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Sammanfattning 

Syftet med studien är att visa på hur olika utomhusmiljöer i förskolan används och hur barnen 
använder samförstånd, turtagning och ömsesidighet som gynnar deras samspel och samarbete. 

I bakgrunden lyfts det sociokulturella perspektivet som menar att barns utveckling bäst 
gynnas i samspel med andra. I förskolans läroplan står det att lärandet ska ske både i 
samspelet mellan barn och vuxna men även barnen emellan. Samspel innebär att människor 
som interagerar och samverkar med varandra medan samarbete innebär att flera personer 
genomför en uppgift tillsammans.  

Genom att använda intervjuer kunde vi synliggöra några pedagogers syn på barns samarbete 
och samspel i utomhusmiljön. Observationer hjälpte oss sedan att studera hur barnens samspel 
och samarbete också såg ut i verkligheten. Resultaten visar att förskollärarna anser att 
utomhusmiljön är viktig för barns samspel och samarbete. I de olika utomhusaktiviteterna har 
barnen bland annat möjlighet att utveckla förmågan med turtagning, samförstånd och 
ömsesidighet. För att samspela på ett bra sätt krävs även god kommunikation, 
samarbetsförmåga, lyhördhet, förståelse för andra människor.  

Förskollärarna som vi intervjuat anser att det är viktigt för barnen att vara utomhus och att 
förskollärarnas uppmuntran till barnens samarbete och samspel är en viktig del av arbetet.  
Resultatet visade på att det är viktigt att fånga barnens intresse för att det ska uppstå samspel 
och samarbete mellan dem. Den pedagogiska verksamheten bör fortsätta även i 
utomhusmiljön eftersom det finns mycket att upptäcka och lära för barnen. 

Nyckelord: förskolans utomhusmiljö, samspel, samarbete, utveckling 
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1. Inledning 
Förskolans utomhusmiljö är intressant att studera utifrån barns samspel och samarbete då den 
möjliggör många situationer där barnen utmanas i detta. Under våra olika praktikperioder har 
vi sett att barnen vistas till stor del av dagen utomhus, vilket har lett till att vårt intresse för att 
undersöka utomhusmiljön har väckts. I denna studie vill vi belysa vikten av barns 
utomhusvistelse och undersöka hur barnens samspel och samarbete gynnas i utomhusmiljön. 
Med detta arbete önskar vi få svar från förskollärare och deras tankar kring barnens 
interaktion med varandra samt faktorer som är viktiga när det handlar om barns samarbete och 
samspel. 
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2. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att visa på hur olika utomhusmiljöer i förskolan används och 
hur barnen använder samförstånd, turtagning och ömsesidighet som gynnar deras samspel och 
samarbete. 

2.1 Forskningsfrågor 
• Hur beskriver förskollärare förskolans utomhusmiljö för att utveckla barnens samspel 

och samarbete? 
• Hur använder barnen samförstånd, turtagning och ömsesidighet i utomhusmiljön? 
• Hur samspelar och samarbetar barnen i utomhusmiljön enligt pedagogerna? 
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3. Bakgrund 
Avsnittet kommer att handla om vilket teoretiskt perspektiv vi utgått från, förankring i lagar 
och förordningar samt tidigare forskning kring utomhusmiljön och barns sociala samspel i 
leken.  

3.1 Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin inriktar sig på att lärande sker i samspel mellan människor och har 
stor betydelse för vårt arbete. Vygotskij förde fram idén om att barns utveckling sker i 
samspel omgivningen och att detta leder till olika förändringar i barnets tänkande och 
beteende. Detta ger barnet möjlighet att forma en egen bild av verkligheten menar Vygotskij 
(1995). 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärandet i interaktionen mellan människor 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000). Elm Fristorp och Lindstrand (2012) 
hävdar att socialt samspel är den viktigaste drivkraften i barns utveckling. Lärandet ses som 
social förmedling av information och kunskap där kommunikation och interaktion mellan 
människor är viktiga delar. De menar vidare att det är i samspel som människor, barn som 
vuxna, tar till sig sätt att tänka, tala och utföra handlingar. Barnen är beroende av sin 
omgivning och att människor bygger vidare på sina erfarenheter som de kommit fram till 
skriver Elfström mfl (2011). Människor lär sig ständigt i alla situationer och det inkluderar 
både planerade situationer men också i andra kulturella sammanhang. Vygotskij (1995) menar 
att den sociala samverkan innebär att social aktivitet och kulturella handlingsmönster ligger 
till grund för skapandet av det individuella medvetandet. 

Vygotskij intresserade sig för både kulturella och kognitiva redskap som innebär språk, 
skrivande och räkning men också traditionella kognitiva processer som till exempel minne, 
perception och begreppsbildning. Sådana funktioner har sitt upphov i social aktivitet och 
uppstår bland annat i samverkan med andra människor. Kommunikationen har också stor del i 
barns samspel och samarbete. I det sociokulturella perspektivet ses språket som en resurs för 
tankar (Säljö 2000). Med språket och olika symboler förmedlas barnens tänkande. Vygotski 
(1995) menar vidare att ett sociokulturellt perspektiv utgör ett verktyg för att lösa problem 
och för att hantera kommunikativa och praktiska situationer. 

3.2 Samspelets och samarbetets betydelse för barnet 
Ett socialt samspel betyder enligt Ytterhus (2013) att det är ett ömsesidigt möte av känslor, 
upplevelser, erfarenheter och föremål. Barn växer genom sitt samspel med den fysiska och 
sociala omgivningen. Barn undersöker, utforskar, lär sig och lär tillsammans med andra barn 
och vuxna att skapa mening i tillvaron. Att vara social betyder att människor har relationer 
och kan interagera med andra människor. Dysthe, (2013) menar att när barn och pedagoger 
interagerar med varandra sker ett socialt samspel. Vygotskij (1995) anser att samarbete mellan 
barn uppmuntrar till ett tänkande som är kreativt och skapar nya idéer och lärande i barnens 
upptäckande. 

En studie av Ladd (1999) visar att om barn inte får tillgång till samspel med andra barn får det 
inte heller någon chans att träna upp sina sociala färdigheter. Det kan få konsekvenser senare i 
livet om barnet och leda till sociala svårigheter och beteendeproblem. Williams, Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2000) belyser barns utveckling i att samarbeta och ha ett samlärande 
utifrån läroplansmålen är det viktigt att de får goda förutsättningar att samarbeta i förskolan.  
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3.3 Lekens betydelse för barnens samspel och samarbete  
Det krävs både social och emotionell känslighet för att få delta i en lek. Om det ska utvecklas 
till en gemensam lek med god samverkan och interaktion måste barnen bidra till temat i leken 
utifrån deras sätt att hålla sig till lekreglerna. Lekkulturen som barnen skapar i sin lek bygger 
på deras interaktion och delaktighet. Pramling Samuelsson och Carlsson (2010) menar att i 
leken finns en viktig del av barns lärande, nämligen att barn lär tillsammans och lär av 
varandra. Barns samspel är komplext, de samspelar på samma villkor och leksituationerna 
förändras ofta samtidigt som barnen byter lektyper. Det finns inget absolut rätt eller fel i barns 
lekvärldar och i och med det finns det stora fördelar i arbetet med barns samspel och 
samarbete. Författarna anser vidare att i leken sker alltså en form av samlärande som har en 
betydande roll i barnens samarbete och samspel. Om barnen själva får bestämma väljer de att 
leka med andra barn och de relaterar ofta till sina erfarenheter. 

Resultatet av deras studie visade att i leken sker det delaktighet och kommunikation vilket är 
en form av samspel och samarbete. Enligt en studie av Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2010) visar det sig att barn kan utveckla en förståelse för vad det innebär att bestämma vad 
barn skapar i leken. De studerade hur barnen såg på sina möjligheter att påverka det som 
händer i verksamheten. Leken har en viktig roll i barns lärande både socialt och även 
emotionellt. Det kan till exempel handla om att barn i leken utvecklar tankar om rättigheter, 
delaktighet och inflytande (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001; Johansson, 
1999). Barn kan utveckla förståelse för vad det innebär att bestämma när de leker. I den fria 
leken ges det tillfällen för barn att samspela med varandra och således också till lärande säger 
Engdahl (2011 refererad i Broberg, Hagström och Broberg 2013). Som en förutsättning för 
barnens kontaktskapande och lek betonas att barnen ska ges en trygg miljö att utvecklas i. För 
barn är samspelet med och i den sociala och fysiska miljön grunden för utveckling och 
lärande och förskolan är en av de viktigaste platserna där detta samspel äger rum belyser 
Riddersporre & Persson (2010). Schoultz (2002) menar att kunskap skapas och finns i 
interaktionen. När människor försöker förstå varandra och sin situation utvecklas kunskap 
genom deras samspel. 

