss till dem för att gemensamt bestämma en passande tid för intervjun, och för 

att informera om hur vi hade tänkt gå till väga. Intervjuerna genomfördes genom att vi 

satte oss enskilt tillsammans med vardera respondent på en plats som valdes av de 

intervjuade. Platsen var lugn och avskild och vi upplevde att det inte fanns några 

störningsmoment under intervjun. Innan vi började med själva intervjun informerade vi 

respondenten om de etiska kraven och de rättigheter som finns när man deltar i en 

studie. Vi frågade om vi fick göra en ljudupptagning med en mobiltelefon innan 

vi började. Vi utgick från en färdigställd intervjuguide och vi försökte ställa frågorna på 

ett sådant sätt så att det blev en dialog mellan oss och respondenten. Bryman (2008) 

beskriver att en intervjuguide är som en minneslista med frågor som ska täcka studiens 

frågeställningar i en semistrukturerad intervju. Intervjuarna ska vara flexibel under 

intervjun då frågorna ska göra det möjligt att få reda på respondenternas tankar (Ibid). 

Denscombe (2009) skriver att respondenten ska få möjlighet att berätta och delge sina 

tankar om sådant som inte har framkommit under intervjun, vilket vi tog hänsyn till och 

frågade de intervjuade i slutet av samtalet. 

 

 

5.4 Forskningsetiska principer  

Denscombe (2009) framhäver att samhällsforskare ska vara etiska och ha en god 

forskningspraxis när det handlar om insamling av data och forskningsprocessen.Vi har 

valt att utgå i från Björkdahls (2007) fyra olika huvudkrav. Huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I studien använde vi oss av informationskravet genom att vi med varje respondent 

personligen presenterat forskningens syfte och frågeställningar innan intervjuerna 

utfördes. Även i utsicket om förfrågan av deltagandet berättades studiens syfte. 
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Samtyckeskravet förmedlades även innan intervjuerna, då vi berättade att det är frivilligt 

att delta och att respondenterna när som helst kan avbryta intervjuen. För 

tillförlitligheten av resultat frågade vi om tillåtelse att använda ljudupptagning med 

hjälp av en telefon. För att skydda de respondenter som vi har använt oss av, 

konfidentialitetskravet, har vi valt att använda fiktiva namn. För att inte röja någon mer 

information har vi inte angett förskolornas namn eller vilken kommun de tillhör. 

Nyttjandekravet har vi tagit ställning till, då vi inte har använt uppgifter till något annat 

än vår studie. 

 

5.5 Metodkritik  

Bryman (1997) beskriver att det finns en del nackdelar med att genomföra en kvalitativ 

studie. Författaren berättar att det finns tre stycken centrala delar i den kvalitativa 

forskningen som även gör att det skiljer sig i från den kvantitativa forskningen. De tre 

aspekter som Bryman (1997) tar upp är problemet med tolkning, teori och forskning 

samt fallstudier och problem med generalisering i kvalitativ forskning. Vår studie är inte 

generaliserbar eftersom vi enbart har intervjuat fyra respondenter. Kvale och 

Brinkmann (2014)  beskriver att kvalitativa studier inte är generaliserbara. Denscombe 

(2004) berättar att när forskare gör en generalisering så dras det en slutsatts om 

exempelvis en viss grupp människor. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att en 

metodkritik med intervjuer är att det ofta är för få opponenter med i en 

intervjuundersökning som gör det svårt att dra en sanningsenlig slutsats. 

 

5.5.1 Fördelar och nackdelar med intervju 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för att vi ville ta reda på förskollärarnas 

tankar kring hur de gör för att bidra till barnens sociala samspel. Denscombe (2009) 

skriver att fördelarna med intervju som metod är att data som samlas in blir djupgående 

och frågor kan följas upp. Den intervjuade kan uttrycka sina åsikter och idéer och har 

möjlighet att utveckla dem. Det är flexibelt att använda sig av intervju och det ger en 

hög svarsfrekvens genom att intervjun oftast är inbokad. Författaren skriver också att 

nackdelar med intervju som metod är bland annat att det är tidskrävande 

och databearbetningen tar tid. Data som samlas in grundas på vad respondenten säger 

snarare än vad de gör. Det är inte säkert att det som respondenten säger stämmer 

överens med hur den gör (Ibid). 

 

5.6 Tillförlitlighet 

Denscombe (2004) beskriver att tillförlitligheten har betydelse för studiens metod och 

datainsamling. Resultatet i arbetet ska inte skilja från tillfälle till tillfälle eller beroende 

på undersökare. Bryman (2002) tar upp att det finns olika synsätt på samma verklighet 

och trovärdigheten av forskningen avgörs av andra personers uppfattning om studiens 

resultat (Ibid). Genom att vi använt oss utav ljudupptagning på mobiltelefoner gör det 

lättare att få ett tillförlitligt resultat, eftersom vi ordagrant kunnat transkribera 

opponenternas svar. 
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6 Resultat och Analys  

Vi har valt att redovisa resultatet i fyra olika teman. Dessa teman är: Utevistelse på 

förskolegården, barns sociala samspel, förskollärarnas arbete för att främja samspel och 

förskolegårdens utformning. Efter varje resultatdel kommer en kortfattad analys.  

 

Som nämnts tidigare använts fiktiva namn på förskollärarna. Emma och Amanda på 

förskola A. Stina och Natalie på förskola B. 

 

6.1 Tema 1: Utevistelsen på förskolegården 

I detta tema presenteras resultatet av hur mycket barnen vistas ute på förskolan och vad 

pedagogernas syfte med utomhusvistelsen är. 

 

6.1.1 Väder och vind  

Samtliga förskollärare berättar att de är ute två gånger per dag, både på förmiddagen 

och eftermiddagen. Amanda och Emma berättar att i enstaka fall händer det att de bara 

är ute vid ett tillfälle. Tre stycken förskollärare poängterar att de är ute mycket och ser 

det som viktigt. Samtliga förskollärare berättar även att de är ute mellan två till fyra 

timmar per dag i snitt och utomhusvistelsen beror i viss mån på årstid. Stina och 

Nathalie menar att mörkret är en faktor som påverkar hur mycket de vistas ute. Att det 

inte finns belysning på gården beskriver Stina och Nathalie blir en fråga om säkerhet. 

