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Sammanfattning  
 
Bakgrund 
I bakgrunden behandlas tidigare forskning och litteratur som är relevant för föreliggande 
studie. Avsnittet tar upp hur socialt samspel skapas utifrån grupper, roller och lek i utomhus- 
och inomhusmiljö. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att se om barnens sociala samspel och interaktion i en förskoleklass 
ändras beroende på om de leker utomhus eller inomhus. 
 
Metod 
I denna studie genomförs två kvalitativa metoder, intervju och observation. Observationen 
består även av en kvantitativ del, detta då en del av resultatet kommer redovisas i två 
stapeldiagram. Intervjuerna är valda att användas som ett komplement till de observationer 
som utförs. Studien förhåller sig Vetenskapsrådets etiska principer och Robert Mertons 
CUDOS-krav. 
 
Resultat 
Resultatet visar vad vi med hjälp av observationer och intervjuer har kommit fram till. 
Redovisningen visar på hur det sociala samspelet kan se ut i en utom- och inomhusmiljö. Det 
har framkommit att barnen uppvisar både positiva och negativa beteenden i deras lek. 
Gruppkonstellationerna har sett någorlunda lika ut utomhus som inomhus, men det sociala 
samspelet har skiljt sig beroende på var barnen har befunnit sig. Olika faktorer som miljön 
och dess tillgångar har visats spela roll i hur barnen samspelar med varandra.  Inomhus 
samspelar barnen utifrån material, normer och regler medan de utomhus får större möjligheter 
till att utveckla sin fantasi. 
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Inledning 
Som blivande grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem ser vi vikten av att ha en 
förståelse för hur barn interagerar i en grupp. Därav föll valet på att göra en jämförelsestudie 
som kan ge möjlighet att inspirera pedagoger i skola och på fritidshem att använda utomhus- 
och inomhusmiljöer för socialt lärande.  
   Den fysiska miljön är en betydande faktor för barns lek och utveckling. Genom lek och 
interaktion sker en social utveckling och en medvetenhet om sig själv och andra skapas 
(Brodin & Lindstrand 2008, s. 90). Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011) och Allmänna råd och kommentarer för fritidshem (2007) ska miljön ge 
möjligheter till barns sociala utveckling. Skolan är i mångt och mycket en form där elever ska 
kunna prestera bra resultat. För att kunna göra detta är det viktigt att elever trivs och att det 
sociala samspelet fungerar.  
   Dagens skolor har olika förutsättningar för hur verksamheten kan bedrivas. Vilken sorts 
miljö och hur dess påverkan på barns kommunikation och samspel ser ut, är några av de 
faktorer som diskuteras i föreliggande studie. Studien gör en jämförelse mellan utomhus- och 
inomhusmiljöer för att se om barns sociala samspel upplevs olika. Detta för att kunna veta hur 
utomhus- och inomhusmiljön kan användas som ett verktyg i skola och på fritidshem.   
   Mead (1976) och Cooley (1981)  talar om gruppens betydelse för människans sociala 
utveckling och att det är tillsammans med andra ett samhälle kan utvecklas. För att förstå sig 
själv måste individen få tillhöra ett gruppsammanhang. Både i skola och fritidshem spelar 
gruppen en stor roll för huruvida barn trivs. I en trygg grupp tillåts barn att finna sig själva 
och pröva på olika roller vilket leder till identitetsutveckling (Ihrskog 2006; Nilsson 2005).  
    Enligt Sommer (2005) är det lättare att se barns samvarokompetens när de samspelar med 
varandra än med vuxna. Därför har vi valt att endast titta på det sociala samspelet mellan 
barn.  
    Det som studien behandlar är hur grupper skapas och vilka roller som kan synas. Det 
sociala samspelet mellan barn förklaras utifrån olika faktorer som miljö, roller och lek. 
Resultaten redovisas genom diagram som visar på skillnader i samspel och roller i ett utom- 
och inomhusperspektiv. Resultaten kommenteras och analyseras sedan i diskussionen. Vidare 
tankar kring fortsatt forskning avslutar studien.   
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Syfte    
Syftet med studien är att se om barnens sociala samspel och interaktion i en förskoleklass 
ändras beroende på om de leker utomhus respektive inomhus. Syftet kan förtydligas genom 
dessa frågeställningar. 
 

Frågeställningar 
• Hur upplevs barnens sociala samspel när de är utomhus respektive inomhus?  
• Vilka lekar sker utomhus respektive inomhus? 
• Hur ser gruppkonstellationerna ut beroende på om barnen är utomhus respektive 

inomhus? 
• Vilka roller syns hos barnen när de är utomhus respektive inomhus? 

 

Begreppsdefinitioner 
Här nedanför följer en förklaring av centrala begrepp som återkommer i studien. Begreppen är 
sådana som kan definieras på olika sätt. Den betydelse som ges här är den som kommer gälla i 
studien. 
 

Lek- Fri lek/Fantasilek 
I föreliggande studie innebär begreppet fri lek när barnen fritt får välja vad de vill leka, men 
under pedagogers tillsyn. I den fria leken använder barn fantasi för att skapa ett lekscenario. 
    Löfdahl (2009, ss. 93-94) skriver att barnen tolkar verkligheten och skapar en lek -och 
fantasivärld. Därav kommer begreppet fantasilek in i studien. 
  
Grupper 
Svedberg (2003, ss. 14-15) definierar ordet grupp som en ansamling där minst två eller tre 
individer samspelar med varandra. I studien kommer en grupp på två personer således att 
räknas som en grupp. Föreliggande studie riktar in sig på mindre grupper som bildas inom 
ramen av en stor grupp, vilket i detta fall är en förskoleklass.   
 
Roller 
I en grupp har roller som funktion att skapa trygghet och känna tillhörighet. En informell roll 
skapas av personens beteende och personlighet (Svedberg 2003). De roller som nämns i den 
här studien är de informella. 
 
Samspel/Social interaktion 
Begreppen samspel och interaktion innebär i studien barns beteende och agerande mot 
varandra. Det finns både händelser med hög respektive låg grad av samspel. I ett sammanhang 
med låg grad av samspel befinner barnen sig i samma rum och gör samma saker, men inte 
tillsammans. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer väsentlig litteratur för ämnet belysas. Olika underrubriker finns med i 
avsnittet för att strukturera upp texten. De underrubriker som finns är leken, fantasilek, 
miljöns betydelse för lek, gruppsykologi, gruppens olika roller, samspel och 
samvarokompetens, social interaktion, styrdokument- hur skola och fritidshem ska arbeta 
kring barns samspel och tidigare forskning. 
 
Leken 
 
Øsknes (2011) skriver att barndomen inte är den zon för fritid som den borde vara, vilket 
beror på mycket styrda aktiviteter. Vuxna har ofta stor inverkan på vad barn gör under sin 
uppväxt genom bland annat skola, förskola och fritidshem. Det finns vuxna som vill att barns 
lek ska ha någon form av kunskapsmässig betydelse. Fri lek där barn övar på samspel och 
social interaktion är av dessa vuxna inte lika uppskattat som lekar där de lär sig matematik. 
Lekens syfte är, enligt Berg (1992), egentligen att deltagarna ska ha roligt precis när leken 
sker. I den fria leken finns vuxna närvarande, men styr inte upp och bestämmer hur aktiviteten 
ska utföras. De vuxnas roll i den fria leken blir därför att fungera som ett stöd och inge 
trygghet (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 90).   
   I en studie Knutsdotter Olofsson (1992, ss. 142-143) gjort skriver hon att leken kan 
uppfattas olika. För en pedagog som precis kommer in i ett rum där en barngrupp leker kan 
det uppfattas som kaos. Medan en pedagog som har varit där en längre stund förstår att barnen 
har ett bra samspel i leken. 
     Med hjälp av lek lär sig barn olika sociala roller som finns i samhället, men genom 
kommunikation med andra barn och vuxna lär de sig att leka och samspela. Roller som de lär 
sig genom lek kan till exempel vara mamma, pappa eller olika yrkesroller som lärare och 
kassörska (Lindquist 1996, ss. 127-128). Även Brodin och Lindstrand (2008, s. 90) menar att 
barns sociala utveckling sker tillsammans med andra och att samspelet bidrar till deras 
utveckling som individer. Detta gör att de har lättare att ta olika roller och tänka sig in i olika 
situationer. 
 