3.4 Utegårdens betydelse 
 
Förskolor med utegårdar med många olika typer av miljöer stimulerar barnen. I en 
inspirerande utomhusmiljö med rikligt med material utmanas barnen i sin lek poängterar 
Grahn (2009). Grahn hävdar att en bra utomhusmiljö i förskolan har stora ytor av natur som är 
vildväxt. Det behövs vrår där barnen kan dra sig tillbaka och känna ro, till exempel en dunge 
mellan några buskar eller grop i marken. Norðdahl och Einarsdóttir (2014) belyser också 
vikten av platser där barnen kan dra sig tillbaka och fortsätter att barn tycker om att göra vissa 
platser till ”sin egen” där de kan slappna av utan avbrott, där de ägnar sin tid till att interagera 
med sina kompisar och kan få en överblick över sina omgivningar som gör att barnen känner 
sig trygga. Gården bör även innehålla en öppen plats för utrymme att springa fort och skutta 
och ha gemensamma lekar i storgrupp menar Grahn (2009).  

Placeringen av olika lekredskap som till exempel gungor, sandlådor samt leksaker och andra 
material kan skapa många situationer av samarbete och samspel där bland annat samförstånd, 
turtagning och ömsesidighet uppstår enligt Elm Fristorp och Lindstrand (2012). Riddarsporre 
och Persson (2010) menar att material och lekredskap har en betydelsefull inverkan på 
barnens lekmönster och på det sociala samspelet mellan barnen på förskolan. 
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På förskolans gård sker oftast barns meningsskapande utifrån vad barnen är intresserade av 
och är en helt annan lärmiljö än inomhusmiljön på förskolan. Barnen kan använda 
utomhusmiljön som ett komplement till inomhusmiljön där barnen kan utveckla exempelvis 
leken på en större yta vilket kan utveckla leken. De olika redskapen som finns på förskolans 
gård förmedlar en bild av vad barnen kan använda sig av (Elm Fristorp och Lindstrand 2012) 
Utomhusvistelse betyder också vistelse i den fria naturen poängterar Brage och Linde (2012). 
Utomhusmiljön stimulerar barns lek och rörelse därför gäller det att ta tillvara och utgå från 
barns erfarenheter, funderingar och upptäckter. Ett barn som gjort en spännande upptäckt vill 
gärna fortsätta och utforska detta närmare och visa uppför sina kompisar vad hen har hittat, 
vilket är ett exempel på samspel. Barn jämför ofta sina egna upptäckter med andras. 
Samarbete och samspel i denna situation handlar om lärande i form av upptäckande och kan 
leda till utveckling med nya idéer och inspiration. 

Fjørtoft (2014) upptäckte i sina observationer av lekande barn att i skogen har de också 

favoritplatser. Det var platser med olika slags vegetation och kupering, vilka inbjöd till olika 
sorters lek som till exempel samarbetslekar. Områden med buskar möjliggör skydd mot insyn 
och gör kurragömmalekar, rollekar och konstruktionslekar attraktiva. Träd inbjuder till 
klättring, sluttningar till att åka kana och ett öppet landskap till löpning och olika tafattlekar 
som barnen leker tillsammans med andra barn. Men för att utomhusmiljön ska vara 
inspirerande för upptäckter, lek, samspel och samarbete får den inte vara skrämmande. 

Förutsättningar som kan påverka barnet vid utomhusvistelse är enligt Hellden, Jonsson, 
Karlefors och Vikström (2010) barnets fysiska förmåga, vädrets växlingar, otrygghet och 
rädsla för det ovanliga och obehag för vissa djur. Författarna poängterar också att om barnet 
inte har så stor vana att vistas i naturen kan otryggheten störa. 

3.5 Barnen och pedagogernas samspel i utevistelsen 
För att barnen ska erbjudas en miljö där förutsättningar för lek ges är det viktigt att 
pedagogerna går in i en nära och aktiv relation med barnen för att lek ska utvecklas och skapa 
ro för lek för barnen enligt Broberg, Hagström, och Broberg (2013). Exempel på detta kan 
vara att barnen får leka ostört och i smågrupper som kan bidra till samarbete och samspel 
mellan barnen. Det finns sätt att hjälpa barnen att upptäcka leken. En fördel med att dela in 
barnen i små lekgrupper menar Folkman och Svedin (2005) är att barnen känner sig trygga 
och har lättare att skapa relationer till andra. 

De vuxnas roll blir enligt Kragh-Müller (2012) att utveckla en bra lärmiljö där barnen kan 
utveckla en mer nyanserad lek. Tid, utrymme, erfarenhet och redskap är fyra centrala delar 
som hon framhåller. För att få flyt i leken behöver barn få möjlighet att fördjupa sig i leken 
utan att bli avbrutna 

Social samvaro handlar främst om att vara närvarande. Vi människor är beroende av att ha 
social kontakt med andra människor. Att samspela och samarbeta är inte alltid helt lätt. Det 
kan vara svårt eftersom det innebär kunskap, vilja och förmåga att använda samspelsregler. 
Kragh-Müller (2012) poängterar att genom möte med andra människor, ansikte mot ansikte 
upptäcker vi både oss själva och andra. Pedagogens delaktighet och tillgänglighet i barnens 
lek är betydelsefull menar Ohlsson (2015). Genom att vara delaktig höjs kvaliteten på 
umgänget och utevistelsen i samspel med barnen. Pedagogens naturintresse har en stor 
betydelse för meningsskapandet i utomhusmiljön eftersom att pedagogernas inställning 
påverkar barnen. Barn behöver också samarbeta med vuxna hur bra kamratsamarbetet än är. 
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Både barnen och pedagogerna skapar en positiv stämning mellan varandra och barnen kan 
utveckla sin lek och göra gemensamma upptäckter tillsammans med pedagogerna Ohlsson 
(2015).  

Barn har en medfödd nyfikenhet och det är något som är bra att dra nytta av som pedagog. 
Genom att alltid vara tillgänglig finns det möjlighet som pedagog att vara medupptäckande, 
medundersökande och medagerande enligt Ohlsson (2015). Med medupptäckande avses att 
vuxna befinner sig på samma nivå som barnen och upptäcker vad som finns i naturen. 
Medundersökande är pedagogen tillsammans med barnen och undersöker upptäckten. Till 
exempel när barnen ”letar” efter kunskap om det de upptäckt finns pedagogen med och agerar 
aktivt det vill säga medagerande. Viktigt är att alltid reflektera tillsammans med barnen över 
upplevelsen som blir ett slags samspel där barnen får uttrycka sina tankar och genom denna 
delaktighet tar pedagogen tillvara på barnens nyfikenhet på ett naturligt sätt och får samtidigt 
lära sig mycket annat. Det kan till exempel vara att pedagogerna kan erbjuda möjligheter till 
samspel och samarbete i andra aktiviteter utifrån barnens intresse. 

Ett naturvetenskapligt arbete handlar om på att samla, sortera, pröva, benämna. Genom dessa 
handlanden tillsammans med varandra uppstår samarbete och samspel och det kan uppstå 
dialog mellan barnen menar Elfström (mfl) (2011). Genom att vara observant kan vi få syn på 
att barnen påverkas av varandra och av förskollärarna genom det förhållningssätt och det 
intresse de visar för barnens aktiviteter. Detta sammanhang är ett relationellt rum eller fält där 
lärprocesserna påverkas av förskollärarnas sätt att undervisa och att vara delaktiga i det 
barnen gör och undersöker men också av barnen själva samt av materialet och miljön (ibid). 

3.6 Teoretisk ram 
Barnens samspel med varandra har en handlingsaspekt, en relationell aspekt och en verbal 
aspekt och de varierar vilka situationer de olika aspekterna dominerar enligt Dysthe (2003). 
John Dewey intresserade sig för handlingsaspekten, Herbert Mead för den relationella 
aspekten och Lev Vygotskij för den verbala aspekten skriver Dysthe (2013). Dessa tre 
teoretiker bygger på den grundläggande uppfattningen att det är den sociala gruppen och 
individen som är en del av gemenskapen som är själva utgångspunkten för barnens lärande. 
Dysthe (2013) skriver att barnens medvetande endast kan uppstå genom att barnet i samspel 
med andra barn börjar uppfatta sig själv som självständig och att språket och gesterna har en 
central betydelse för att barnen ska kunna göra sig förstådda av varandra. 

Faktorer som är viktiga i barns samspel och samarbete är samförstånd, ömsesidighet och 
turtagning som Knutsdotter och Olofsson (2011) beskriver. Samförstånd menas med att 
barnen inte fortsätter med något sedan den andre deklarerat att han vill sluta. Ömsesidighet 
handlar om att barnen anpassar sig efter varandra i ett ömsesidigt samspel som till exempel 
kan vara att barnen kommer överens från båda sidor. Turtagning menas med att ibland är det 
ett barn som bestämmer eller hittar på saker, ibland är det ett annat barn. Många regellekar 
handlar om att turas om att till exempel vara olika karaktärer. När barnen leker dessa lekar lär 
de sig att vänta på sin tur och att inte alltid stå i centrum, som många vill och detta kan bli ett 
hinder. 