Stina berättar att på sommaren behövs det inte lika mycket kläder då det räcker med ett 

par skor. På hösten då det behövs överdrag upplever Stina att det tar längre tid då 

barnen behöver hjälp med påklädningen, vilket hon menar har betydelse för hur mycket 

barnen vistas ute. Nathalie och Emma tar även upp aspekten kyla som en faktor för 

utevistelsen. Emma beskriver att “ när det blir för kallt så kan vi inte vara ute så här 

mycket, då blir de förfrusna å de kan inte röra sig så pass så de håller värmen”. 

 

6.1.2 Frisk luft och kreativa utforskande barn 

Tre förskollärare tar upp att syftet med utomhusvistelsen är bland annat att få frisk luft. 

Stina och Natalie tar upp att syftet även är att utnyttja naturen samt att barngruppen är 

stor i förhållande till lokalerna, då är gården bra att nyttja och barngruppen kan delas 

upp. ”Vissa går ut och vissa är inne och då är målet att få mer utrymme för de som är 

inne, plus att det blir inte så många på gården och då har man mer valmöjligheter där” 

(Stina). Nathalie ser det som en fördel att de är tre stycken pedagoger som arbetar heltid 

på avdelningen. Hon menar att det ger mer val till barnen om det vill vara ute vid fler 

tillfällen än vad som är planerat. Stina tar upp att barnen blir kreativa utomhus och det 

är något som hon tycker är härligt att se, dock kan ett problem vara att det finns för 

mycket lekmaterial på gården. Stina säger att barnen blir ännu mer kreativa i skogen och 

berättar att skogspromenad är inplanerad en gång i veckan. Vid detta tillfälle har 
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förskollärarna inte med sig mycket material utan skogen får stimulera barnens lek. 

Amanda berättar att utomhusmiljön erbjuder barnen andra möjligheter än 

inomhusmiljön så som grovmotoriska rörelser, experiment av naturmaterial så som 

vatten och sand. 

  

Analys 

Vi kan tydligt i resultatet se att båda förskolorna prioriterar att vara ute två tillfällen per 

dag. Det blir även uppenbart att vistelsetimmarna ute är beroende utav årstid. Resultatet 

visar även att alla förskollärarna ser utomhusvistelsen som mycket viktig för barnens 

hälsa och samstämt säger de att det inte enbart är barnens hälsa som är syftet, utan de 

ser gården som en pedagogisk tillgång att kunna dela upp barngruppen. Lindblad, Linde 

och Naeslund (1999) tar upp att barngruppens storlek är en ramfaktor. Natalie uttrycker 

även fördelen av att vara tre stycken heltidsarbetande personal på en avdelning, då det 

kan ge barnen mer inflytande i verksamheten. Amanda ser gården som tillgång för 

motorisk övning och utforskade för barns utveckling. Vi kan konstatera att Stina ser 

gårdens överflöd av material som hindrande av barnens kreativitet. 

 

6.2 Tema 2: Barns sociala samspel 

I detta tama kommer vi presentera resultatet av vad socialt samspel innebär för 

förskollärarna, hur barnens samspel ser ut, svårigheter som upplevs med socialt samspel 

och om förskollärarna upplever att det är samma barn som har svårigheter med samspel.  

 

6.2.1  Förskollärarnas uppfattningar om socialt samspel 

Amanda berättar att socialt samspel är möten mellan flera personer så som barn mellan 

barn, vuxna och vuxna eller barn och vuxna. Det handlar också om att se och höra de 

personer som är i ens närhet och våga ta kontakt med andra, vågar prata och vill lyssna 

på varandra. Hos de yngre barnen är det mycket kontaktsökande. För Emma är socialt 

samspel att kunna vara med varandra och att kunna vistas på samma plats med andra. 

Att få ställa frågor, få vara med att leka och delta i en trygg miljö samt att få utforska i 

lugn och ro. Stina tycker att socialt samspel är när personen kan sätta sig in andras 

situationer och att acceptera att alla är olika. För Natalie handlar det om interaktion med 

andra och att visa en respekt för varandra. Framförallt att kunna ge och ta och att ha en 

öppen dialog med varandra.   

6.2.2  Hitta nya kompisar ute 

Tre förskollärare berättar att de upplever att barnen samspelar bra med varandra 

utomhus. De förmedlar att barnen leker i andra konstellationer ute än inne. Natalie 

berättar att hon kan se att barnen söker sig till andra grupperingar utomhus och säger; 

”Man kan locka med andra olika konstellationer, som kanske inte skulle funka på 

samma sätt inne, och de är super spännande.” 

 

Natalie försöker göra barnen medvetna om varandras egenskaper. Hon berättar att hon 

försöker få barn som leker tillsammans ute även göra de inne genom att berätta för 

barnen hur roligt de haft tillsammans vid tidigare tillfällen. Hon säger; ” Men Calle och 
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Lisa kommer ni ihåg att ni gungade ute, kom så spelar vi detta spel eller kom så ritar 

vi”.  Hon menar att man måste förstå att barn som har kontakt med varandra i uteleken 

inte alltid har kontakt med varandra inne. 

 

6.2.3 Roll och bredvid lekar 

Amanda berättar att barnen har små projekt för sig ute och kan sitta i sandlådan eller 

leka rollekar. Emma berättar att vissa barn har bestämt redan i förväg vad de ska göra 

när de kommer ut. Det kan handla om att de går till skogsdungen som finns på 

förskolegården. Både Emma och Amanda berättar att det finns barn som är lite för sig 

själva, de går in och ur samspelet och leker parallellt med andra barn. Emma säger ”Kan 

se att de är mycket barn som har samlats runt en vattenpöl.  Då blir man nyfiken och går 

dit, det fröet man börjar där och tittar och iakttar när dom andra har ett samspel å en dag 

så vågar man och blir nyfiken och vill delta och vill vara med.” Emma berättar också att 

man inte ska forcera ett barn in i en lek, utan vissa barn vill iaktta från sitt håll. Sen när 

barnet känner sig redo går de in i leken. 