Fantasilek     
En människas fantasi är inte bara tagen från intet eftersom fantasi och verklighet alltid har en 
koppling. Fantasi bygger på en verklig händelse som sedan byggs på vartefter en människa 
fantiserar. En enkel sammanfattning av ordet ”fantasi” är att det är en annan bild av 
verkligheten (Vygotskij 1995, ss. 17-18). Löfdahl (2009, ss. 93-94) styrker detta, men kopplar 
det till hur barn använder sig av fantasi i leken. Hon skriver att barn kan ha föremål runt 
omkring sig när de leker, till exempel kan ett bord och en stol vara häst och vagn. Det barnen 
då gör är att ändra verklighetsbilden för att skapa en lekvärld. 
     Även Lindquist (1996, ss. 70- 71) definierar fantasilek utifrån barns inre föreställningar 
och den verklighet som finns runt omkring dem. Leken bygger på fantasi, men skapas utifrån 
en verklig händelse. Även normer och regler spelar in i fantasilek, barnet använder sig av vad 
de sett och hört tidigare. Ett barn som till exempel leker clown använder det typiska beteendet 
som han eller hon har lärt sig att en clown har. Samtidigt formar barnet clownleken på sitt 
eget sätt med hjälp av sin fantasi. Barnets lek är en form av berättelse och drama. 
    Det finns skillnad mellan barns olika lekar. Att sitta och rita är ett exempel på en parallellek 
där varje barn och ritar på ett eget papper. Det kan förekomma social interaktion mellan 
barnen men det gör fortfarande var sin teckning. Låtsaslek eller fantasilek är mer ett socialt 
samspel där barnen leker med varandra (Änggård 2007, s. 146).  
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   Änggård (2007) beskriver betydelsen av samspel för att fantasilek ska fungera. Med det 
menas bland annat att barn är duktiga på att fördela roller och vara tillmötesgående ifall fler 
vill vara med och leka.  
 

Miljöns betydelse för lek och samspel 
 
En del miljöer är idag inte designade för att många barn ska kunna delta i leken. Detta kan 
bero på alltför stora barngrupper, för små lokaler eller de olika regler som sätts inomhus. Det 
som dessutom spelar in är att det finns för lite personal på skola och förskola (Brodin & 
Lindstrand 2008, s. 94). Miljön spelar även roll för hur fri leken blir. När barn blir tillsagda att 
leka i ett specifikt rum avgörs leken av rummets olika förutsättningar (Ekelund 2009, s.148).  
   Norén-Björn (1977, s. 188) pekar på rummets storlek som en betydande faktor för det 
sociala samspelet och leken. Hon menar att mindre ytor ger större upphov till konflikter än 
rum som har gott om plats. Detta på grund av att lek i små utrymmen ofta avbryts. Även 
Björklid (2005, s. 126) pratar om den fysiska storleken som en bidragande faktor till att 
konflikter uppstår. Barn behöver mycket fysisk motion och oftast är deras lek motorisk, därför 
behövs utrymme för sådana lekar. Ett rum är något mer än dess fysiska bemärkelse (Björklid 
2005, s. 126).  
   Änggård (2007) beskriver skolans lokaler samt miljö och hur de kan påverka barns lek. 
Skolgården ger utrymme för olika användningsområden, medan rummen inomhus erbjuder 
förutbestämda aktiviteter. Målarrummet är ett exempel på ett rum där förutbestämda 
aktiviteter förekommer. Normer och regler som finns i de olika rummen skapar en innebörd 
för vad rummet ska användas till. Inomhus begränsas barnen till rummens 
användningsområden, beroende på vad det finns för material i rummet. En studie gjord av 
Änggård (2007) visar på att materialet dessutom påverkar barns samspel. I ett målarrum där 
materialet är anpassat till pyssel och skapande sker samspelet därefter. Barnen vet vilka regler 
som gäller, vilket material de får använda och hur mycket. De målar, pysslar och samtalar 
med varandra i ett samtal som utgår från deras kreativa skapande. De ser vad de andra gör och 
tar efter varandra genom att göra liknande skapelser. Varje barn jobbar individuellt samtidigt 
som de samspelar. 
   Utomhusmiljön erbjuder andra möjligheter och förutsättningar för leken. Barn får i samband 
med utelek tillfälle att utmanas och testa nya idéer. De stora ytorna innebär få regler och stor 
frihet. De får springa, hoppa och röra sig mer efter sin egen vilja (Brodin & Lindstrand 2008, 
s. 96, 154). Detta gör att uteleken har en tendens till att bli mer vild än lekar inomhus 
(Mårtensson 2009, s. 170). Barn blir inte begränsade till enstaka leksaker, utan använder sig 
av naturmaterial som stenar, jord och vatten, vilket gör lekarna kreativa och fantasifulla 
(Brodin & Lindstrand, 2008, ss. 96, 154). Ekelund (2009, s. 149) menar även att deras sociala 
samspel blir annorlunda utomhus. I utelek lär sig barn samarbete och att kommunicera. 
Brodin och Lindstrand (2008, s. 96) menar att barn även finner vänner i samband med lek 
utomhus. Leken sker ofta på platser som vuxna inte kommer åt och det är där de lär sig att 
samspela med varandra. Där delar de med sig av skämt, idéer och saker som har hänt eller ska 
ske (Brodin & Lindstrand 2008, s. 154). De leker i större grupper och lekens roller blir inte 
lika viktiga medan samspelet mellan barn och natur blir större (Ekelund 2009, s. 149). Den 
vuxnes medverkan i leken blir avsevärt mindre utomhus. Istället för att styra upp aktiviteter 
och lösa barnens konflikter tar vuxna på sig en mer observerande roll och försöker se till att 
barnen är säkra (Mårtensson 2009, s. 164).     
   Fjørtoft (2001, s. 112) beskriver utemiljön och dess “affordance” som en betydande roll för 
barns utelek. Exempel på detta beskrivs som ett träd med grenar vilka inbjuder till lek, trädet 
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är då “klättervänligt”. Utemiljön ger även tillfälle för lärandesituationer och det är viktigt att 
en utemiljö ger möjligheter till detta. Fjørtoft (2001) beskriver också att barn som vistas 
mycket i utemiljö dessutom blir mer kreativa i sin lek och i sina lekroller.  
   Utomhusmiljön visar sig även ha betydelse för hur barns lek ser ut. Björklid (2005, ss. 131-
132) menar att barn som har tillgång till grönområden runtom och på skolgården ofta leker 
mer fantasilekar. Björklid (2005) förklarar detta genom att utomhusmiljön erbjuder större ytor 
och för att den “orörda” miljön väcker barns kreativitet. Barn söker sig till platser som inte 
erbjuder färdiga leksituationer.  
  