Begreppet samlärande vilar på de teoretiska utgångspunkter som handlar om delaktighet, 
kommunikation och mångfald av tankar och idéer skriver Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2000). Samlärande kan relateras till begreppen samförstånd, ömsesidighet och 
turtagande som krävs för att barnen på ett lättare sätt ska kunna interagera med varandra. 
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Många barn upplever att det inte är något enskilt barn som bestämmer utan menar istället att 
de bestämmer tillsammans i leken. För barnen är det väldigt viktigt att det uppstår en 
ömsesidighet mellan dem och kompisarna, både när de samarbetar i leken men också när de 
ska ta gemensamma beslut enligt Pramling Samuelsson och Carlsson (2010). 

3.7 Vad säger styrdokumenten om samspel? 
Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket 2011) står det att ”Förmågan att kunna 
kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”. (s. 6). Läroplanen för förskolan 
(reviderad 2011) skriver att ”Verksamheten i kunskapssökandet ska utgå från barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft. Barn söker och erövrar kunskap genom 
lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande.” (s.6, 7). Det allmänna rådet med kommentar för förskolan (Skolverket 
2013) skriver att barns utveckling är interaktivt och relationellt och med det menas att barnens 
lärande och utveckling sker i samspel med omgivningen, i socialt samspel med andra barn och 
vuxna i förskolans miljö.  

I barnens samverkan och interaktion med andra människor utvecklas barnens självinsikt. 
Därför är det viktigt att det skapas förutsättningar i förskolan för det enskilda barnet att ingå i 
relationer med andra barn och vuxna samt att vara delaktiga i olika aktiviteter. Om ett barn 
känner sig tryggt och har utvecklat tillit till de andra barnen och personalen på förskolan finns 
det goda möjligheter till att barnets självkänsla stärks. Självkänslan påverkar i sin tur barnets 
förmåga att lära. Den sociala och känslomässiga utvecklingen hos barnen påverkar den 
intellektuella utvecklingen (Skolverket 2013). 
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4. Metod 
Detta avsnitt börjar med en beskrivning av de metoder som använts. Efter detta kommer en 
redogörelse för vårt urval där vi beskriver vilka förskolor och förskollärare vi valde och varför 
vi valde just dessa. Slutligen redogör vi för våra observationer och intervjuer och hur vi 
gjorde för att analysera våra data.  

I undersökningen genomfördes intervjuer och observationer för att få fram information. Detta 
för att få kunskap om hur förskollärarna ser på barnens samspel och samarbete. En kvalitativ 
metod användes för att få fram tydlig information om vårt ämne som handlar om barnens 
samspel och samarbete i utomhusmiljön. Vi har använt oss av ett sociokulturellt perspektiv 
när vi genomfört våra observationer för att få syn på barnens samarbete och samspel för att få 
en bättre förståelse av vad teorin innebär som sedan underlättar vår analys av observationerna. 
 
4.1 Urval 
 
Intervjuerna genomfördes på två förskolor i norra Sverige. Anledningen till att vi valde den 
ena förskolan var vad Bryman (2008) kallar för bekvämlighetsurval vilket innebär att 
respondenterna väljs utifrån tillgänglighet. En av oss har haft verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) på den förskolan och vet att utomhusmiljön är stor och att det finns mycket material att 
tillgå. Den andra förskolan valdes för att de lägger stor vikt vid utomhusvistelse och våra 
förhoppningar var att hitta mycket material till vår studie där. De respondenter som deltog i 
studien var de förskollärare som fanns tillgängliga på förskolorna vi valde.  
Den ena förskolan vi besökte ligger placerad i en by nära en stad i Norrland. Förskolans gård 
erbjuder rutschkanor, pallkragar, en stor sandlåda, närhet till hockeyrink, skidspår och 
grillstuga. Den ena pedagogen som vi intervjuade har arbetat på förskolan i 2 år och arbetar 
främst med de äldre barnen (tre till fem år) men måste vara flexibel och arbeta med de yngre 
barnen då det behövs. Hen har ett stort naturintresse. Den andra pedagogen på samma 
förskola har arbetat som förskollärare på denna förskola i sju år men har varit förskollärare 
sen år 1990. Hen arbetar med de yngre barnen och naturintresset är stort.  
Den andra förskolan ligger nära ett tätbebyggt område och har tillgång till en stor utegård. 
Materialet som finns på förskolans gård är sandlådor, grusgångar, en stor träbåt där barnen 
kan leka och en träbro. Hen har arbetat på förskolan i ett år och känner till förskolan och dess 
utegård väldigt bra. Pedagogen arbetar med alla barn det vill säga ett till fem åringar och 
naturintresset är stort. Den andra pedagogen har arbetat på förskolan i tre år och arbetar med 
de yngre barnen, ett till tre åringar. 

4.2 Datainsamling 
I vår studie användes en kvalitativ metod för att samla in och analysera data. Detta för att få 
kunskap om hur förskollärarna ser på barnens samspel och samarbete. I undersökningen 
genomfördes intervjuer och observationer för att få fram information. För att få fram tydlig 
information om vårt ämne som handlar om barnens samspel och samarbete i utomhusmiljön. 
En utformad iakttagelse är en bra beskrivning av observation inom pedagogiken. Där försöker 
observatören fokusera på något som är av betydelse. Det som är av betydelse för oss är att se 
hur barnen samarbetar och samspelar i förskolans utomhusmiljö. 

Vi har använt oss icke deltagande observationer. Icke deltagande observationer innebär att vi 
som ska göra denna studie inte är delaktiga i våra observationer. Detta för att kunna lägga 
fokus på observationerna och inte på att vi själva ska samspela med barnen i utomhusmiljön.  



9 
 

4.3 Observationer 
Observationer är mentalt krävande och det gäller att vara psykiskt och fysiskt förberedd som 
gör att observationens kvalitet blir så bra som möjligt enligt Bjørndal (2005). När 
informationen samlats in genom intervjuer och observationer genomförts har båda varit 
närvarande på olika ställen på gården för att sedan diskutera och skriva ned resultatet. 
Observerationerna och intervjuerna har bearbetats tillsammans. Under vistelsen på första och 
andra förskolan började observationerna av förskolegården och även observationer hur barnen 
lekte och vad de sa under deras leksituationer. Under observationstillfällena på förskolorna 
fokuserades observationerna på barnens samspel och samarbete med varandra. För att 
synliggöra så många samspelsituationer som möjligt delade vi på oss och observerade barnen.  
När dessa situationer uppstod observerade vi barnen och antecknade på ett papper vad barnen 
gjorde samt vad de sa. Därefter diskuterades vilka situationer som uppstod och det gjordes på 
båda förskolorna. Under observationerna använde vi oss av observationsscheman som vi i 
förväg hade förberett. Dessa ifyllda observationsscheman finns i bilaga 2, 3, 4 och 5. 
 
Det som intresserade oss under våra observationer var att höra vad barnen sa och vad barnen 
gjorde under varje situation. Det skrev vi ner med hjälp av ett så kallat observationsschema. 
Observationsschemat består av tre spalter, där vi skrev ned vad barnen sa, vad barnen, gjorde 
och en reflektionsspalt. Observationerna som utfördes på de två förskolorna tog ungefär tre 
timmar på varje förskola. Bryman (2008) skriver om synpunkter som är viktiga att efterfölja:  

”Det krävs ett tydligt fokus, något som rymmer två aspekter. Det ska för det första vara klart 
för observatören exakt vad/och eller vem som ska observeras. Om det till exempel är 
människor som är det centrala i observationen, måste observatören veta vem eller vilka som 
ska observeras. Observatören behöver också veta om någon speciell del av miljön ska iakttas 
och registreras och i så fall vilken” (s. 267).  

4.4 Intervjuer 
Vid den kvalitativa metoden som vi gjorde användes semistrukturerade intervjuer som 
Bryman (2008) skriver om. En semistrukturerad intervju innebär att en intervjuare ställer 
frågor till en respondent utifrån en intervjumanual som kan ändras under intervjun. Varför de 
flesta forskare använder sig av semistrukturerade intervjuer är att den formen underlättar både 
själva frågandet och registreringen/kategoriseringen av svaren. Det blir mer ett samtal där nya 
frågor kan komma upp. Som intervjuare är det viktigt att vara förtrogen med de frågor som 
ingår i intervjuschemat. Fördelen med att skicka ut frågorna i förväg är att informationen som 
respondenterna ger koncentreras till studiens syfte. Nackdelen med att respondenterna har 
samma intervjumanual som intervjuarna är att fokus hamnar på frågorna istället för på 
deltagarna. Bjørndal (2005) skriver att intervjun både ger möjlighet att upptäcka detaljer och 
intervjuaren får en förståelse för den respondentens perspektiv. 

Fyra förskollärare intervjuades, två på varje förskola. Pedagogerna frågade före intervjuerna 
om de kunde få en kopia av intervjumanualen så att de skulle känna sig mer bekväma med 
intervjuerna. Intervjuernas längd varierade mellan 20-40 minuter. Efter intervjuerna 
sammanställde respondenternas svar. Intervjuerna spelades in med mobiltelefonens diktafon.  