6.2.4 Begränsningar med socialt samspel 

Samtliga förskollärare säger att det förekommer att barn kan ha svårt att samspela med 

andra barn, men att det inte händer så ofta. Amanda berättar att vissa barn kan ha svårt 

att komma in i leken eller att den är för tuff. Emma säger att en del barn är 

egocentrerade och vill bestämma lekreglerna i en lek. Men det handlar mer om mognad 

och att barn utvecklas över tid. Stina tycker inte att barns svårigheter med samspel är 

specifikt annorlunda ute jämfört med inne, men tycker att samspelet blir lättare i 

utomhusmiljön. Det finns ett annat utrymme där man är inte så tätt inpå varandra. Hon 

berättar att det kan förkomma kamper om lekmaterial ute. Hon berättar att barnen själva 

är duktiga på att lösa konflikter, men att det ibland behövs hjälp av en vuxen. Tre 

förskollärare berättar att de upplever att det ofta är samma barn som blir uteslutet eller 

som har svårt med det sociala samspelet. Stina berättar att det ofta är samma barn som 

hamnar i konflikter, men att konflikter även sker inne för dessa barn. Emma upplever 

inte att det är samma barn som blir uteslutna eller har svårt att samspela. Hon tycker 

istället att det är en fas eller period som barnen är i. ”Alla har ju den fasen, det är ju 

inget barn som föds med facit hur man går ur och in i en lek[…] 

 

6.2.5 Lekkoder och det verbala språket 

Emma och Amanda beskriver att det verbala språket kan vara problematisk när barnet 

försöker ta sig in i en redan pågående lek. Emma berättar att barnet i stället tar till andra 

metoder som att buffra eller knuffas för att ta sig in i leken. Emma och Amanda berättar 

att de som förskollärare hjälper barnet genom att sätta ord på barnets handlingar, då de 

innan kunnat observera och tolkat barnets signaler. Emma säger; ”Som vuxen ser man 

att nu var han super sugen på att också testa, för han tyckte att de såg jätteroligt ut att stå 

och gunga sina kompisar. Så det är egentligen de han mena när han kom och putta dig, 

men han kunde inte säga de för språket räcker inte till”. 

 

Natalie beskriver att det finns barn som inte kan alla lekkoder då behöver hon finnas 

nära till hands för att hjälpa barnet in i det sociala samspelet med andra barn. Hon 
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berättar att det är något som arbetslaget har kommit överens om att i olika sammanhang 

ge varnadra utrymme för observation eller tillgång till att vara nära ett barn för att bidra 

till barnets lärande. För att de ska gynna barnet och sedan för hela barngruppen. För alla 

tjänar ju på att alla har ett bra samspel med varandra” (Natalie). 

6.2.6 Närvarande och reflekterande förskollärare 

Samtliga förskollärare säger att det är viktigt att få med alla barnen in i det sociala 

samspelt och att det är förskollärarna ansvar att kontinuerligt jobba med detta. Man ska 

finnas som stöd för barnet. För att hjälpa barnet in i samspelt berättar både Amanda och 

Natalie att det är viktigt att reflektera över vad det är som gör att barnet har svårt att 

samspela med andra eller uppfattas som utanför.  Natalie säger ” Och sen så gäller det 

att veta vad det då är som gör att detta barn inte tar kontakt/ får kontakt med de andra 

då, och det är min uppgift som pedagog, det är inte barnets”. Amanda berättar också att 

man kan ställa sig frågan, kan det vara miljön som inte är inspirerande för barnen. 

  

Analys 

Lindqvist (1999) påpekar att idén bakom läroplaner är grunden för förskollärarnas 

arbete samt att varje läroplan grundar sig i en teori. Resultatet visar att förskollärarnas 

uppfattning om socialt samspel handlar om demokratiska normer och värden som finns i 

förskolans läroplan. Tre av pedagogerna poängterar att de kan se att barnen leker i andra 

konstellationer ute jämfört med inne. Resultatet visar att vissa barn leker rollekar. Andra 

barn leker för sig själva eller bredvid lekar och när de känner sig redo kan de gå in eller 

ur ett samspel med andra barn. Detta kan vi se Säljö (2014) beskriva, att 

kommunikation och samspel är en grundtanke för individens lärande inom det 

sociokulturella perspektivet.  

 

I resultatet framgår det att samtliga förskollärare ser att det finns barn som har svårt att 

samspela med andra barn och flertalet menar att det är samma barn som har svårigheter 

med samspel. En förskollärare poängterar att det är en fas som alla barn går igenom och 

kan därför inte påstå att det är samma barn som blir uteslutet. I resultatet framkommer 

det att anledningen till varför ett barn blir uteslutet kan bero på att barnen är 

egocentrerade eller att leken är för svår för barnet. Det kan handla om det verbala 

språket eller lekkoder som barnet ännu inte behärskar helt. Detta är något som Säljö 

(2014) beskriver att artefakter kan ses som verktyg i kommunikation sammanhang. 

 

Ett flertal förskollärare tycker det är viktigt att reflektera över vad det är som gör att 

barnet blir exkluderat. De berättar att det kan bero på miljöns utformning och inte enbart 

individen. Säljö (2014) påpekar att det är viktigt i den sociokulturella teorin att kolla på 

individen, gruppen och miljön som en helhet. En av förskollärarna framhäver att barn 

som har svårt med samspelet inne även har det utomhus även om det är lite lättare 

utomhus. Samtliga förskollärare poängterar vikten av att alla barnen ska ingå i ett socialt 

samspel och att det är förskollärarnas ansvar att de sker genom att finnas till som stöd. 
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6.3 Tema 3: Förskollärarnas arbete för att befrämja samspel 

Under detta tema kommer vi redovisa resultatet av vad förskollärarna anser sig ha för 

roll utomhus, hur de arbetar med socialt samspel och om de anordnar aktiviteter 

utomhus. 