Samspel och samvarokompetens 
En grupp bidrar till att människan får ut det dagliga behov av socialt samspel som en individ 
behöver. Ett interaktionistiskt synsätt innebär att människan blir till en människa då denne 
tillhör en grupp och får ett socialt samspel. Det är dessutom i en grupp en personlig och social 
utveckling kan ske (Nilsson 2005, s. 21).    
   Sommer (2005) skriver att samvarokompetens innebär att kunna umgås och ha förståelse för 
andra människors synsätt och önskemål. Det handlar dessutom om att kunna framhäva sig och 
sin personlighet. När lek studeras framkommer det att de barn som inte följer de sociala 
reglerna inte får delta i leken. De sociala reglerna innebär att kunna samarbeta och förstå 
lekens egna regler. Dock gäller det inte bara att kunna de sociala reglerna, även popularitet 
spelar in. De populära barnen är de som styr leken i och med att de kan uttrycka sig socialt 
och samtidigt framhäva sig själva. Barns samvarokompetens syns tydligare när de samspelar 
med andra barn än när de samspelar med vuxna. Detta beror på att det är ett mer jämbördigt 
förhållande dem emellan. 
     Bygdesson-Larsson (2010, ss. 37-38) tar upp en studie gjord av Dion Sommer. I studien 
delas barns samvaro in i fyra olika samvaromönster. Det samvarokompetenta mönstret 
innebär barns kompetens att själva tolka och förutsäga andras beteenden och intentioner. 
Detta mönster innebär att kunna avkoda andras intentioner och ha lätt för att samspela med 
andra i gruppen. Barn som är samvarokompetenta är duktiga på att lyssna in andras önskemål 
och föra gruppen vidare till ett gemensamt mål. I det självartikulerande mönstret beskrivs de 
som är duktiga på att uttrycka sig, men är dåliga på att ta in andra och deras intentioner och 
avsikter. De som är självartikulerande är oftast utåtagerande och har en bristande 
omsorgsförmåga. Dock beror inte detta på personlighet. Barn som anpassar sig efter andras 
åsikter tillhör kategorin konformitetsmönster. Deras egna intentioner visas mycket svagt och 
dessa barn är svåra att upptäcka då de försvinner in i mängden. Det sociala isoleringsmönstret 
beskriver barn som ej svarar på andras intentioner och som samtidigt inte framhåller sina egna 
avsikter. Barnet avvisar social kontakt och har ingen social interaktion med andra. Andra tar 
heller inte kontakt med detta barn.  
 

Social interaktion 
Människor är sociala varelser och deras självmedvetenhet byggs upp med hjälp av social 
interaktion med varandra. Kommunikationen mellan människor är den vanligaste sociala 
interaktionen. Det betyder att minst två personer samtalar med varandra, den ena säger 
någonting och den andra svarar på vad den första har sagt. Det blir på så sätt ett samspel dem 
emellan (Ihrskog 2006, ss. 34-35). 
   Det finns även andra delar i kommunikation förutom det talade ordet. Det handlar även om 
gester, tonläge och ansiktsuttryck som är av stor betydelse vid social interaktion. Det som är 
gemensamt för alla de här delarna vid kommunikation är att alla parter är överens. Det vill 
säga att ingen av parterna tror att ordet ”fin” betyder ”ful”, då kan det lätt bli missförstånd 
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(Ihrskog 2006, ss. 34-35). Även Eriksson (2007, s. 16) styrker att den vanligaste sociala 
interaktionen mellan två människor är samtalet. Genom att ofta kommunicera med varandra 
skapas vänskap (Ahrne & Sundberg 2006, s. 129). 
 

Gruppsykologi 
 
Genom alla tider har det varit en viktig del i människans vardag att få tillhöra en grupp 
(Nilsson 2005, s. 13). Det finns olika definitioner av vad en grupp är för något. Ordet ”grupp” 
kommer från det italienska ordet gruppo som betyder hop, knut eller skara. Gruppterapeuten 
Cortesâo från Portugal har forskat om uppkomsten till ordet ”grupp” i olika språk. Han menar 
att det har två innebörder: “ansamling av kroppar och nystan, trassel eller klump” (Svedberg 
2003, s. 14).  
   Svedberg (2003, ss. 14-15) tar upp fler definitioner om vad en grupp är. Gemensamt för 
dessa definitioner är att en grupp består av minst två eller tre individer som integrerar med 
varandra och har ett socialt samspel. Tillsammans i gruppen ska de uppnå ett mål eller klara 
en uppgift. Svedberg (2003, ss. 15-16) tar även upp att det finns olika typer av grupper. Fem 
av dessa grupper är primär- och sekundärgruppen, referensgrupp och informell- och formell 
grupp.  
    Till primärgruppen hör familj och de närmsta vännerna. Det är i den gruppen identiteter och 
personligheter skapas. Detta är den viktigaste gruppen för att överleva. I sekundärgruppen 
däremot finns ett större avstånd mellan gruppens medlemmar. Trots detta kan de ha ett 
primärt eller sekundärt värde för varandra. Gruppen är sammansatt för att de har ett 
gemensamt mål eller för att de har liknande social status. Referensgruppen består av 
människor med liknande värderingar och livsstil. För att få tillhöra den gruppen är det viktigt 
att följa de normer som finns. Det kan handla om att använda rätt kläder, utföra samma 
fritidsysselsättningar eller köpa likadana mobiltelefoner. Den informella gruppen består av 
barn eller vuxna som umgås och leker tillsammans på fritiden, medan den formella gruppen är 
sammansatt för att de har ett gemensamt mål och syfte. I en formell grupp finns det en 
bestämd ledare och bestämda regler (Svedberg 2003, ss. 15-16).   
       I barngrupper finns olika typer av maktspel. Makt påverkar hur barn skapar gemenskap i 
en grupp och hur de sedan förhåller sig till varandra. Makt används dels för att skydda sina 
egna, men också för att utesluta andra. Barn som utövar sin makt på andra kan delvis ses som 
en lärandesituation där barn lär sig om olika värden. Dock poängteras det att ett sådant 
beteende bör uppmärksammas om det blir en vana. Förhandling är ett sätt för barn att visa sin 
makt och i den fria leken ses ofta ett sådant beteende. Trots det finns en obalans i 
fördelningen av makt då vissa barn måste underordna sig den andre för att få vara med och 
leka (Öhman 2009, ss. 173-175).   
 

Gruppens olika roller 
Inom socialpsykologin spelar människans olika roller en väsentlig del. Svedberg (2003) 
nämner att det finns både informella och formella roller. Exempel på formella roller är 
fritidspedagog, lärare, rektor, elev och sekreterare. Den informella roll någon får i en grupp 
beror dels på individen själv, men även på gruppen. Detta bestäms av gruppens oskrivna 
regler och vad som förväntas av varje individ. Att få vara någon och få en roll kan innebära 
tillhörighet.  
   Svedberg (2003) menar att gruppens olika roller är ett sätt att rätta sig efter varandra. Roller 
skapar trygghet i och med att det finns lite utrymme för oförutsägbara händelser. En informell 
roll kan oftast delas in i mindre roller som avspeglar ett specifikt beteende. Dessa roller är de 
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som oftast finns med i en grupp. Det kan till exempel vara den roliga, den tysta och ledaren. 
Några fler klassiska roller är även “monopol-på-uppmärksamhet”, den ambitiösa, offret, 
buffeln, syndabocken och clownen. Med rollen “monopol-på-uppmärksamhet” menas en 
person som alltid ska synas. Denna person kan även ses som en ledare över gruppen. Rollen 
som “den ambitiöse” får en person som anses duktig och som känner ett starkt kontrollbehov. 
“Den ambitiöse” umgås helst med andra som tillika är ambitiösa och duktiga. “Offret” är den 
person som låter andra stå i centrum då en dålig självbild finns.”Offret” är dessutom rädd för 
att inte bli omtyckt och vill gärna att andra ska tycka synd om individen i fråga. “Buffeln” kör 
över andra och testar sina gränser genom att vara bråkig. “Syndabocken” däremot är den 
person som får skulden när någonting går fel. “Clownen” är den i gruppen som alltid försöker 
skämta och får sin bekräftelse av att de andra skrattar, men ibland kan dessa skämt skapa 
irritation i gruppen. De andra i gruppen känner då att de inte kan koncentrera sig på ett arbete 
de ska utföra (Svedberg 2003, ss. 163-165).   
   En människas identitet bekräftas och skapas genom andra människor. De första åren av 
uppväxten sker detta från de närmsta i familjen, men senare även från bekantskapskretsen. 
Barn behöver således mycket bekräftelse och respons i sitt skapande av identitet. Deras 
kunskaper om roller som finns i vardagen blir tydliga i olika spelsituationer, exempelvis vid 
fotboll. Där finns det bland annat målvakt, back och anfallspositioner och då är det viktigt att 
veta vad rollerna innebär för att spelet ska fungera. Likväl kan denna situation appliceras på 
de sociala roller som finns. Spelrollerna kan hjälpa till att förstå olika roller i en grupp och på 
så sätt förstå den egna identitetsutvecklingen. Genom samspel med andra kommer barnet lära 
sig vilken roll som behöver tas utefter vilka krav och oskrivna regler gruppen ställer. 
Tillsammans med andra förstår människan sig själv och sin roll vilket skapar den sociala 
människan (Ihrskog 2006, ss. 36-37). 
 