4.5 Analys av data 
Efter intervjuerna transkriberades vårt material som enligt Bryman (2008) innebär att spela in 
och skriva ut sina intervjuer. Vi var intresserade av vad respondenterna sa och hur de svarade 
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på våra forskningsfrågor. Efter att ha lyssnat på intervjuerna skrev vi ner respondenternas 
svar. När vi analyserade använde vi oss av observationsschema för att dela upp det vi ville 
synliggöra med fokus på samarbets- och samspelssituationer. Efter det delade vi in svaren på 
forskningsfrågorna i mindre delar och undersökte varje del för sig genom att dela in under 
olika rubriker. Vi lyfte fram resultaten av vår undersökning och jämförde med olika teorier 
och tidigare forskning. 

4.6 Forskningsetiska principer 
De som forskar om ett område måste förhålla oss till forskningsetiska principer och ska i och 
med detta informera undersökningsdeltagarna, det vill säga pedagogerna och barnen, om hur 
deras medverkan i projektet ser ut och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De får till 
exempel själva välja om de vill vara med i undersökningen och att inga personer kan 
identifieras av utomstående. Det grundläggande individskyddskravet kan åskådliggöras i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav presenteras i Vetenskapsrådet (2002) om 
forskningsetiska principer och kallas: 

• Informationskravet. Forskaren ska ge information till respondenter och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Vi uppfyllde detta genom att, vid förfrågan om förskolornas deltagande, 
informera dem om studiens syfte, deras uppgift samt att deltagandet är frivilligt. 

• Samtyckeskravet. Detta innebär att respondenten själv bestämmer över sin medverkan och 
att de när som helst får avbryta den. Detta informerade vi våra respondenter om i samma 
telefonsamtal i samband med förfrågan om deras deltagande i vår studie. 

• Konfidentialitetskravet.  Alla deltagare i en undersökning ska ges förtroende och 
personuppgifterna ska behandlas och skyddas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Vi uppfyllde detta genom att inte använda respondenternas namn eller annan 
information som kan kopplas till en person eller arbetsplats. 

• Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer användas endast för studien. 
Efter transkribering och sammanställning av information raderades all data. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt har vi svarat på forskningsfrågorna utifrån det våra respondenter har sagt under 
intervjuerna. För att göra svaren lätta att urskilja har vi kategoriserat svaren utifrån våra 
frågeställningar med underrubriker och därefter skrivit en kort sammanfattning om varje 
fråga. 
 

5.1 Hur beskriver förskollärare förskolans utomhusmiljö för att utveckla barnens 
samspel och samarbete? 
 

5.1.1 Planerade utomhusaktiviteter 
Varje vecka brukar pedagogerna planera några utomhusaktiviteter som genomförs 
tillsammans med barnen och läroplanen finns alltid med vid planeringen. Pedagogerna är 
alltid uppmärksamma på att barnen kan byta fokus till något annat när de genomför 
aktiviteten och då gäller det för pedagogerna att kunna vara flexibla och möta barnens villkor. 
En planerad utomhusaktivitet som pedagogerna brukar genomföra är en så kallad ”naturruta” 
för att arbeta med samspel och samarbete. Denna naturruta är en stor sten som är barnens 
gemensamma ställe där barnen kan leka och få upp ögonen för andra kompisar. När barnen 
och pedagogen går till rutan finns det en stoppskylt före rutan där första barnet i ledet 
ansvarar för att alla barn ska stanna. Syftet med stopprutan är att barnen ska samlas och 
pedagogen ska ha en liten reflektionsstund med barnen där barnen får tala om vad som finns 
runtomkring stopprutanoch om det ser annorlunda ut sedan senast pedagogen och barnen var 
där. I denna aktivitet sker ett samspel genom att barnen får leka med varandra på stenen och 
samtidigt dela tankar tillsammans. 

På samma förskola arbetar personalen av planerade utomhusaktiviteter med de yngre barnen. 
Då vatten finns att tillgå, vilket är speciellt på sommaren, får barnen använda de olika sinnena 
genom att känna, smaka och utforska vattnet. Pedagogerna gör utflykter med barnen eftersom 
de har nära till skog och natur. Under utflykterna brukar pedagogerna peka på föremål i 
naturen och prata om allt de ser för att barnen ska få ett större ordförråd. När de har pekat på 
något föremål i naturen får barnen samverka och diskutera om föremålet. Föremålen kan till 
exempel vara om vilka blommor som finns nära vägen, vilka olika typer av träd som finns i 
skogen nära vägen. Det kan till exempel vara att gräset är grönt. På detta sätt härmar de yngre 
barnen efter och försöker säga även svårare meningar som har med natur att göra. 

Förskolan använder sig av en så kallad ”leklåda” som används av barn som inte har något att 
göra i utomhusmiljön. Då kan barnen gå till leklådan och slumpmässigt ta upp ett kort och 
leka leken som står på kortet. Lekarna på korten är mest rörelselekar som till exempel ”Under 
hökens vingar kom” eller ”Vem är rädd för Svarteman”. I dessa rörelselekar sker ett samspel 
genom att barnen är tillsammans med varandra och samarbetar genom att tillsammans fånga 
barnen som kommer springande.  

5.1.2 Spontana utomhusaktiviteter 
På den andra förskolan vi besökte användes utomhusmiljön för att till exempel upptäcka 
fasförändringar, oerhört mycket matematik som till exempel att räkna kottar tillsammans eller 
skapa ”butiker” där barnen räknar med varandra. De samarbetar genom att de använder 
matematik och tar olika många föremål och räknar ut svaren tillsammans. Förskolan planerar 
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inte många aktiviteter utomhus utan det sker veckovis att pedagogerna planerar aktiviteter 
med barnen och då får barnen göra det som intresserar dem. 

Sammanfattning: Planerade utomhusaktiviteter som till exempel naturrutan och leklådan 
använd svaren visade också att pedagogerna anser att det är viktigt att som pedagog veta vad 
syftet är med aktiviteten. Förskolorna använder sig av planerade uteaktiviteter i utomhusmiljö 
och förskolans personal har alltid med läroplanen i tankarna för att ge förutsättningar för 
barns samspel och samarbete. Naturrutan och leklådan kan leda till förbättrad 
samarbetsförmåga, för när barnen de leker i naturrutan och leklådan interagerar och 
kommunicerar de med varandra.  

Under utomhusvistelsen uppstår många spontana situationer eftersom det inte sker många 
planerade aktiviteter. Detta är något som är bra då barnen väljer själva vilken aktivitet de gör 
utifrån deras intresse. När de använder sig av ”butiker” leker barnen oftast rollekar vilket 
innefattar att barnen har olika roller som till exempel kassörer och kunder. Här sker ett 
samspel mellan barnen när de kommunicerar med varandra och ett samarbete då de hjälps åt 
att byta roller i leken. 

5.2 Hur använder barnen samförstånd, turtagning och ömsesidighet i 
utomhusmiljön? 
 
5.2.1 Konflikthantering 
Det sker en ständig kommunikation mellan barnen i deras lek och de tar ofta gemensamma 
beslut. Samförstånd använder barnen när de kommer överens om beslut i olika situationer. 
Ofta kommer barnen överens, men ibland uppstår konflikter, då uppstår en träning i 
konflikthantering. Då är det viktigt att barnen tränar på att reda ut problemet istället för att 
pedagoger försöker lösa det. Om pedagogerna löser barnens konflikter får barnen inte 
utrymme att lösa problemen, men det är viktigt att pedagogerna är närvarande och är där som 
stöd. Detta har vi kommit fram till genom svaren från våra respondenter. 

5.2.2 Barnen anpassar sig i sandlådan och snöhögar 
På en förskola använder barnen turtagning i leken när de använder olika leksaker eller 
material. Till exempel i sandlådan då barnen använder spadar och hinkar att leka med. Ibland 
kan barnen också bryta mot turtagningar och konflikter kan uppstå. Det är ett tydligt exempel 
på att vikten av samspelet mellan barnen fungerar. I exemplet med sandlådan använder barnen 
även ömsesidighet genom att de tillsammans bestämmer olika saker och anpassar sig efter 
varandra. Pedagogerna poängterar att samförstånd, turtagning och ömsesidighet brukar 
förekomma i sandlådan. En annan plats där dessa begrepp används är på snöhögar där barnen 
åker pulka och där alla barn inte kan vara på samma plats samtidigt. Här använder barnen 
turtagning för att turas om att åka ned för backen. 

Sammanfattning: Samförstånd, turtagning och ömsesidighet förekommer på båda 
förskolorna som vi studerade. Det är viktigt att barngruppen använder sig av dessa begrepp 
för att kunna samspela och samarbeta med varandra under utomhusvistelsen på ett bra sätt för 
att det inte ska bli negativa avbrott i leken.  
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5.3 Hur samspelar och samarbetar barnen i utomhusmiljön enligt pedagogerna?  
 
5.3.1 Utomhusmiljön 
Enligt pedagogerna är det stor skillnad mellan att vara inne och att vistas utomhus. I 
utomhusmiljön är barnen mer öppna för att hitta på saker jämfört med inomhus då barnen 
hellre vill aktivera sig med stillasittande saker som att leka med plusplus eller lägga pussel. I 
utomhusmiljön har barnen en större gemenskap med varandra och de har lättare att hitta 
samarbets- och samspelssituationer mellan varandra. De har också möjlighet att röra sig på ett 
bättre sätt än inomhus eftersom det finns större ytor att springa på utomhus.  
 