6.3.1 Observatör, medupptäckande och brobyggare 

Vad förskollärarna anser sig ha för roll utomhus ser olika ut. Tre förskollärare anser att 

de har en roll som observatörer. Nathalie och Stina beskriver sin observerande roll som 

att de behöver ha överblick över var deras hjälp kan behövas i konfliksituationer. Stina 

berättar att hon ibland får hjälpa barnen att lösa konfliktsituationer, men att hon 

avvaktar och ser om barnen kan lösa de själva. Amanda beskriver sin observerade roll 

som att hon behöver ha överblick över barngruppen för att se så alla är på gården. 

Hennes förskollärarroll är även att observera vad barnen leker utomhus samt inta en 

medupptäckande roll tillsammans med barnen. Stina berättar att även hon har en 

utforskande och medupptäckande roll speciellt i planerade aktiviteter. Amanda berättar 

att hennes roll som förskollärare ute styrs utav vilket syfte det finns med utevistelsen. 

När barnen ska lämna inhägnaden av gården så blir hennes roll olika beroende på 

barngruppens storlek. Är barngruppen mindre så kan rollen vara en medupptäckande 

vuxen på vägen fram till målet. Är det en större barngrupp anser hon att hennes roll i 

första hand är att se till att alla barnen finns med och att de tar sig fram till målet. 

Natalie anser sig ha en inspirerande roll för barnens utforskande. Hon berättar att hon 

har denna roll oavsett om hon är ute, inne eller håller i en planerad aktivitet. Det är 

viktigt för Natalie att vara en närvarande förskollärare som finns nära barnen. Emma 

använder uttrycket brobryggare. Hon menar att hennes roll är att hjälpa barnen in i 

samspel med andra och stimulera de barnen som inte tycks ha något att göra. 

 

6.3.2 Förskollärarnas metoder 

Förskollärarna använder sig av olika metoder för att hjälpa barnen in i det sociala 

samspelet på gården. Två strategier som vi valt nedanför att beskriva är hålla handen 

och egna lekar.  

Hålla handen 

Alla förskollärare tar ibland barnet i handen går in i en pågående lek. Emma och Natalie 

berättar att de tillsammans går in i leken med barnen och stannar kvar och ser så allt 

fungerar. Emma berättar att hon backar tillbaka när hon ser att leken fungerar, då det är 

meningen att barnen ska kunna leka med varandra. Natalie poängterar att det blir en 

trygghetsaspekt för barnet, då förskolläraren och barnet tillsammans är med i leken och 

att förskolläraren finns nära. Amanda berättar att det kan uppstå problem i den redan 

pågående leken när en pedagog försöker hjälpa barnet in i leken. Amanda och Emma 

upplever att ibland så fungerar det, men ibland inte då den redan pågående leken falla 

sönder. ”Ja, och så tar man dem i handen och ”jaha, vad gör ni?” Och så lägger man sig 

i lite som vuxen.  Jag har kommit på efter många år att det inte alltid är bästa sättet, utan 

att det finns andra alternativ” (Amanda). 
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Egna lekar 

En annan metod som alla förskollärare tar upp är att de tillsammas med ett eller flera 

barn kan skapa en egen lek eller stimulera barnen genom att ta fram material. ”Det kan 

vara så man går och sätter sig med barnet själv och gör någonting annat tillsammans 

med det här barnet som då är utanför. Vilket gör att många andra oftast blir lite nyfikna” 

(Amanda). Stina berättar att hon sällan sätter igång lekar då hon beskriver barngruppen 

som kreativ och fantasifull. Att ta fram bollar eller att gräva tillsammans med barnet/ 

barnen är något som hon kan göra för att stimulera eller hjälpa barn in i samspel.   

 

6.3.3 Planerade aktiviteter eller fri lek 

Samtliga förskollärare säger att på gården är den fria leken dominerande och viktig, men 

att det även förekommer planerade aktiviteter eller lekar för att främja barnens samspel. 

Natalie berättar att det kan vara lekar som ”Pomperipossa” eller ” Kom alla mina 

kycklingar”. Emma berättar att en fantasi lek som barnen och förskollärarna leker kan 

hjälpa barnen i deras sociala samspel. Hon förklarar att om något barn inte kommer ihåg 

hur man i leken exempelvis förvandla sig till en gående elefant kan man lätt ta hjälp av 

sina kompisar genom att titta och härma, vilket resulterar i ett samspel.    

Förskollärarna berättar att de har en planerad dag i veckan då de lämnar gården. Emma 

och Stina berättar att när barnen och pedagogerna har tagit sig fram till skogen eller 

lekplatsen så är det fri lek. Emma säger att på vägen fram till lekplatsen övar barnen på 

samspel bland annat genom att hålla varandra i handen och genom att lära sig lyssna på 

instruktioner. Stina berättar att hennes planerade aktiviteter på vägen till skogen kan 

vara någon form av rumsuppfattnings övningar och att tillsammans i gruppen äta en 

frukt när de kommit fram. Emma berättar att barnen blir mer kreativa när de befinner sig 

i skogen och på platser där det inte finns färdigkonstruerade leksaker. Samspelet mellan 

barnen menar hon blir annorlunda då barnen tillsammans kan utveckla en fantasifull 

rollek med naturmaterial, exempelvis en barkbit som blir en båt. Amanda tycker att det 

är viktigt att lämna rum för barnens tankar och idéer även i de planerade aktiviteterna. 

Hon menar på att barnen kan upptäcka nya saker än vad som är planerat från början och 

som kan resultera i något helt annat, vilket hon anser är fantastiskt. 