Styrdokument- hur skola och fritidshem ska arbeta kring 
barns sociala samspel 
Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011, s. 14) redogör för att barn ska 
kunna samspela med människor oavsett bakgrund. De ska ha förståelse för olika kulturer och 
livsvillkor för att kunna integrera med andra. Barns samspel främjas genom att pedagogen har 
goda kunskaper om barns utvecklingsmönster. Allmänna råd och kommentarer för fritidshem 
(2007) menar att en av fritidshemmets byggstenar är det sociala samspelet och hur viktigt det 
är för barns utveckling av identitet och självkänsla. En positivt fungerande grupp gör det 
lättare för barn att utveckla detta. Det bör finnas ett arbetsklimat som bidrar och främjar ett 
gott samspel mellan barnen. Därför blir det viktigt att barngrupper i skola och fritidshem inte 
är för stora. 
 

Tidigare forskning  
Waite, Rogers och Evans (2013, ss. 255-258 ) forskning syftar till att undersöka engelska 
barns sociala interaktion i en utomhusmiljö. De har även tittat på hur vuxnas närvaro vid 
barns lek kan stötta deras sociala utveckling. Forskarna har märkt att ren 
klassrumsundervisning inte är lika utbrett i Norden som i andra delar av världen. De beskriver 
att nordiska barn upplevs ha mer makt över sig själva och att vuxna är mer lyhörda för barns 
intressen. Det är därmed inte sagt att bemötandet av barns intresse ska resultera i ett 
missbrukande av makten. Däremot är det viktigt att de vuxna känner till barnens behov.  
   Vid leksituationer händer ofta att vuxna lägger sig i och tar över. Detta resulterar i att 
barnen blir observatörer, snarare än deltagare. Den fria leken bidrar till barns sociala lärande 
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och om vuxna lägger sig i allt för mycket skapas en social kultur konstruerad av vuxna. 
Utomhusmiljön bidrar däremot till lekstunder som är längre och som inte lika ofta avbryts av 
vuxna. Här kan barn konstruera sitt eget lärande samt visa på självständighet i olika sociala 
situationer (Waite, Rogers & Evans 2013). 
   Waite, Rogers och Evans (2013, s. 259) såg också att längre stunder utomhus visade på ett 
ökat socialt samspel jämfört med korta pauser inomhus. De drar slutsatsen att exempelvis 
klassrumsundervisning är en begränsande faktor för det sociala samspelet. Även om många 
olika samhällskulturer möts i skolan och på skolgården ger utomhusmiljön barn möjlighet till 
att träffas, interagera och dela liknande intressen med varandra. Konfliktlösning som barnen 
själva får lösa gör att de utvecklar sin sociala förmåga. De får även prova olika roller och sätt 
att vara, vilket ger träning till att bli en god samhällsmedborgare och kunna verka i det 
kommande samhället.  
   Att låta barn testa olika roller menar Waite, Rogers och Evans (2013, s. 272) är avgörande 
för om barns interaktion ska utvecklas. Det är betydelsefullt att lärare ger tillräckligt med 
utrymme och tid för barn att fungera naturligt med varandra genom lekfull interaktion. 
   Det som framkom tydligast i studien var att barn samspelar mer naturligt med varandra när 
de befinner sig utomhus. De leker mer med varandra och leken flyter på bättre. Vuxnas roll 
kräver försiktighet för att inte vara ett störmoment i leken. De ska vara närvarande och 
stöttande och fungera som ett stöd för barnens sociala utveckling men samtidigt inte ta över. 
Barnen ska själva få möjlighet att pröva och testa sina sociala färdigheter (Waite, Rogers & 
Evans 2013, s. 271).  
     En annan forskare som har skrivit om barns utomhuslek är Fredrika Mårtensson. Hennes 
studie är en jämförelsestudie mellan två olika skolor. Mårtensson (2004) har gjort en studie 
som handlar om hur miljön påverkar barns lek. I hennes studie har hon jämfört två olika 
skolor, en som ligger på landsbygden i Västra Götaland och en förortsskola i Storstockholm. 
Hon skriver att barnen på landsbygdsskolan hade ett större lugn kring sig. Vid utflykter visste 
de att de skulle ställa upp sig på ett led och vänta. Barnen i förortskolan däremot visste inte 
hur de skulle göra när de skulle på utflykt. De visste att de skulle samlas på en specifik plats 
men inte vad de skulle göra när de var där, det uppstod ofta konflikter vid den platsen. 
     En annan skillnad mellan landsbygdsskolan och förortsskolan var att när barnen blev 
tillfrågade om vad de brukar göra utomhus skiljde svaren väldigt mycket. Av barnen på 
förortsskolan svarade de flesta saker de brukade göra hemma. Landbygdsskolan däremot 
berättade mer om skolgården och dess omgivelse. Hon skriver att detta kan bero på att 
förortsskolans miljö inte inbjuder till lek och fantasi på samma sätt som landbygdsskolan. 
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Teoretisk ram 
Studien har sin utgångspunkt i den socialpsykologiska teorin med fokus på det 
interaktionistiska perspektivet. Då den handlar om barns sociala interaktion och sampel kan 
denna teori ses som grund för vår studie. Ursprungligen kommer det interaktionistiska 
perspektivet från den amerikanska samhällsvetenskapen. Två forskare inom detta område är 
George Herbert Mead och Charles H. Cooley. Enligt dem behövs det sociala samspelet för att 
förstå händelser, budskap och människans olika relationer. Detta menar de är det viktigaste 
hos en människa. Mead och Cooleys tankar ingår i vad som kallas för symbolisk 
interaktionism. Utifrån det perspektivet föddes det interaktionistiska perspektivet. Det synsätt 
som kännetecknar en interaktionist är att människan ses som en social individ och utvecklas i 
samverkan med andra människor. Mead (1976) menar att en människas sociala grupp spelar 
in i hur människans beteende påverkas. En människas "jag" står i relation till den sociala 
grupp som denne räknas till. Det räcker inte att endast vara medveten om sig själv utan han 
poängterar även hur viktigt det är att vara intresserad av andra människor för att förstå sig 
själv bättre. Mead menar också att en individs handlingar inte ska ses som enskilda stimulus 
och respons. Han menade snarare att dessa skulle tolkas i en social kontext, som en påverkan 
från andra. Det innebär individer som svarar på varandras handlingar och på så sätt påverkar 
varandra (Hwang & Nilsson 2011, ss. 68-69; Schellenberg 1980, ss. 42-43; Mead 1976). 
   Charles Cooley (1981) förklarar att alla individer är beroende av social interaktion. För att 
ett samhälle ska fungera krävs social interaktion mellan två eller fler individer hela tiden. 
Något som då är viktigt att förstå är skillnaden mellan samhället och individerna. Samhället är 
gruppen och individerna är gruppmedlemmarna. Det här kan appliceras på olika sorters 
grupper, och kan beskriva gruppkonstellationer där det inte spelar någon roll hur stor eller 
liten gruppen är. Ett exempel skulle kunna vara att en skolklass är gruppen medan eleverna är 
gruppmedlemmarna. En företeelse är inte alltid svart eller vit, den är varken individuell eller 
kollektiv, utan det är två begrepp som alltid hör ihop. Han skriver att det är tillsammans med 
andra i ett samhälle som det sker individutveckling. Han menade att samhället och människan 
är förenade därför att den är en social varelse och således en del av den kollektiva 
utvecklingen. Individen är hela tiden med i en social kontext och det är i dessa människan 
befinner sig och uttrycker sig själv. Även om en individ anser sig själv individualistisk 
menade Cooley (1981) att det är i samspel med andra som individen finner sig själv. Nedan 
följer ett citat för att stärka detta: "Var än man finner liv som samhälle, där finner man liv som 
individualitet och vice versa" (Cooley 1981, s. 27). 
    Cooley (1981) liknade samhället med en tavla och menade att individerna i samhället 
utgjorde tavlan. Om den skulle studeras utifrån den minsta partikeln och alla partiklar skulle 
setts var för sig, skulle tavlan ändå inte kunna ses som en helhet. Med detta menade han att ett 
samhälle inte skulle fungera utan individerna. Att låta individen stå utanför menade han är 
som att se ett samhälle utan individer. En människa har både sociala och ärftliga drag. De 
ärftliga drag som en människa föds med är sådana som kommer från föräldrarna. De sociala 
färdigheterna, vilka är språk och uppfostran, är sådana som utvecklas som en direkt påverkan 
från samhället.  
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Metod 
Här nedanför följer en kort redogörelse för vilka metoder som används och hur studien 
genomförs. Texten beskriver två olika metoder, observation och intervju och hur de är 
relevanta för studiens syfte. 
 