5.3.2 Samarbete och samspel 
Samarbeten och samspel mellan barnen sker i den vardagliga leken. En pedagog som vi 
intervjuade poängterar att när något barn intresserar sig för något antingen inomhus eller 
utomhus blir alltid ett barn i närheten intresserad av samma sak och det sker ett samspel. 
Barnen får alltså inspiration av varandra när de iakttar och observerar varandra. Samspel och 
samarbeten sker oftast i utomhusmiljön i snön på vintern, i rutschkanan och vid gungorna. I 
snön kan ömsesidighet ske genom att barnen är överens från båda sidor till exempel när det 
gäller att bygga snögubbar. Turtagande kan ske i rutschkanan, då barnen måste vänta på sin 
tur på att få åka i rutschkanan och samförstånd kan ske vid gungorna om ett barn puttar på ett 
annat barn som sitter i gungan och barnet säger att han inte vill gunga något mer. 

En annan pedagog förklarar att barnen är duktiga på att hjälpa varandra i utomhusmiljön. De 
är omtänksamma med varandra till exempel när ett barn fryser då brukar kompisar till det låna 
ut sina vantar för att barnet ska kunna bli varm om händerna. Barnen vill gärna vara med och 
hjälpa till när pedagogerna startar upp ett projekt eller planterar växter. Där är de gärna med 
och hjälper till för att de vill se när plantorna växer. Samtliga pedagoger menade också på att 
det är lättare som pedagog att se barnen samarbeta och samspela i utomhusmiljön eftersom 
barnen hittar varandra bättre utomhus än inomhus. De yngre barnen leker med de äldre barnen 
och tvärtom. Samarbete och samspel brukar ske då barnen hjälper varandra att bygga 
hinderbanor. Här samarbetar barnen med varandra genom att till exempel bygga upp en 
hinderbana och under hinderbanan hålla handen när kompisen ska hålla balansen. De hjälper 
varandra när de leker med vatten. Det kan till exempel bara att hjälpa kompisen att hälla 
vatten i en hink eller dylikt. 

Sammanfattning: Det uppstod många olika aktiviteter där barnen samspelade och 
samarbetade. För att nämna några exempel: när barnen gungar, vattenleken och när barnen 
bygger hinderbanor. Pedagogerna uppmuntrar barnen till samarbete och samspel. Grunden till 
att barnen samarbetar och samspelar kan bero på att det finns stora utrymmen i 
utomhusmiljön för barnen att springa omkring. Större ytor ger upphov till att barnen kan leka 
med flera. Varför pedagogerna tycker att det är lättare att se barnen samarbeta och samspela i 
utomhusmiljön är för att större utrymmen ger upphov till mer varierade lekar bland barnen 
och annat material. 
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5.4 Resultat från observationerna 
Observationerna från den första förskolan finns med i bilaga 2 och 3 och där observerades en 
utomhuslek där det var ca tolv barn och två pedagoger närvarande. Beskrivningarna av 
observationstillfällena på den andra förskolan finns i bilaga 4 och 5. I denna utomhuslek var 
det femtiosju barn och tolv pedagoger närvarande på förskolegården (eftersom denna förskola 
är en sex avdelningsförskola). Här uppstod också sex stycken situationer där barnen 
samspelade och samarbetade med varandra. I dessa tolv exempel tittade vi på tre kriterier som 
är viktiga för att barn ska kunna samspela och leka med varandra och dessa är, turtagande, 
ömsesidighet och samförstånd. Nedan har vi kategoriserat dessa tre kriterier och beskrivit 
situationerna där vi börjar med fem stycken situationer som barnen använder turtagning i sin 
lek. Sedan beskriver vi kriteriet samförstånd, med tre stycken exempel och slutligen 
ömsesidighet med fyra stycken exempel. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning om 
de tolv situationerna och under varje situation har vi skrivit en kort reflektion. 
 
5.4.1 Turtagning 

Exempel 1:  

Tre pojkar och en flicka åker i en rutschkana. De hjälper varandra att ta sig upp för 
rutschkanan. Flickan skjuter upp en plastbil i rutschkanan. 

- Jag åker nu, säger en pojke. Han åker ned och går upp till rutschkanan igen. Där står 
flickan och pojke 1. 

- Ska vi ta och åka igen? frågar pojke 2 som står uppe på rutschkanan 
- Ja det gör vi, svarar flickan som åker ned. Flickan vill åka igen och går mot 

rutschkanans stege. Pojke 2 frågar flickan: 
- Hur ska du ta dig upp där? 
- Jag klättrar, säger flickan. 

Reflektion: Här sker ett samspel mellan fyra barn och ett samarbete mellan pojke- flicka och 
pojke-pojke. Turtagning tränas. I rutschkanan är det viktigt att dessa sker för att barnen ska 
vara överens i deras handlingar och veta att de måste vänta på sin tur för att ingen ska göra sig 
illa. 

Exempel 2:  

En flicka drar en pojke i en pulka. Hon drar pojken flera meter runt förskolegården. Sedan 
turas de om att dra varandra i pulkan. 

- Om jag börjar dra dig så kan du dra mig sen, undrar flickan. 
- Ja, sen kan vi gå och åka i den där backen, påpekar pojken. 
- Nä, jag vill gå och leka med dem andra barnen, konstaterar flickan. 
- Okej, vi går och leker med dem sen går vi och åker i backen säger pojken glatt. 

 

Reflektion: Här sker ett samspel och turtagning mellan pojken och flickan detta eftersom de 
hjälper varandra att dra varandra i pulkan. Flickan och pojken är båda överens om att dra 
varandra i pulkan en stund. 

Exempel 3: 
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Tre barn leker en rollek där det uppstår en konflikt. I konflikten är två flickor och en pojke 
närvarande. Barnen lever sig in i leken där barnen inte är eniga om hur leken ska gå till. 

- Nej, du får inte vara den karaktären, jag vill vara den, utbrister flickan till pojken som 
säger att han vill vara prinsessan i rolleken. 

- Jo, men jag vill vara prinsessan, så får du vara prinsen, säger pojken. 
- Ni kan turas om att vara de olika karaktärerna, säger flicka 2 som har varit i närheten 

och hört allt. 

Reflektion: Barnen kunde hjälpas åt att lösa konflikten utan vuxen där ett barn gick emellan. I 
denna situation turas pojken och flickan om att träda in i olika roller och detta för att flicka 2 
gav det som förslag. I denna situation sker ett turtagande där flickan och pojken turas om att 
vara olika karaktärer. Barnen kommer överens att det är det bästa sättet att alla ska bli nöjda.  

Exempel 4: 

Fyra barn leker med varandra. Två pojkar och två flickor imiterar varandra, de imiterar 
varandra genom att hoppa på ett ben. Barnen tittar på varandra och försöker lära sig av 
varandra. 

- Titta vad jag kan göra, säger flicka 1 och frågar den andra flickan om hon kan göra 
samma sak. 

- Ja, nu är det min tur att visa att jag kan göra samma sak som dig, utbrister flickan. 

Reflektion: I denna situation sker ett samspel där barnen lär sig av varandra. Turtagning 
skedde genom att barnen turades om att utföra olika rörelser som bland annat förbättrar 
koordinationsförmågan, motorik och kroppskontroll.  
 
Exempel 5: 

I detta exempel är det en flicka som står uppe på en plastrutschkana och ropar på en pojke 
som kommer och åker med henne. När pojken är på väg till plastrutschkanan frågar han 
flickan: 

– Vad gör du? 

– Jag åker rutschkana, säger flickan som glatt åker ned för rutschkanan. 

– Får jag åka efter dig? frågar pojken. 

– Ja, efter jag har åkt så kan du få åka förklarar pojken. 

Reflektion: I denna situation sker ett samspel mellan flickan och pojken, där flickan 
interagerar med pojken. Turtagning sker när pojken och flickan turades om att åka nedför 
plastrutschkanan.  

5.4.2 Samförstånd 
 
Exempel 6:  

Konfliktsituation mellan två pojkar och en tjej. Pojke 1 ligger ned och pojke 2 blir sur på 
pojke 1 för att han säger att pojke 2 är dum. Pojke 2 börjar sparka på pojke 1 som ligger ned. 
Flickan går mellan de båda pojkarna in och säger: 
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- Du får inte sparka på honom. Han kan göra sig illa! 

Pojken slutar sparka på den andra pojken som ligger ned och går därifrån. 

Reflektion: I denna situation förklarar flickan för pojke 2 att han inte får sparkas för att han 
kan göra sig illa. Det sker ett samspel mellan flickan och de två pojkarna. Det sker även ett 
samförstånd mellan flickan och pojkarna för att pojken förstår att han inte får sparka på 
pojken efter att flickan sagt till honom att han ska sluta. 