 

Analys 

Resultatet pekar på att förskollärarna har olika pedagogiska roller utomhus och 

ett flertal förskollärare anser sig ha uppdraget som observatör på gården, medan andra 

anser sig ha rollen som medupptäckare. Det är tydligt att förskollärarens förhållningssätt 

förändras beroende på situationen. Är det en stor barngrupp blir syftet att hålla ihop 

gruppen. Är det ett mindre antal barn kan förskolläraren fokusera på att vara nära och 

utforska tillsammas med några barn. Lindblad, Lind och Naeslund (1999) påpekar att 

barngruppens storlek är en ramfaktor. I vårt resultatet kan vi se att förskollärarna 

använder sig utav olika metoder för att hjälpa barnen in i det sociala samspelet med 

andra barn. Några förskollärare vittnar om nackdelen att en redan pågående lek kan 

avbrytas när det kommer en vuxen och lägger sig i barnens lek. Den andra metod som 

samtliga förskollärare tar upp är att förskolläraren själv startar upp en lek tillsammans 

med ett eller flera barn. Det är tydligt att samtliga förskollärare anser att den fria leken 

är dominerande vid utomhuslek men att planerade aktiviteter förekommer. En av 
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förskollärarna poängterar att barnen i de planerade aktiviteterna ska ges möjlighet till 

inflytande. Lindqvist (1999) påpekar att Vygoskijs vision var att förskollärarna utformar 

den sociala miljön och att utformningen är viktig. Det är först och främst barnen som 

ska vara aktiva och förskollärarna ska finnas nära till hands.  

 

6.4 Tema 4: förskolegårdens utformning  

Under detta tema kommer vi redovisa resultatet om förskollärarna ser några 

konsekvenser med samspel i utomhusmiljön, vad de tycker om förskolegården för att 

befrämja samspel och om de skulle vilja förbättra gården i syfte till att bidra till barnens 

samspel.  

 

6.4.1 Fördelar med Utomhusvistelsen  

Samtliga förskollärare säger att utomhusvistelsen skapar fördelar för barnens sociala 

samspel. Amanda tycker att det finns plats för möten utomhus och att det blir spännande 

att upptäcka saker tillsammans. Vissa barn berättar gärna om de hittar något intressant 

medan andra gärna sitter för sig själva. Emma tycker att under utomhusvistelsen kan 

barnen göra allt i sin egen takt. Barnen upptäcker olika saker, gör lite olika saker och får 

sedan ihop det till ett samspel. Stina tycker det är ett helt annat utrymme utomhus, 

då ljudnivån förändras och upplevs tystare då ljudet inte har några väggar att studsa 

emot. Utevistelsen blir på så sätt en avstressande miljö för barnen. Natalie tycker att det 

positiva är att det finns större ytor ute än inne. Stina och Natalie anser att det man kan 

göra inne kan man även göra ute. Aktiviteter som de båda nämner är gympa och måla 

med staffli. 

6.4.2 Hinder med utomhusvistelse 

Natalie säger att det finns hinder som uppstår i och med utomhusvistelsen till exempel 

olika föreställningar kring om det är kallt eller varmt ute eller föräldrars syn på att vistas 

utomhus. Ibland måste förskollärarna diskutera klädval och försöka övertyga föräldrar 

om att lämpliga kläder kan köpas till ett rimligt pris. En nackdel är galonkläderna, då 

det kan bli krångligare när ett barn behöver gå på toaletten och att det tar längre tid vid 

på och avklädning. 

 

6.4.3 Förskolegårdens utformning för att bidra till samspel 

Stina berättar att utegården är någorlunda bra när det gäller att främja barnens sociala 

samspel. Gården är överskådlig, men hon säger att den gärna hade fått vara lite större. 

Det finns lite av varje som barnen kan leka med. Material skulle kunna bytas ut, men 

säger samtidigt att leksaker inte får ta för mycket plats från den fria ytan. Det finns både 

för och nackdelar med att ha få leksaker ute. Barnen får lära sig att ge och ta när det 

finns begränsat med leksaker. Natalie berättar att allt skulle kunna blir bättre. Det 

hon skulle vilja lägga till är till exempel ett utekök, redskap som utmanar barnen i deras 

klättrande och mer experiment och teknik. Emma och Amanda tycker att utegården är 

bra för barnens sociala samspel. Amanda säger att barnen är mycket aktiva ute. På 

gården finns det olika områden som barnen kan välja att vara på. Det finns sandlådor, 
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lite skog och gungor. Emma berättar att hon upplever att barnen alltid hittar på 

någonting och de inte brukar säga att de saknar något eller inte vill göra något. 

 
6.4.4 Förbättringar av förskolegåden 

Emma och Natalie berättar att de upplever att barnen själva inte saknar någonting, men 

att de själv tycker att det hade varit roligt om de fick något nytt till gården. Emma tar 

upp exempel så som att utveckla hinderbanan som de har. Amanda vill att det ska finnas 

fler småställen på gården, så att barnen inte behöver blir så många på samma ställe. Hon 

berättar också att man skulle kunna tillföra mer material som skulle kunna leda till 

mötesplatser. Stina berättar att hon gärna vill integrera den intilliggande skogsdungen så 

att den tillhöra förskolegården och att det gärna kunde finnas någon form av målarhörna 

utomhus. Både Stina och Natalie skulle vilja ha belysning på sin gård eftersom det blir 

mörkt tidigt under vinterhalvåret. Stina berättar att barnen vill vara ute, men att det blir 

en säkerhetsrisk när man inte kan se alla barnen på grund av mörkret. Natalie skulle 

vilja ha mer experiment och teknik som barnen kan använda. Nathalie berättar att 

förskollärarna själva kan göra dessa förändringar, men att det är svårt att få tiden att 

räcka till. Stina tycker däremot att det inte är lätt för att det är pengarna som styr. 

“Pengarna styr, tyvärr så är det så.” Vissa år får förskolan bidrag och andra år får de inte 

det. På förskolan finns det en ansvarig utegrupp som kommer med idéer och förslag. 

Men även där är det ekonomin som bestämmer vad som kan göras och inte göras.    