Metodval  
De metoder som används i studien är observation och intervju. En förskoleklass med 23 barn i 
åldrarna sex till sju år har observerats vid fyra tillfällen och nio av barnen har blivit 
intervjuade. Varför dessa metoder valdes var för att de kompletterar varandra. Observationen 
är huvudstudien och intervjun fungerar som ett komplement. Studiens svar på syftet stärks av 
både observation och intervju. Genom dessa metoder framkommer både vår syn, men även 
barnens på undersökningsområdet. 

Observation 
Det är viktigt att vara förberedd innan en observationsstudie genomförs. Det innebär att veta 
vad det tänkta syftet med observationen är och vilket undersökningsområde det är som ska 
observeras. Detta för att få en bra validitet på studien (Einarsson & Hammar Chiriac 2002, s. 
15). 
   Observation vid barns fria lek kan ge information om vilka relationer som finns i gruppen 
samt ge förståelse till hur barn tänker i, och kring olika situationer. Vid observation av den 
fria leken observeras även vilka barnen väljer att leka med när de själva får välja (Løkken & 
Søbstad 1995, ss. 90-91).  
   Det finns observationer som har hög grad av struktur vilket innebär att observatörerna redan 
innan observationen gör kategoriseringar av olika händelser. Det observatörerna sedan ser när 
de är ute och observerar kommer de då att kunna sätta in i de kategorier som redan har skrivits 
ner. En observationsstudie som har en låg grad av struktur är när observatörerna vill 
undersöka ett område ytterligare. Observatörerna vet fortfarande vad de vill undersöka men 
det är inte lika strukturerat. Det kan vara bra att ha med sig sina frågeställningar och utgå från 
dem. Den största skillnaden mellan hög- och låg grad av struktur vid en observation är att vid 
hög grad vet observatören exakt vad som ska undersökas och har endast fokus på det. Vid låg 
grad vet observatören fortfarande om vad den vill undersöka, men det är lättare att samla mer 
övergripande information kring undersökningsområdet (Einarsson & Hammar Chiriac 2002, 
ss. 18-20). 
   Det insamlade materialet analyseras utifrån en metod som kallas för IPA och som liknar ett 
kategoriseringsschema. IPA-metoden lämpar sig bra vid observation av social interaktion i 
mindre grupper och står för Interactive Process Analysis. Metoden går ut på att kategorisera 
olika beteenden utefter fyra huvudkategorier och tolv kodningskategorier. Huvudkategorierna 
bestäms efter vad det är observatören vill titta på. En brytningspunkt ligger mellan de två 
första huvudkategorierna och de två sista. De två första huvudkategorierna handlar om det 
sociala samspelet, medan de två andra handlar om de aktiviteter som pågår i gruppen.  De 
kategorier som väljs ska vara så pass generella att de kan hittas oberoende av vilken grupp 
som observeras (Einarsson & Hammar Chiriac 2002, ss. 80-84).  
 

Intervju 
Beroende på vilken intervjustil intervjuaren väljer påverkar det respondentens svar. Det 
innebär att det är viktigt att träna på intervjuer för att få svar som inte är färgade av 
intervjuarens frågor. Det är inte bara intervjuaren som påverkar, utan också hur respondenten 
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är vid tillfället (Alvesson 2011, s. 38). Även Doverborg  och Pramling Samuelsson (2000, s. 
31) menar att för att få bra svar som är intressanta och användbara i studien, krävs att 
intervjuaren har tränat på sin intervjustil. Det är även viktigt att pröva frågorna innan studien 
genomförs, detta görs via en så kallad pilotstudie. En pilotstudie används för att se om 
frågorna ger några relevanta svar.     
   För att helt förstå vad barn tänker räcker det inte med att göra en observation menar Løkken 
och Søbstad (1995, s. 94). De skriver att för att helt förstå barnen behöver observationen 
kompletteras med intervjuer. Vid en intervju sker viss observation av bland annat tonläge i 
rösten, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det som framförallt lyfts fram med att ha intervju som 
komplement till observation är att det blir större bredd på studien. Under en observation ser 
bara observatören vad som händer precis vid tillfället. Under en intervju kan intervjuaren få 
svar som sträcker sig över en längre tid tillbaka, kanske någonting som respondenten anser är 
viktigt. 
   Enligt Løkken och Søbstad (1995) finns det flera olika intervjuformer. De som framförallt 
tas upp är strukturerade och informella samtal. En intervjuguide kan vara ett bra verktyg när 
en strukturerad intervju sker, att ha med en planering av vilka frågor som ställs och i vilken 
ordning de ställs. 
    

Urval 
 
Urvalet gjordes utifrån att vi ville undersöka en skola som hade planerade utedagar. Efter att 
grundligt ha gått igenom våra olika praktikplatser fann vi en förskoleklass med planerad 
uteaktivitet. Skolan är en F-6 skola med tre-parallelliga spår. Den förskoleklass där vi gjorde 
våra observationer och intervjuer bestod av 24 barn, varav ett barn som inte deltog i 
undersökningen, detta barn räknas som bortfall. Vid observationstillfällena var samtliga 23 
barn med. Efter observationen valdes nio barn ut för en intervju. De utvalda barnen var sådana 
som under observationstillfällena uppvisade intressanta beteenden som kunde tillföra relevant 
information till studien. Vid intervjudagen var ett av de tänkta barnen sjukt, ett annat barn fick 
då medverka.  