 
Exempel 7: 

Två flickor och en pojke bygger en snöigloo. Barnen pratar vars i snöigloon de får ligga och 
vem som ska bygga vad på snöigloon.  

– Nu tänker jag ligga här säger ena flickan, och lägger sig ned på marken. Hon ställer sig upp 
och går ut från snöigloon och går och hämtar en snöklump. 

– Du måste lägga snöklumpen på huset, säger pojken. 

– Nu lägger jag snöklumpen på huset, konstaterar flickan. 

Reflektion: Här sker ett samarbete mellan barnen att hjälpas åt att bygga en snöigloo, och 
både flickan och pojken är eniga hur snöigloon ska byggas. Här sker även ett samförstånd då 
barnen då de två flickorna och pojken är överens hur snöigloon ska byggas. 

Exempel 8: 

Detta exempel inträffade före barnen skulle gå in och äta lunch. Det var två flickor, en flicka 
som satt på ett bord och den andra flickan satt under bordet. Flickorna lekte bockarna bruse 
och flickan som satt på bordet var trollet och flickan som satt under bordet lekte att hon var en 
av getterna i historien. 

– Vem är det som klampar på min bro? ryter flickan som sitter på bordet. 

– Det är jag, lilla bocken bruse som vill komma över bron säger flickan under bordet ynkligt. 

– Det får du inte, säger flickan på bordet. 

– Då kommer jag ändå, och flickan under bordet går upp och sätter sig på bordet. 

Reflektion: Exempel på en rollek där två flickor samspelar med varandra och leker bockarna 
bruse. De använder fantasin och leker att bordet är en bro. Det som kunde ses i denna rollek 
var att det skedde ett samförstånd mellan flickorna eftersom båda flickorna hade hört denna 
berättelse och visste hur de skulle dramatisera denna berättelse. 

5.4.3 Ömsesidighet 
 
Exempel 9: 

Två barn bygger en snögubbe. 

- Jag sätter första snöbollen som kropp, säger första pojken 
- Okej, då sätter jag andra snöbollen som huvud, säger andra pojken. 
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Barnen bestämmer sig för att plocka bort en pinne ur snöbollen och pojke 1 säger: 

- Vi hämtar en spade. Pojke 2 följer med. 

Reflektion: Detta exempel visar på ett samarbete mellan två pojkar som bygger en snögubbe. 
Andra pojken tog initiativ att hämta en spade och första barnet följer efter. Pojkarna är 
ömsesidiga med varandra för att barnen anpassar sig efter varandra i leken. Ett samarbete sker 
eftersom båda är delaktiga i byggandet av snögubben. 

Exempel 10: 

Fyra barn befinner sig på ett område där det finns stubbar. De fyra barnen sitter i rad och leker 
att de kör buss. Det är en pojke och tre flickor och en av flickorna är busschaufför och sitter 
längst fram. Efter att de har suttit en stund på stubbarna, reser sig flickan som sitter längst 
fram och springer iväg och de andra barnen följer efter. Barnen gör ljud med munnen som en 
buss låter. Flickan som är längst fram styr leken. 

– Följ efter mig, säger hon. Sedan springer barnen runt i cirklar. 

Reflektion: I denna situation leker barnen en rollek där barnen samspelar med varandra 
utifrån deras erfarenheter hur människor brukar göra när de sitter på en buss. De äldre barnen 
styr leken mer än de yngre barnen. Ömsesidighet sker i leken när barnen accepterar varandras 
regler som de vill att leken ska genomföras. 

Exempel 11: 

Fyra pojkar skottar loss stora snöbollar som fryst fast i marken. De hugger med varsin spade 
och kommer med förslag hur de ska göra för att få loss dem stora snöbollarna. Barnen får idén 
att de kan sparka loss snöklumparna. Barnen får syn på ett annat barn som står utanför 
barnens lek. Eftersom de har svårt att få loss snöklumparna tänker barnen att det går att få loss 
snöklumpen om ett till barn hjälper dem. Ena pojken rådfrågar den andre pojken: 

– Kan vi inte ta hjälp av honom?  

Ja, svarar den andra pojken. De går och frågar om killen som inte var med i leken om han vill 
följa med dem och hugga loss isklumpar. Det ville pojken och de går och hugger. De hugger 
ett tag och får inte loss snöklumparna. En pojke får syn på en spade och frågar de andra 
pojkarna: 

– Vi hämtar den större spaden. En pojke hämtar den och börjar hacka och får lös en 
snöklump. 

– Det var jag som fick lös den, utbrister pojken glatt. 

Reflektion: I denna situation samspelar och samarbetar barnen med varandra när de kommer 
fram till olika lösningar och sedan utför dessa uppgifter tillsammans och är överens. Där sker 
en ömsesidighet från barnen. Pojken som fick lös snöklumpen, reagerade som att han hade 
fått lös snöklumpen själv, men i själva verket var det själva förarbetet som alla barn hade gjort 
tidigare som gjorde att barnet med den stora spaden fick loss snöklumpen. 

Exempel 12: 

Åtta barn i åldrarna tre till fem år hjälps åt att städa bort leksakerna innan de ska gå in för att 
äta lunch. 
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– Där borta finns en leksak, kan du ta med den? säger en treårig pojke till en annan pojke. 
Pojken nickar och hämtar leksaken. När han hämtat leksaken, frågar han: 

– Hur många leksaker har du? 

Reflektion: Ett samarbete uppstod där barnen hjälper varandra och tar in några saker var för 
att bidra till städningen. Ett ömsesidigt samarbete sker när barnen är överens om att alla 
hjälper till att städa bort materialet. 

Sammanfattning: Utifrån intervjuerna bildades en uppfattning om hur barnen samspelar och 
samarbetar i förskolans utomhusmiljö. Under observationerna fick vi praktiskt se hur barnen 
använder sig av turtagning, ömsesidighet, turtagning och samförstånd. Det var många olika 
situationer som uppstod, men också många situationer som påminde om varandra. 
Observationerna gav oss mycket förståelse för hur barnen interagerar med varandra i 
verksamheten och informationen som vi fick under intervjuerna representerar aktiviteter som 
inte observerades. Om tidsperioden hade varit längre skulle det finnas mer möjligheter att se 
planerade aktiviteter som gynnar barns samarbete och samspel i utomhusmiljön. 

6. Diskussion 
Under metoddiskussionen diskuterar vi om hur vårt metodval kan ha påverkat svaren under 
intervjuerna. I detta avsnitt kommer vi även att diskutera studiens reliabilitet och validitet. I 
resultatdiskussionen jämförs resultatet av intervjufrågorna i förhållande till bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion 
Barnens sampel och samarbete i utomhusmiljö observerades och intervjuer gjordes med några 
förskollärare. Detta skulle ligga som grund för vårt resultat. Vi använde oss av kvalitativa 
metoder som gav oss svar på hur samspelet emellan kan se ut i utomhusmiljön. 
Observerationerna gjordes på ett icke deltagande sätt för att kunna fokusera på barnens 
samarbete och samspel mellan varandra. De gjordes på ett sådant avstånd där barnen inte 
skulle vara för långt bort att så att vi skulle höra vad som sades. Det är det som har varit 
svårast med observationerna. Besöken gjordes under en dag per förskola. Observationerna 
kunde ha gjorts under en längre tid där det skulle krävas mer arbete. Tyngdpunkten med 
arbetet skulle läggas på intervjuerna. Där skulle respondenterna förmedla information om hur 
barnens samarbete och samspel i utomhusmiljön ser ut allmänt på deras förskola. Intervjuerna 
genomfördes eftersom det ger möjligheter för oss att både upptäcka detaljer och ta del av den 
intervjuades perspektiv som Bjørndal (2005) skriver.  

I intervjuerna gjordes en semistrukturerad intervju med frågor och utrymme för spontana 
följdfrågor och därför användes intervjumanualen som ett underlag för oss men också för 
respondenterna. Detta fungerade bra och frågor som uppstod under intervjuns gång kunde 
ställas vilket gav upphov till ett mer spontant samtal. Att intervjua kända respondenter kan 
vara både fördelar och nackdelar. Fördelarna att känna till personerna som ska intervjuas är att 
samtalet blir mer avspänt samtidigt som respondenten kan ge oss information som de inte 
hade gjort annars. En nackdel med att känna till dem som ska intervjuas är att intervjuaren 
som redan känner till förskolan och samtidigt vet hur de arbetar kan medföra att respondenten 
utelämnar information och tar för givet att de redan känner till den informationen enligt 
Bjørndal (2005). Detta har varit en bra metod eftersom informationen har hjälpt oss att ta del 
av detaljer som har varit viktiga för vårt arbete. Frågeställningarna har besvarats genom att vi 
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har kategoriserat respondenternas svar med underrubriker därefter synliggjort svaren. 
Förskollärarnas tankar kring barnens samarbete och samspel i utomhusmiljön har lyfts. 
 
6.2Reliabilitetochvaliditet 
 
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att reliabilitet handlar om sig till forskningsresultatens 
konsistens och sanningsenlighet och den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat 
kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det handlar också om huruvida 
intervjupersonerna kommer att ändra sina svar under en pågående intervju och om de kommer 
att ge olika svar till olika intervjuare. Med enklare ord går det att beskriva reliabilitet som hur 
stor tillförlitlighet som finns i forskningsresultaten.  