 

Analys 

Det framgår tydligt att Stina och Natalie anser att de flesta aktiviteter som görs inomhus 

även kan göras utomhus. Resultatet visar att alla förskollärare menar att de ser få hinder 

med barnens samspel i utomhusmiljön trots av och på klädning samt vissa föräldrars 

synsätt på utomhusvistelse. Det är tydligt för oss att de flesta förskollärarna är nöjda 

med sina förskolors utomhusmiljö, men är öppna för förändringar och förnyelse. 

Resultatetet visar att förskollärarna är engagerade och vill göra olika saker som kan 

förbättra utomhusmiljön för att främja barnens samspel, till exempel mer 

naturmiljö, aktivitetsplatser och belysning för att öka tryggheten. 

 

En förskollärare ser att det kan vara nackdel med förändringar på gården, då 

förändringarna kan tar plats från något annat, exempelvis fria gräsytor. Att göra stora 

förändringar i miljön tycker en förskollärare är svårt, då det handlar om ekonomi. 

Lundgren (1999) och Säljö (2014) beskriver att ekonomi kan ses som en ramfaktor. 

Samtliga förskollärare är överens om att utomhusmiljön skapar fördelar för barnens 

samspel. Fördelar som tas upp i resultatet är att ljudnivån inte blir så störande, 

avstressande, en plats för möten, större ytor och att det är spännande att upptäcka nya 

saker tillsammans.   
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7 Diskussion  

I detta avsnitt presenteras resultatdiskussion och metoddiskussion. 

 

7.1 Resultatdiskussion   

I detta kapitel kommer vi att diskutera våra forskningsfrågor i förhållande till studiens 

teoretiska bakgrund. Eftersom forskningsfrågorna handlar om förskollärarens 

professionalitet vad det gäller att utföra, hitta strategier och hur de använder sig av 

förskolegården har vi utöver den teoretiska bakgrunden valt att koppla resultatet till 

förskolans läroplan. 

 

7.1.1 Vad använder sig förskollärarna för strategier för att främja barns samspel i 

utomhusmiljön? 

Begreppet socialt samspel beskrivs på olika sätt av förskollärarna, till exempel nämner 

de att det handlar om möten, interaktion, att delta i lek och att acceptera att alla 

människor är olika. Enligt vår tolkning kan vi se att förskollärarna reflekterar över 

förskolans läroplan där öppenhet, respekt, ansvar, solidaritet samt förmåga att leva sig 

in i andra människors situation är några begrepp som står under punkt 2.1 ”Normer och 

värden” och som förskollärare i verksamheten ska sträva efter att barnen utvecklar. 

 

Vi ser att förskollärarna belyser att barnen leker i andra konstellationer ute jämfört med 

inne. Vi tycker det är intressant att förskollärarna berättar detta, då vi själva upplever det 

ute i verksamheten. En förskollärare tar upp att hon försöker få barnen att intressera sig 

för andra barn och se andra barns egenskaper. Hon berättar att vi människor söker oss 

till personer som är lika oss själva. I förskollans läroplanen (Lpfö98 rev 2010) står det 

att förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ska 

få möjlighet till att utveckla sina sociala relationer och känna samhörighet i en grupp.  

 

Undersökningen visar att förskollärarna arrangerar planerade aktiviteter, men att den 

fria leken är dominerande och viktig utomhus. I förskolans läroplan står det under 

rubriken förskolans uppdrag att “Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö98 rev 2010, s.7). Två 

förskollärare är tydliga med att uttrycka att barnens kreativitet och fantasi ökar när de är 

i skogen eller på gårdar, där det inte finns för mycket färdigkonstruerade material och 

leksaker. Detta är vi lite förvånade över att endast två förskollärare nämner. Kan det 

bero på att förskollärarna inte berättade om det under intervjun men ändå anser detta, 

eller tycker de att barnen utvecklas på samma sätt oavsett utomhusmiljö. Canning 

(2010)  menar i sin studie att miljön påverkar hur barn leker, undersöker och löser 

problem. I Nedovic och Morrissey (2011) studie visades det att pedagogerna anser att 

icke konstruerat material bidrar till barns stimulans, sinnesuppfattning och medvetenhet 

om naturen.  

 

Samtliga förskollärare i vårt resultat anser att det är viktigt att få med alla barn i 

samspelet. Förskollärarna påpekar att barnen behöver integreras med andra för att 

utveckla det sociala samspelet. Barn som har svårigheter med samspel upplevs av en 
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förskollärare har det oavsett miljö. Varför en del barn har svårigheter att samspela med 

andra är något som ett flertal förskollärare menar är deras ansvar att ta reda på och 

försöka hjälpa barnet med. Vi håller med om att det är vuxnas ansvar att hjälpa barn i 

deras utveckling då det ingår i professionen. Till viss del kan vi hålla med om att 

samspelet kan vara svårt oavsett miljö. Vi tror att det kan bero på vilka svårigheter 

barnet har, exempelvis om det är koncentrationsvårigheter tror vi det gynnar barns 

samspel att vistas i utomhusmiljön. Är det verbala språket svårigheten, tror vi att miljön 

inte har lika stor betydelse för barns samspel “här och nu”.  Undersökningens resultat 

kan vi koppla till det som Engdahl, Brodin och Lindstrand (2006) beskriver i sin studie 

att det ofta är samma barn som är involverad i konflikter som sker på förskolan. Varför 

barnet i studien är involverad i konflikter och har svårigheter med samspel beskrivs var 

kommunikativa svårigheter som gör att barnet agerade aggressivt och på så sätt inte kan 

lösa konflikter på egen hand. I vårt resultat berättar en förskollärare att barnen är 

duktiga på att lösa konflikter, men ibland behövs det hjälp av en vuxen. Förskollärarnas 

strategier för att hjälpa barn som har svårt med lekkoder och det verbala språket är att 

finnas nära tillhands samt att hjälpa barnet att sätta ord på känslor och handlingar, så 

andra barn förstår. “Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att 

bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra” 

(Lpfö98 rev 2010, s.9). 