Genomförande 
Observation 
Första kontakten med vår utvalda skola skedde via telefonkontakt. Vid detta tillfälle 
informerades vi att inga föräldramedgivanden behövdes delas ut, eftersom skolan delar ut dem 
i början av varje läsår. Det bestämdes att vi skulle observera tre dagar vid sex olika tillfällen, 
varav tre inomhus och tre utomhus, vilket totalt ger sex timmar observation. Den första dagen 
vi var på skolan hade barnen en samling. Vid samlingen informerades barnen att vi skulle 
vara där några dagar och observera deras lek. Alla barnen tillfrågades även innan vi satte oss 
och observerade ifall de samtyckte. Inomhus observerades barnen på en och samma 
avdelning, men i olika rum. Valet av observationsplats skedde slumpvis och en ny plats intogs 
efter cirka 15 minuter. Vid observationerna fördes löpande anteckningar om vad barnen 
gjorde av samtliga observatörer. Utomhustillfällena skedde både på den omgivande 
skolgården samt vid en skogsdunge en kilometer ifrån skolan. Samma barngrupp 
observerades utomhus och inomhus för att kunna jämföra skillnaderna i leken. 
Datainsamlingen gjordes med penna och papper där händelserna skrevs ned. Det insamlade 
materialet analyserades sedan enligt kategoriseringsschemat IPA (se bilaga 1 & 2).   
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Intervju 
Det första som gjordes var en intervjuguide (se bilaga 3). En pilotstudie genomfördes med två 
barn som är i samma ålder som barnen i huvudstudien. Pilotstudien visade att några frågor 
behövde omformuleras. När frågorna var omformulerade gjordes en ny pilotstudie, i det här 
fallet bara med ett barn, frågorna fungerade mycket bättre då. 
    Intervjuerna ägde rum på samma skola och med samma barngrupp som observerades. Efter 
sista observationstillfället åkte vi tillbaka en dag till för att intervjua några av barnen. Vi hade 
med oss intervjuguiden (se bilaga 3) som stöd. Totalt tillfrågades nio barn om de ville ställa 
upp på intervju. Vi intervjuade tre barn var, där varje barn enskilt intervjuades. 
Respondenterna tillfrågades om intervjuerna fick spelas in, varpå alla samtyckte utom en. Det 
material som användes var mobiltelefon för ljudupptagning samt penna och de utskrivna 
intervjuguiderna (se bilaga 3). 
 

Forskningsetik 
Under en vetenskaplig undersökning är det viktigt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 
fyra etiska principer. 

·        Informationskravet 

·        Samtyckeskravet 

·        Konfidentialitetskravet 

·        Nyttjandekravet 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att upplysa deltagarna om vad studien handlar om. Det är viktigt 
att deltagarna även är medvetna om att de inte behöver delta och kan dra sig ur när de vill 
(Vetenskapsrådet 2002). Studien förhåller sig till detta krav genom att kontakt togs med 
berörda pedagoger. Pedagogerna informerade i sin tur både vårdnadshavare och barn. 
Vårdnadshavare informerades via ett veckobrev, medan barnen informerades under en 
samling om den tänkta observationen. 
 

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att få samtliga deltagares samtycke och att respektera ifall 
deltagarna vill avsluta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002). Barnens 
vårdnadshavare har fått fylla i ett föräldramedgivande som gäller för både observation och 
intervju. Vidare har alla barnen blivit tillfrågade om de samtycker till observation vid varje 
observationstillfälle. Respondenterna blev tillfrågade innan intervjun ifall de kunde tänka sig 
att svara på frågor angående hur de tycker att det är i skolan. Barnen blev även tillfrågade om 
inspelningsapparatur fick användas vid intervjun. 
 

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagare inte ska kunna identifieras av någon som 
läser studien (Vetenskapsrådet 2002). Barnen som deltog i studien har fått fingerade namn, för 
att öka konfidentialiteten. 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas vid vetenskapliga 
studier (Vetenskapsrådet 2002). Det insamlade materialet kommer i enlighet med 
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nyttjandekravet endast att användas i den här studien och inte i några andra sammanhang. 
 

Robert Merton är en amerikansk sociolog som på 1940-talet utformade en metod som ofta 
används i forskningsetiken. Metoden kallas CUDOS-kraven, som står för Communism, 
Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism. ”Communism” betyder att studien 
ska vara offentlig och att både forskare och allmänheten ska få ta del av den. Det som en 
forskningsrapport resulterar i måste styrkas med flera forskares tidigare forskningsresultat. 
Det räcker således inte med det egna resultatet om det inte kan styrkas från flera håll. Därför 
är det även viktigt att studien publiceras för allmänheten för att andra forskare ska kunna ta 
del av den. ”Universalism” betyder att det enda som är relevant att veta om den tidigare 
forskningen är ifall den kan svara för studiens tänkta undersökningsområde. Andra aspekter 
som vilket kön forskaren har, vilken ålder eller samhällsklass forskaren kommer ifrån är 
irrelevanta. ”Disinterestedness” innebär att studien ska bidra med något nytt till 
forskningsproblemet och att det är syftet med själva studien. ”Organized scepticism” innebär 
att vara källkritisk till tidigare forskning, dessutom gäller det att inte värdera andras forskning 
innan det egna resultatet är färdigställt (Hermerén 2011, ss. 16-17). 
    Samtliga delar av CUDOS-kraven har tagits tillvara på i studien. När tidigare forskning har 
lästs igenom har det enda som undersökts varit ämnet i forskningen. Ingen vikt har lagts vid 
vem forskaren är. Ett källkritiskt synsätt har genomsyrat hela arbetets gång. Det har varit 
viktigt för oss att hitta minst två forskare som skriver om i stort sett samma ämne. Studien 
kommer att publiceras och på så sätt vara tillgänglig för allmänheten. Det som den här studien 
har tillfört till det här undersökningsområdet är våra tolkningar och synsätt. 

Trovärdighet 
 
Validitet 
När en studie görs är det viktigt att det tänkta syftet är det som verkligen undersöks (Karlsson 
2007, s. 249). Karlsson skriver även att det finns fyra olika aspekter på  
validitet:  

• Measurement validity (ifall det finns en koppling mellan undersökningsmetod och de  
begrepp som används för att förklara forskningsproblemet).  

• Internal validity (hur forskaren kan beskriva kopplingarna och hur de kan 
säkerställas).  

• External validity (hur resultatet kan förenklas för att förstås).  
• Ecological validity (att forskningen ska kunna tillämpas på människornas vardag) 

En av metoderna som användes i studien var intervju. För att få en bra validitet på studien 
gjordes då en pilotstudie innan den riktiga studien genomfördes. Efter att pilotstudien hade 
gjorts omformulerades vissa frågor och en del blev bortagna på grund av att 
pilotstudierespondenterna inte förstod frågorna och inte svarade på det som var tänkt att få 
fram genom frågorna. De som togs bort var de frågor som gav liknande svar. När 
intervjuguiden var bearbetad genomfördes en ny pilotstudie där frågorna fungerade bättre. Då 
det är barnintervjuer som ska genomföras har studiens frågor och syfte fått förenklas. Detta 
gör att det även blir external validity på studien. 
    Den andra metoden som används i studien är observation. I observationsdelen är det 
framförallt ecological validity som tillämpas. Under en observationsstudie får observatören 
inblick i de observerades vardag. Det forskningsresultatet sedan visar omsättas i vardagen av 
människor. 
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Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att två eller fler forskare har kommit fram till liknande resultat vid 
forskning av samma ämne vilket ger en större trovärdighet (Karlsson 2007, ss. 252-253). 
Svensson och Ahrne (2009, ss. 19-20) skriver att en uppsats måste vara trovärdig för läsaren. 
Därför är det bättre att nämna tveksamheter i forskningen snarare än att försöka undanhålla 
det. 
     De två metoder som tillämpas i studien gör att det blir två aspekter på barnens sociala 
interaktion och samspel, både observatörerna men även från respondenterna. Det gör att 
undersökningsområdet ses från ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv, vilket innebär 
större reliabilitet. För att öka studiens reliabilitet var det alltid tre observatörer vid samtliga  
observationstillfällen. Dessutom har varje intervju spelats in och skrivits ner för att 
respondenternas svar skulle bli korrekta och tillförlitliga.  
    Vidare har litteraturen som använts i studien lästs igenom grundligt. Vi har försökt att finna 
åtminstone två forskare som har nämnt eller berört samma ämne för att öka reliabiliteten i 
studien. 

Analys/Bearbetning 
I detta avsnitt förklaras hur analys och bearbetning av det insamlade materialet har gått till. 
Med hjälp av den litteratur som nämnts i bakgrunden har materialet sedan analyserats och 
diskuterats. Detta finns med i resultatdiskussionen. 
  