Validitet riktar sig till giltigheten, sanningen och styrkan i ett yttrande. En giltig slutsats ska 
vara korrekt härledd från sina premisser. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, 
försvarbart och övertygande. När intervjuer och observationer ska genomföras är det viktigt 
att vara medveten om rätt innehåll studeras (validitet) och om studien utförs på ett tillförlitligt 
sätt (reliabilitet). I vår studie kombinerar vi information som vi fått från pedagoger och 
praktisk information i form av observationer som vi själva har sett. Vi får en tydligare bild hur 
barnens samspel och samarbete ser ut på deras förskolor när vi intervjuar flera pedagoger från 
samma förskola och om de arbetar på samma sätt. 

6.3 Resultatdiskussion 
Presentationen av vårt resultat beskrevs genom att svaren på frågorna från de olika 
förskollärarna delades upp och sedan jämfördes resultatet och så gjorde vi egna reflektioner.  
Alla förskollärare fick svara på vad samarbete och samspel handlar om. Detta för att få veta 
vad de har för syn på begreppen. De var eniga om hur samarbete skulle sammanfattas och det 
innehöll lyhördhet, respekt och förmåga att läsa av andra. Förmågan att läsa av andra, 
lyhördhet, respekt, empati och fostran sammanfattade förskollärarna ordet samspel. Lyhördhet 
och respekt är två begrepp som enligt förskollärarna som är viktigt i barns samarbets- och 
samspelsförmåga. 

Kärnan i vårt resultat är behovet av samförstånd, turtagande och ömsesidighet som har varit 
avgörande för hur bra samspel och samarbete barnen i utemiljö har i olika situationer. 
utomhusmiljö finns det många möjligheter att få barnen att utveckla sin värld. Det är också 
viktigt att på ett tidigt stadie väcka barnens intresse att vilja vara ute i naturen och upptäcka 
allt vad den erbjuder. Eftersom barnen vistas i förskolan en stor del av dagen känns det 
naturligt att barnen får tid till att upptäcka naturen i förskolan tillsammans med andra barn för 
att ge barnen möjlighet att upptäcka naturen med varandra. Då är det viktigt för förskollärarna 
att de visar ett stort intresse och engagemang för naturen och det är något som alla de 
förskollärarna som intervjuades också har påpekat. Därför är det viktigt att förskollärare 
reflekterar över vad de känner och vad de har för inställning som vidare förs över till 
barngruppen så barnen ges största möjlighet till lärande. 

Brage och Linde (2012) skriver att vädret har en stor betydelse i barnens utveckling och 
lärande eftersom det påverkar hur barnen mår och upplever utevistelsen. Förskollärarna som 
intervjuades pratade också om detta. Om barnen fryser eller är trötta får det en negativ 
konsekvens som påverkar barnens sätt att samarbeta och samspela med andra barn. De kan till 
exempel bli sura och gnälliga.  



20 
 

Vilka fördelar kan det ge för barnen att ha nära till natur och skog? Det svarar Osnes, Nancy 
Skaug och Eid Karby (2012) på som skriver att de förskolor som har skogen som lekområde 
utvecklar en bättre motorik än barnen i förskolan där barn och pedagoger som höll till på 
förskolans gård och lekte med traditionella lekredskap. Dessa barn behärskade betydligt bättre 
att röra sig på ojämnt underlag. Grahn (2009) belyser vikten av att ha en stor förskolegård 
med stora ytor och rikligt med lekmaterial. Han menar på att det är viktigt att som barnen kan 
dra sig tillbaka och känna lugnet i. Han fortsätter med att poängtera att gården bör innehålla 
en öppen plats, så att det finns utrymme att springa fort och leka rörelselekar. Med stora ytor 
blir det lättare för barn att samspela och samarbeta, för att det blir lättare för barnen att hitta 
på aktiviteter. Under våra observationer i utomhusmiljön var det tydligt att alla barnen hade 
någon att vara med. Det förekom ett socialt samspel och konfliktsituationer som barnen 
samarbetade och löste. Barnen utvecklas i uteleken genom att kommunicera och samarbeta 
med varandra. Här användes det sociokulturella perspektivet under observationerna.  

6.3.1 Samarbetssituation i utomhusmiljön 
Samarbete kan tolkas som när människor utför en uppgift eller löser ett problem tillsammans. 
Det kan till exempel uppstå när två eller fler personer arbetar tillsammans. Observationerna 
visar att barnen tillsammans hjälps åt och bygger olika saker av snö, som ett exempel på 
samarbete. En bra samarbetssituation i utomhusmiljön kan uppstå när barn hjälper varandra 
att bygga en snögubbe. De kommunicerar med varandra för att få fram hur de ska göra för att 
få snögubben klar. Vår tolkning av ordet samarbete är när människor utför en uppgift eller 
löser ett problem och förskollärarens tolkning är att samarbete bygger på att barnen har 
respekt för varandra, lyhörda det vill säga (lyssnar på varandra) och förmåga av att läsa av 
andra. I denna situation utför barnen en uppgift (som är vår tolkning) och att de har respekt 
för varandra och lyssnar på varandra. 

6.3.2 Samspelssituation i utomhusmiljön 
Samspel handlar mer om interaktion och samverkan mellan människor som en ”process där 
personer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra”. Det kan till exempel vara när 
barn kommunicerar med varandra verbalt. Empati och fostran har också en viktig betydelse i 
barnens samspel som förskollärarna som intervjuades poängterade. Språket är en stor del när 
det gäller den kommunikativa förmågan att samspela. Det verbala utvecklas mycket under de 
yngre åren som en av pedagogerna poängterade. För att ge ett exempel på ett samspel mellan 
barnen i våra observationer är exempel 6 ett bra exempel där det är en tjej och två killar. Ena 
killen ligger ned och säger till den andra killen att han är dum. Killen som står upp blir sårad 
och ger killen som ligger ned en spark. Tjejen ser detta och går emellan killarna och säger: 
”Du får inte sparka på killen. Han kan göra sig illa”. I denna situation sker en interaktion 
mellan barnen. Flickan kommunicerar här med pojken att han inte får sparkas. Utifrån 
förskollärarnas uppfattning om vad ordet samspel betyder var empati och fostran viktiga 
delar. I denna situation känner flickan empati för killen som ligger ned och att flickan vet att 
det inte är rätt att sparka på andra människor. Utifrån våra intervjuer lyfte förskollärarna fram 
att både samarbete och samspel bygger på en förmåga att läsa av varandra, att vara lyhörd och 
respektera varandra. Det som också är en central del i samarbete och samspel utifrån våra 
intervjuer är samförstånd, turtagande och ömsesidighet som även Knutsdotter och Olofsson 
(2011) beskriver som ingår i princip alla lekar och aktiviteter som har observerats. Utifrån 
våra observationer borde barnen träna mer turtagning eftersom när det blir en konflikt handlar 
det ofta om till exempel vems tur det var eller vem som har eller använder olika material. 
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Pramling Samuelsson och Carlsson (2010) skriver att barn i samspelet även utövar makt och 
det ses tydligt i exemplet med gungorna. På ett sätt är det en bra övning att öva turtagning när 
de samspelar i olika sociala situationer, det vill säga stå i kö, men också när barnen ska ta 
gemensamma beslut. Förskolor med fler avdelningar kan också skapa fler möjligheter till att 
barn från olika avdelningar kan interagera med varandra och på så sätt kan utveckla förmågan 
att skapa nya relationer. Förskollärarna ansåg att gården på förskolan erbjöd många aktiviteter 
och även mycket material. Materialet kan bidra till samarbets- och samspelssituationer där de 
bland annat måste turas om och använda. Vi håller med Ytterhus (2013) att barn växer genom 
sitt samspel med den fysiska och sociala omgivningen som vi också har sett i våra 
observationer och i intervjuerna. Det är mycket känslor, upplevelser och erfarenheter som 
finns med i interaktionen mellan barn. Att de lär av varandra. Det är den typen av utveckling 
och lärande som vi tror mycket på för att barnen ska fungera i grupp som är viktig del inför 
framtiden. Detta har också bidragit till varför vi valde att skriva om ämnet. 