 

Vårt resultat är intressant när man jämför McClintic och Petty (2015)  som poängterar i 

sin studie att pedagogerna anser att deras främsta roll utomhus är att se till barnens 

säkerhet, ge dem vägledning och ge utrymme till barnens självständiga lek. I vår 

undersökning har förskollärarna en observerande och närvarande roll i form att se till att 

alla är på gården samt vara en medupptäckare tillsammans med barnen. Vygotskij 

beskriver att varje läroplan grundar sig i en teori som styr pedagogernas upplägg 

(Lindqvist 1999). Vår undersökning genom förskollärarnas svar visar på att de Svenska 

förskolorna och mycket av lärarnas upplägg präglas av normer i den sociokulturella 

teorin. Mycket som beskrivs i förskolans läroplan tycker vi utgår i från Vygotskys 

tankar och det sociokulturella perspektivet. Om förskolans läropalan skulle präglats av 

en annan teori så tror vi att förskollärarnas  pedagogiska grundsyn, så som kunskapssyn, 

männiksosyn och vilka metoder de förhåller sig till hade kunnat se annorlunda ut. 

 

När förskollärarna berättar vad de använder sig utav för strategier för att främja barns 

samspel utomhus, så är en metod handmetoden. Detta är något som vi inte är förvånade 

utöver, då vi själva har reflekterat över att vi använt oss av den metoden i vissa 

situationer. En förskollärare i vårt resultat har reflekterat över metoden och märkt att 

barn i den pågående leken upplever att det är jobbigt och känner sig tvingade att låta alla 

barn vara med. Två förskollärare är tydliga att de finns kvar i leken som stöd för barnet 

och ser så de fungerar. Varför förskollärarna väljer att stanna kvar i leken tror vi inte 

enbart handlar om en trygghetsaspekt. Vi kan även tänka oss att de handlar om en 

hierarki,  att roller i leken kan fördelas efter barnets popularitet av ett annat barns som 

har en stark position i en barngrupp. I förskolans läroplan (Lpfö98 rev 2010) beskrivs 

att förskolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet att påverka sin posit ion genom 

att ge barn möjlighet till uttrycka sina åsikter. Vi tänker att barns inflytande inte enbart 
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är i förhållande till förskollärarna eller verksamhetens miljö, utan verksamhet som 

helhet vilket då handlar om att respektera varandra.  

 

En annan strategi som alla förskollärarna tar upp är att de tillsamman med ett eller flera 

barn kan starta upp en lek för att få igång ett samspel. Canning (2010) tar upp i sin 

studie att pedagogerna engagerade sig på olika sätt i barnens utomhuslek. Några 

pedagoger engagerade sig genom att delta i lekar medan andra befann sig i närheter av 

barnens lek (Ibid).“I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter 

och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” 

(Lpfö98 rev 2010, s.6). Berkhuizen (2014) tar i sin studie upp att när pedagogen lämnar 

sin plats i den pågående leken så kan konsekvensen bli att samspelet avbryts och även 

barnen avbryter deltagandet från leken. Den tydligaste platsen för samspel mellan barn 

och pedagog i författarens studie är sandlådan. I sandlådan finns det möjlighet för 

många att ansluta sig (Ibid). I vårt resultat tar förskollärarna upp förslag på aktiviteter. 

Två förskollärare tar bland annat upp sandlådan. Att sandlådan är en bra 

mötesplats förstår vi att förskollärarna tycker och genom våra reflektioner och 

erfarenheter så håller vi med Berkhuizen (2014) som menar att det finns möjlighet för 

många barn att ansluta sig. Genom våra egna upplevelser så ser vi att frågan om 

lekmaterial oftast inte är ett hinder för samspelet i sandlådan då vi upplever att många 

förkskolor har tillgång till många spadar, hinkar och “kakformar”. Vi tänker oss då att 

ramfaktorsteorin som Lundgren (1999) och Säljö (2014) beskriver har en mindre 

betydelse för barnens samspel i sandlådan än vad det kan ha på andra ställen i 

utomhusmiljön där barnen kan behöva samsas om lekmaterial. 

 

7.1.2 Hur bidrar enligt våra intervjuade deras förskolegård till barns sociala 

samspel. 

Undersökningen visar att förskollärarna tycker det är viktigt att vara ute.  Det kan vi 

koppla till det som Kos och Jerman (2013) beskriver i sin studie att de flesta 

förskollärarna anser att det är viktigt att barn ska få vara ute när de är på förskolan. Det 

framkommer även i förskolans läroplan (2010) att verksamheten ska ge barnen 

möjlighet att under dagen kunna växla mellan olika aktiviteter både inomhus och 

utomhus. Vi inser att föräldrarnas uppfattningar kring kläder och utomhusvistelse kan 

vara ett problem för förskollärarna att planera sin verksamhet. Även Kos och Jerman 

(2013) skriver i sin studie att barns utomhusvistelse kan påverkas av exempelvis dålig 

väder eller att barnen inte hade anpassande kläder för utomhuslek. Vi är kritiska till att 

förskollärarna inte ser några nackdelar med barns samspel i utomhusmiljön. Vi tycker 

det finns fler fördelar för samspel ute än inne, men vi kan också se att utomhusvistelse 

har sina problem. 

 

Utomhusmiljön erbjuder större ytor att vistas på vilket ses som positivt tycker 

förskollärarna. I undersökning framgår det att aktiviteter som görs inne kan även göras 

ute. Utifrån ramfakrorteorin så tänker vi oss att denna teori som Lundgren (1999) pratar 

om har mindre betydelse utomhus enligt förskollärarns svar. Vi kan även koppla det till 

som McClintic och Petty (2015) skriver i sin studie att planering av utomhusaktiviteter 
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sker på samma sätt som planering av inomhusaktiviteter. Vi är imponerade över 

förskollärarnas inställning till att “flytta” ut inomhusmiljön. Vi upplever att det var 

något som de ville förverkliga och inte bara en idé. McClintic och Petty (2015) skriver i 

sin studie att pedagogerna till en viss del har en förståelse för fördelarna med 

utomhuslek och att barn får möjlighet till att utveckla sin lek och sin sociala kompetens, 

men att pedagogerna i undersökningen anser att lärandet sker inomhus och att 

utomhusmiljön är till för att barnen ska få springa av sig. Utifrån vårt resultat tolkar vi 

det snarare som att de intervjuade förskollärares i vår undersökning tycker att 

huvudsyftet med utomhusvistelsen inte är att få friskluft, utan för att barnen ska kunna 

utveckla sin grovmotorik och kreativitet.  