Observation 
Det insamlade observationsmaterialet analyserades och delades in i ett kategoriseringsschema 
kallat för IPA (Interactive Process Analysis). Syftet med denna typ av schema är anpassat för 
att undersöka individers interaktion i mindre grupper (Einarsson & Hammar Chiriac 2002, s. 
80). Schemat har fungerat som en inspiration och har delvis modifierats då vi lagt till en 
huvudkategori och tillhörande underrubriker. Detta för att underrubrikerna passade bättre in 
på vad studien skulle undersöka. Einarsson och Hammar Chiriac (2002, ss. 82-84) skriver att 
själva valet av kategorier ska vara så pass omfattande att allt som observeras ska kunna 
kategoriseras in i schemat. De menar även att det är forskaren som bestämmer vad som ska 
analyseras, därav modifieringen av schemat.  
   När materialet hade skrivits in i schemat gjordes en analys av de kategorier som hade mest 
händelser. Efter det gjordes två stapeldiagram, ett för roller och ett för beteende. De både 
stapeldiagrammen jämför interaktion utomhus och inomhus. Einarsson och Hammar Chiriac 
(2002, s. 83) säger att materialet kan redovisas på olika sätt. En av de formerna är 
procentform, vilket vi har valt att redovisa vårt resultat med.  
    
 
Intervju 
Varje intervju genomfördes med en respondent och en intervjuare samt spelades in på 
respektive intervjuares mobiltelefon. Detta för att när analys och bearbetning av intervjuerna 
ägde rum skulle vi lätt ha tillgång till dessa. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 
47) menar att det gör att det blir lättare att analysera barns svar. För att sedan bearbeta och 
analysera intervjuerna gjordes en transkribering. Var och en av oss transkriberade våra egna 
intervjuer. Den insamlade datan var på ungefär 90 minuter och tog en timme att transkribera 
för var och en av oss. Efter transkriberingen gjordes en sammanställning av de svar vi fått in. 
Sammanställningen delades upp i olika kategorier som inomhus, utomhus, valfri plats och bra 
kompis. Dessa kategorier valdes utifrån de nyckelbegrepp som vi fann i intervjusvaren.    
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer och observationer som genomförts. 
Intervjukategorierna är uppdelade efter studiens syfte och undersökningsområde. I kommande 
del har barnen tilldelats fingerade namn. Intervjun är som tidigare nämnt ett komplement till 
vår huvudstudie som är observation. Vi har valt att redovisa intervjuresultatet först eftersom 
det inte är lika omfattande som observationsresultatet.  
 
Intervju 
    
Utomhus 
Många av utelekarna är begränsade till det som skolgården erbjuder, exempelvis gunga, 
klätterställning, bollsporter och att hoppa hopprep. Det finns även intresse av att gå till 
lekplatsen där de brukar vara på utomhusdagen. Flera har även nämnt att fantasilek 
förekommer tillsammans med andra utomhus. Ett barn tycker att det enda de gör utomhus är 
att ställa sig i ledet för att gå till maten. 
 

Inomhus 
Inomhus tycker många av barnen det är roligt att måla och bygga med Lego, klossar och 
kaplastavar. Det är framförallt kopieringsbilder som är populära att måla. Några av barnen 
ägnar sig även åt fantasilekar. De lekar som nämns är framförallt lekar då de låtsas vara olika 
djur. Ett av barnen nämner även att spela spel är det enda som finns att göra när de är 
inomhus. Några av barnen berättar om saker de inte får göra inomhus till exempel springa och 
slåss. 
 
Valfri plats 
Av respondenterna är det lika många som svarar att de vill vara inne respektive ute när de 
själva får välja var de ska befinna sig. De flesta av barnen som tycker att det är roligast att 
vara utomhus svarar att gungan och rutschkanan är det som lockar. Av barnen som väljer 
inomhus som sin favoritplats svarar de flesta att de vill måla i målarrummet. 
   
 
Bra kompis 
Av de sammanställda svaren tycker många att en bra kompis ska vara snäll och ska trösta ifall 
någon är ledsen. En bra kompis ska dessutom se till att alla får vara med. Ett av barnen 
använder sig av en liknelse för att förstärka hur en sådan kompis ska vara:  
 

Om vi låtsas att jag är en fågel och att vi två är fåglar som går på promenad 
och sen kommer det en till fågel och vill vara med så går alla på promenad 
sen, då är man en bra kompis. (Felix, 6år) 

 
De flesta tycker inte att det är svårt att vara en bra kompis varken utomhus eller inomhus. 
Dock nämner någon att det är svårare att vara en bra kompis utomhus eftersom det 
förekommer våldsammare lekar med en ledare som ofta ska bestämma. De flesta av de 
tillfrågade tyckte att de lekte med samma personer utomhus som inomhus. Alla är överens om 
att alla borde få vara med och leka och att det känns bra när alla får vara med. Så här uttrycker 
sig ett av barnen vilket styrker ovanstående;  
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För då är alla tillsammans och alla är glada. - (Wilma, 6år) 
 
Näe. Men en gång, så var det att de hade en liten lek, några. Och så frågade 
jag om jag fick vara med. De sa nej. Då kom en tjej och såg att jag grät. Då 
skulle vi säga till fröken, jag och den andra tjejen. Då sa fröken att jag fick 
vara med. - (Wilma, 6år)  

 
Många av de tillfrågade vill vara med och bestämma men det verkar inte som de tycker att de 
får det.  
 
 

Observation  
Resultatet av observationerna redovisas i form av rubriker som relaterar till det valda 
undersökningsområdet. Förutom observationsverktyget IPA finns också berättelser med som 
går i linje med forskningens syfte. 
 
Utomhus 
Socialt samspel 
När barnen är utomhus förekommer det flera lekar där många deltar. Det är sällan någon är 
ensam, alla har åtminstone en eller två personer som de leker med. Det blir mycket konflikter 
utomhus men de löser barnen själva väldigt fort. Här följer en kort händelse där barnen först 
blir lite oense men löser det snabbt. 

 
Scenario 1 

   Magnus:”Jag går in i mitt rum, Emil där borta är ditt rum” 
   Emil:”Nej här är mitt rum” 
   Magnus: “Vi har båda detta rum” 
   Emil:”Okej då” 

 
Utomhus hjälps många åt att få lekarna att gå framåt. Deltagarna ger direktiv och samspelar 
med varandra. En av deltagarna är dock inte med i leken men hörs ändå i konversationen. 
Följande händelse utspelar sig i en backe i skogen. 
 

Scenario 2 
Evert: “Kan nån hjälpa mig?”  
Magnus (till Alfred): “Vi skjuter genom fönstret!” 
Evert leker för sig själv en stund. 
Evert: “Titta min motorcykel!”     
Alfred:“Ta ett vapen och kriga. Jag har hittat en skattkista till leken, nån som vill ha 
denna?”  
Emil:“Jag vill ha den!” 
Magnus: “Får jag stå bakom ditt tak? “ 
Emil: “Nä” 
Evert: “Hallå, här är ja’!” 
Alfred ramlar ner men Hilding kommer och hjälper honom upp.     
Alfred: “Nu ska jag ut och kriga och ner i den hemliga gången! Emil, häng me’ ner! Det 
här var vägen ner till vårt matförråd“ 
Evert: “Hallå?! Nu är jag här borta!” 
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Hilding:“Vi måste in i ett skyddsrum” 
Alfred:“Skjut nu! Hilding, du måste skjuta" 

 
Roller 
Roller som kan förekomma utomhus är ledarroll och monopol på uppmärksamhet. Här nedan 
följer ett exemplifierande scenario.  
 

Scenario 3 
Barnen har en utedag i en lekpark i närheten av skolan de går på. Signe och Alma leker i en 
klätterställning, medan Ebba leker lite vid sidan av. Leken som pågår är en form av Följa 
John. Signe är den som styr leken och bestämmer vad Alma ska göra. Efter en liten stund 
frågar Ebba om hon också får vara med i leken. 
 