6.3.3 Planerade utomhusaktiviteter 
De planerade utomhusaktiviteter som pedagogerna genomför med barnen på ena förskolan 
kan till exempel vara att pedagogerna går på promenad med barnen för att upptäcka föremål i 
naturen och försöker gemensamt diskutera olika saker med barnen. En annan aktivitet var att 
de går iväg i skogen och samarbetar för att hitta olika saker som till exempel kottar och stenar.  
Pedagogerna är tillgängliga och delaktiga i barnens lek under planerade utomhusaktiviteter. 
Ohlsson (2015) belyser pedagogens förhållningssätt till barnen i naturen och hur viktigt det är 
att den vuxne är delaktig och tillgänglig i barnens lek. Han menar på att genom att vara 
delaktig höjs kvaliteten på umgänget och utevistelsen i samspel med barnen. Pedagogen är 
närvarande och det känner barnen direkt. Ohlsson beskriver också tre faktorer som är viktiga 
för en pedagog att vara under utflykter i skog och natur. Vilka är: medupptäckande, 
medundersökande och medagerande. Dessa tre faktorer kan bidra till att det väcks ett intresse 
hos barnen att visa sina upptäckter för sina kompisar. Den andra planerade utomhusaktiviteten 
som pedagogerna genomförde med barnen, där pedagogerna också var tillgängliga i barnens 
lek, var leklådan. Till den kunde barnen gå till och slumpmässigt plocka upp en lapp där det 
stod en lek som barnen kunde leka. I lekarna ”Vem är rädd för Svarteman” och ”Under 
hökens vingar kom” utifrån kriterierna samförstånd, turtagning och ömsesidighet som 
Knutsdotter och Olofsson (2011) är det tydligt att se något av kriterierna i dessa lekar. Till 
exempel tränas ömsesidighet i ”Under hökens vingar kom” då barnen bestämmer på lika 
villkor vilken färg som de vill att de andra som ska springa ska ha på sig. 

De tre faktorerna anser vi är också viktiga för pedagoger som följer med på utflykter att ta del 
av. Till exempel om barnen byter fokus och hittar något som är intressant att undersöka byter 
pedagogerna också fokus och blir medundersökande pedagoger. Här går det att motbevisa vad 
Ohlsson (2015) säger att många pedagoger missat möjligheten att använda utevistelsen till en 
metod för att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer. För här kan vi klart och tydligt se att 
pedagoger använder sig av planerade uteaktiviteter utifrån läroplanen. Utomhuspedagogiken 
ska vara ett komplement till den traditionella pedagogiken och det är viktigt att veta att 
utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Vi såg inga planerade utomhusaktiviteter 
eftersom vi var där så kort tid. Det sker ändå regelbundet utifrån svaren vi fick från 
intervjuerna. Barnen har däremot stora möjligheter att interagera med andra barn genom fri 
lek där de själva får bestämma. 
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7. Vidare forskning 
Skulle vi ha gjort en fortsatt undersökning om samspelet och samarbetet mellan barnen i 
utemiljön på förskolan och om vi hade haft mer tid på oss hade vi kunnat observera 
förskollärarna och deras samspel med barnen utomhus samt deras bemötande mot barnen. I 
denna studie har vi främst fokuserat på barnens samspel utomhus med varandra. Ett ämne som 
är intressant och relevant i dagens samhälle kan också vara hur samspelet ser ut mellan barn 
med olika modersmål där vi möjligtvis kan se en annan typ av kommunikation. Ytterligare ett 
sätt att utveckla vår studie på vore om vi genomförde observationer och intervjuer på ännu 
fler förskolor för att få ett ännu större utbud. 

8. Implikationer för kommande profession 
Utomhusmiljön på förskolan är i ständig utveckling varje dag och det är i utomhusmiljön på 
förskolan som det för det mesta sker samarbete och samspel mellan barnen. Inför vår 
kommande profession som förskollärare tycker vi det är viktigt att vi får förkunskaper om hur 
barn kan samspela och samarbeta i förskolans utomhusmiljö. I vår studie har vi även kommit 
fram till hur förskollärare uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra med olika saker som till 
exempel när det gäller konfliktlösningar eller när barnen bygger hinderbanor i utomhusmiljön. 
Det tycker vi även är viktigt att få ta del av. Studien har även gett oss bredare kunskaper om 
vad en förskolegård ska ha för miljö och material för att stimulera barnen till lek och lärande. 
Vi har även sett prov på hur förskolegården ska vara placerad för att på bästa sätt ge barnen 
möjlighet att gå till skog och natur. Studien gav oss även en inblick på hur en förskolegård 
som hade långt till skog och natur kunde se ut.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 
 
Inledande frågor:  

• Hur använder förskollärare planerade aktiviteter i förskolans utomhusmiljö för att 
utveckla barnens samspel och samarbete? 

• Hur ser förskollärarna på möjligheter och hinder med utomhusmiljön på er förskola? 
• Hur upplever förskollärarna samspelet/samarbetet mellan barnen? 
• Hur samspelar och samarbetar barnen i utomhusmiljön? 

 

Intervjufrågor: 

• Vilka olika sätt samarbete kan ske, mellan barnen, mellan barn i samma ålder, olika 
åldrar, mellan barn och pedagoger? 

• I vilka olika sammanhang/ lekar uppträder dessa olika samarbeten? 
• Vilka olika sätt finns det för förskollärarna att stötta och initiera samarbete mellan 

olika barn? 
• Utvecklas barns samarbetsförmåga ju äldre barnen blir? 
• Vilka aktiviteter är mest populära på förskolans gård? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONSSCHEMA
Händelse: Utomhuslek Datum: 2015-11-25
Närvarande:  Uppskattningsvis ca 12 barn och 2 pedagoger

GÖR SÄGER REFLEKTION
Tre pojkar en flicka åker i en rutschkana. Pojke - "Jag åker nu" Här sker ett samspel mellan fyra barn.
De hjälper varandra Pojke - "Ska vi ta och åka igen?" Samarbete?
att ta sig uppför rutschkanan. Flickan Flickan - "Ja det gör vi" Samarbete mellan pojke-flicka och 
skjuter upp en plastbil i rutschkanan. Pojke till flickan - "Hur ska du ta dig upp pojke-pojke.

där?" Grovmotorik tränas.
Flickan - "Jag klättrar" Turtagning.

Samspel och samarbete
Konfliktsituation. Två pojkar och en flicka Flickan - "Du kan inte sparka på honom Värdegrunden.
leker med varandra. * Samspel. nej nej!"
En av pojkarna ligger ned och pojken som Pojken slutar sparka och går därifrån. Samspel 
står blir sur på han som ligger och 
börjar sparka på honom.

En flicka drar en pojke i en pulka. Hon drar Flickan - " Om jag börjar dra dig så kan du Turtagning. Vänskap. Problemlösning.
och drar. De turas om att dra varandra. dra mig sen.

Pojken - "Ja sen kan vi gå och åka i den där Samarbete
backen"
Flickan - " Nej jag vill gå och leka med dem"
Pojken - "Okej vi går och leker med dem 
sen går vi och åker i backen"



 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVATIONSSCHEMA
Händelse: Utomhuslek, Fri lek Datum: 2015-11-25
Närvarande: Barnen var ute på gården. Uppskattningsvis ca 12 barn och 2 pedagoger

GÖR SÄGER REFLEKTION
Två barn bygger en snögubbe. De diskuterar med varandra hur de hjälps Bra exempel på samarbete. Ett av barnen
De hjälps åt att rulla åt att bygga. Barnen bestämmer sig för tog initiativet och den andra tyckte det
snöbollarna. Det är två pojkar i att plocka bort en pinne ur snöbollen var en bra idé och hängde på. För att
4 årsåldern. och ett av barnen säger: Vi hämtar en gräva ut pinnen började de på varsinn sida.

spade! Och den andra följer med.
Samspel och samarbete

Tre barn leker en rollek där det uppstår Barnen lever sig in i leken där de inte är Barnen kunde hjälpas åt att lösa 
en liten konflikt. eniga om hur leken ska gå till. De säger - konflikten utan vuxen medverkan där ett
Det var två flickor och en pojke. Sluta! Stopp! Gör inte så! barn gick emellan. Viktigt att hjälpa

arandra när pedagogerna inte ser.

Samspel

Fyra barn leker med varandra. Barnen tittar på varandra och försöker Vi kunde se ett samspel där barnen lär sig 
Två pojkar och två flickor imiterar lära sig av varandra. De säger - Titta vad av varandra. De turades om att visa olika 
varandra genom att t e x hoppa på ett ben. jag kan göra! Kan du göra samma sak? rörelser som bland annat förbättrar 

Nu är det min tur att visa! koordinationsförmågan, motorik och 
kroppskontroll.

Samspel



 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 6 
Examensarbete om utomhusmiljön 

Hej! Vi är två studenter som pluggar till förskollärare på Luleå tekniska universitet och nu är 
vi inne på examensarbetet där vi ska skriva om förskolans utomhusmiljö. 

Vi har valt att studera barns samspel och samarbete i förskolans utomhusmiljö i syfte för att se 
barns fria lek och hur de interagerar med varandra i utomhusmiljön runt omkring förskolan. 

Vi kommer använda oss av observationer och intervjuer som metod för att få fram ett resultat 
där alla som är med är anonyma. 

Om oss   

Jag heter Jesper Permansson, är 22 år och bor i Skellefteå. På gymnasiet gick jag ett program 
som inriktade sig till friluftsliv och ledarskap på Anderstorpsskolan och är därför intresserad 
av att idrotta och att vara ute i naturen. 

Jag heter Simon Bergkvist och är 25 år. På gymnasiet gick jag Omvårdnadsprogrammet och 
mina intressen är bland annat att gå på gym och spela golf. 
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