 

En förskollärare anser att syftet med att vara ute även är för att dela upp barngruppen för 

att ge utrymme för varandra. Undersökningen visar att förskolläraren utnyttjar 

utomhusmiljön för att skapa ett gott klimat i barngruppen och ge barnen fler 

valmöjligheter. Utifrån förskollärarens svar kan vi koppla detta både till Lindblad, 

Linde och Naeslund (1999) ramfatorteorin samt Lindqvist (1999) sociokulturella teori. 

Barngruppens storlek har betydydelse för ramfaktorsteorin, då det inte är något som 

förskollärarna bestämmer över utan det är ett politisk beslut (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999). Då tänker vi att det är viktigt som förskollärare att försöka hitta 

lösningar och metoder för hur man på bästa sätt kan hantera dessa ramar som är svåra 

att påverka. Till exempel genom att dela upp barngruppen i mindre grupper som 

förskollärarna i vår undersökningen tar upp. Genom att förskollärarna väljer att dela upp 

barngruppen och berättar att de gör de för att ge utrymme för varandra och skapa ett gott 

klimat tolkar vi det som att samspelet mellan barn underlättar när barnen är i mindre 

barngrupper. Vi tänker att detta är starkt kopplat till Vygotskisk grundtanke i den 

sociokulturella teorin som Lindqvist (1999) beskriver att samspel med andra människor 

bidrar till individens lärande. Vi tror att mindre barngrupper kan bidra till barns 

utveckling och samspel, då det förhoppningsvis är lättare att synas och komma till tals 

eftersom alla barn har sina egna personligheter. Sammanfattningsvis tolkar vi det som 

att förskollärarna är medvetna om att utomhusvistelsen har en positiv inverkan på barn 

och att lärande sker både inomhus och utomhus. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerande intervjuer som metod för att få svar på 

vårt syfte och frågeställningar. Genom att använda oss av intervju blir den information 

som vi samlar in djupare och mer detaljerad jämfört om vi skulle använda oss av 

enkäter. Respondenterna kan ge uttryck för sina åsikter, erfarenheter och idéer. Under 

intervjun fick vi göra en ljudupptagning vilket är en fördel för oss genom att vi kan gå 

tillbaka till ljudinspelningen för att lyssna på vad förskollärarna säger. Något som vi vill 

lyfta är om man som forskare ska lämna ut sin frågeguide innan samtalet med 

opponenterna? Vi valde att inte skicka ut frågorna för att vi inte ville att opponenterna 

skulle svara utifrån vad tidigare forskare berättar, vilket vi tror skulle kunna ske.  

Vi valde att inte förklara de etiska överväganden i utskicket till förskolechefen som 

Björkdahl (2007) tar upp, att forskarna ska ta ställning till i sin forskning.  
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Vi valde att enbart nämna det i samband med intervjuen. Vårt syfte med att inte nämna 

forskningsetik i mejlet var för att vi inte ville att brevet skulle vara för långt att läsa. På 

grund utav bekvämlighetsurvalet i form utav tillgänglighet fick vi enbart tillgång 

till fyra förskollärare att intervjua på två olika förskolor. Vi tror att flera intervjuer, med 

fler förskollärare från fler förskolor skulle gett oss bredare perspektiv på vad 

förskollärare använder för strategier i utomhusmiljön för att bidra till barns sociala 

samspel. Att sammanställa datainsamling är tidskrävande vilket även Denscombe 

(2009) beskriver som en nackdel med intervjuer. 

 

Vi hade även önskat att få utföra flera intervjuer då vi tänkte att anonymitet för oss 

annars skulle kunna bli ett problem. Vi diskuterade om anonymitetskravet bryts om vi 

endast gör fyra intervjuer på två förskolor där opponenterna på förskola A vet om att de 

båda deltar i undersökningen. Detta gällde även på förskola B. Vi kom fram till att 

anonymitetskravet är oundvikligt på grund utav att förskollärarna redan från början 

visste om varandras medverkan i studien.  

 

8 Slutsats  

Denna studie har bidragit med kunskap om att förskollärare i verksamheten har olika 

strategier för att främja barns sociala samspel och hur de upplever att deras förskolegård 

bidrar till samspel. Det kan vara bra med en förståelse om att man som förskollärare kan 

använda sig av olika tillvägagångssätt för att hjälpa barn in i det sociala samspelt på 

förskolegården. Förskollärarens roll bli att avgöra vilken strategi som passar i vilket 

sammanhang, då det är situaionsbundet. Det är också viktigt att se att alla barn är olika 

och att det kan få en betydelse för hur man går tillväga i en viss situation. Utemiljöns 

utformning visar tidigare forskning och genom förskollärarnas svar har en betydelse för 

barnens sociala samspel på många sätt, som redovisas i resultatet. Slutligen vill vi 

berätta att hur förskolegården ser ut och vilken grundsyn förskollärarna har på samspel 

tror vi är a och o för hur förskollärarna anser att de kan hjälpa barn in i det sociala 

samspelet. 

 

9 Vidare forskning  
Vi tycker det skulle vara intressant att forska vidare i detta område, men att se ur 

barnens perspektiv. Något som vi har diskuterat är att ta reda på hur barnen upplever 

vuxnas deltagande i leken. För att få reda på barnens tankar och känslor skulle 

intervjuer med barn kunna göras. Även att göra videoobservationer utomhus vid några 

olika platser skulle vara av intresse för att se barns reaktioner på vuxnas deltagande i 

utomhuslek. 
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