Ebba: “Får jag vara med och leka?” 
Signe:” Ja, men då måste du gå där! Jag är ledaren! Nu går vi till rutschkanan”  
Ebba: “Jag klättrar upp här!” 
Signe leder gruppen, efter henne kommer Alma och sist Ebba. Hon ger de andra roller 
att vara. 
Signe: “Du är ett barn, Alma. Du är en mamma Ebba”  
De går till rutschkanan. 
Signe: “Ebba sätt dig här efter mig. Nu åker vi tåg!”  
De åker ner för rutschkanan. 
Signe: “NU ÅKER VI IGEN!” 
Alma: "Nu ska jag vara först" 
Signe: "Men Ebba du ska ju gå där!" 
Alma: "Men jag skulle ju gå först!" 
Signe: "Ja det skulle hon faktiskt" 
Ebba: "Okej" 
Signe går ändå först och leder. 
Signe: "Nu ska vi göra ett annat prov. Ebba, du ska gå så här" (visar hur Ebba ska 
gå). 

 
 
Grupper 
I de grupper där pojkarna leker är det många barn med. När endast flickor leker tillsammans 
är det lite mindre grupper utomhus. Det är även ofta som det är könsblandat i de olika 
grupperna. Här nedanför följer ett scenario som visar på att det förekommer könsblandade 
grupper. 

  
Scenario 4 

Julia, Wilma, Sven och Emil håller på att gunga. Julia och Wilma ritar upp en linje i sanden 
som Sven och Emil ska hoppa så nära som möjligt. Den som kommer närmast vinner. Sven 
och Emil hoppar aldrig utan gör bara mer och mer fart. Julia och Wilma blir otåliga och vill 
att de ska hoppa. Till slut hoppar de och flickorna tycker att Emil vinner. Det tycker inte 
Sven, men han släpper det snabbt och de två pojkarna hoppar upp på gungorna igen. Det blir 
nu en ny tävling, den här gången tar det inte lika lång tid att hoppa. Wilma tycker att Sven 
fuskar för att han springer i luften. Sven säger att det inte räknas när man springer i luften, 
bara på marken. Sven och Emil vill inte tävla längre utan bara gunga. Wilma och Julia tar de 
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två andra gungorna och börjar gunga själva. Det pågår fortfarande en dialog mellan alla de 
fyra barnen. 
 
Lekar 
De flesta utomhuslekarna sker vid de leksaker som redan finns. Barnen använder sig av 
redskapen men inte alltid på det sätt det är tänkt. Det blir mycket fantasilekar där till exempel 
gungorna blir till gorillor. 
    Här nedan följer ett scenario som utspelade sig när barnen befann sig på en lekplats en bit 
från skolan.  
 

Scenario 5 
Det är tre barn som leker att de är på en båt och de letar efter olika nycklar. Annelie styr båten 
medan Rosa och Greta letar efter nycklar. Under förloppets gång använder barnen sin fantasi 
för att komma fram till olika spännande händelser. 
 

 
    Rosa: “Ska vi gå till sanden?” 
   Annelie: “Du tar en åra Rosa” 
   Greta: “Där är ingen nyckel” 
   Annelie: “Jag kör över” 
   Greta: ”Rosa vilket håll ska jag köra” 
   Rosa:”Jag vet inte prova det" (pekar åt ett håll) 
   Rosa:”Ser du nyckeln Annelie?" 
   Annelie:”Jag ser den inte” 
   Greta:”Inga nycklar här inte" 
   Rosa:”Prova på marken då” 
   Greta:”Fort kör, jag hoppar på bakom” 
   Annelie:”Ligger det en sten därborta?” 
   Rosa:”Jag ser något tjockt som ligger därborta!” 
   Greta:”Jag hoppar ner och letar efter nyckeln så får vi prova den när vi kommer hem” 
   Greta:”Ser du någon mer nyckel Rosa?” 
   Annelie:”Har vi hittat nyckeln?” 
   Greta:”Fortsätt kör!” 

 
 
Inomhus 

Socialt samspel 
Det förekommer mycket social interaktion inomhus, både i positiv och negativ mening. 
Interaktionen sker dock mer i vissa rum än andra, främst i målarrummet på avdelningen. Detta 
eftersom rummet inbjuder till stillasittande aktivitet med mycket interaktion. Den sociala 
interaktion som förekommer i inomhuslekarna, beror i de flesta fall på vilket slags rum det är, 
dock kan kommunikationen ibland handla om andra saker.  
 

Scenario 6 
Fyra pojkar sitter i byggrummet och bygger på varsin konstruktion. Vissa av dem påpekar hur 
de andra ska bygga och ger direktiv. Plötsligt ställer en av pojkarna frågor som inte har med 
själva leken att göra. 
 

   Evert: “Gissa favoriträtten jag har. Hilding du är med mig. Gissa va min favoritgodis är” 
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   Magnus: “Det är inga sura eller hur? Ok nu säger ja’. Tror det är colanappar” 
   Evert: “Magnus hade i alla fall rätt” 
   Hilding: “Får jag också gissa?” 

 
Scenario 7 

I målarrummet sitter Lisa, Alma, Julia, Greta och Rosa. De pratar om vad de målar och vilka 
färger de ska använda.  
 

Lisa: “Jag är väldigt bra på att måla!” 
Alma sjunger och de andra hakar på, Greta frågar Rosa om det är okej om pennan är 
orange.  
Lisa (till Julia): “Tycker du verkligen den är så fin?” 
Julia:“Waoooow!“ 
Lisa:“Vill du att jag ska göra en till dig?” 
Julia:”Nej taaaaack! “ 
Greta:“Jag hittade en orange där borta hos dem, men den får du inte ta!” 
Greta (till Julia):”Jag tycker den är jättefin”  
Lisa  (till Julia):“Jag kan göra en till dig!“ 
Julia: “Nej taaaaack!” 
Greta: “Den som vill ha orange kan snart få den fast inte, för den börjar bli väldigt 
dålig!” 
Alma (till Lisa):“Får jag komma och titta?” 

 
 
Roller  
De olika roller som förekommer kan delas in i samvaromönster. I det kommande scenariot 
följs tre barn. Två av barnen styr och bestämmer över leken och vad det tredje ska göra. De 
två barn som är ledare skämtar och skojar, medan det tredje har en mer passiv roll. 

 
Scenario 8 

Alfred och Emil ligger på filten medan Erik drar. Efter ett tag byter de så att Alfred springer 
med filten medan Erik och Emil ligger på. Medan Alfred och Emil styr leken och bestämmer 
vad som ska göras är Erik passiv och gör det som Alfred och Emil säger till honom att göra.  
 

   Emil:”(till Erik) Kan inte du prova att lyfta mig?” 
   Alfred:”Där fick du Emil! Erik, sätt fast honom! Nu ska du få!” 
   Alfred” (till Erik): Dra mig! Dra mig din lille Bert Karlsson!” 
  Alfred kastar en plastbit på Erik, Erik skrattar. 

 

Många negativa roller kan också synas inomhus. Följande scenario utspelas i målarrummet, 
där händelsen snabbt eskalerar och får konsekvenser. Felix försöker höja sin egen status 
genom att sänka Svens status och han får resten av barnen med sig.  
  

Scenario 9 
Sven hittar en nyckelring på golvet som han plockar upp. Felix säger då att Sven tänker ta den 
och att han är en tjuv. Sven blir ledsen och går därifrån. Alla vid bordet sitter nu och pratar 
om att det finns en tjuv på skolan. Greta säger att det kanske är Sven som är tjuven. Rosa 
säger att Sven är misstänkt men att han inte får veta det. 
 



25 
 

 
 
 
Grupper 
Inomhus är grupperna inte könsblandade och det är oftast samma personer som leker med 
varandra. 
 

Scenario 10 
I det här scenariot följs fyra pojkar som bygger i legorummet. 

 
Magnus: “Du kan vara den röda, octupus prime” 
Hilding: “Jag kan snurra och nudda. Först träning och sen vinnarna? Den e  grym!” 
Magnus: “Du vann två träningar” 
Hilding (till Magnus): “Ska vi ge han en blade? Jag gör en blade åt han” 
Magnus: “Ja gör det! Jag gör en ond blade” 
Hilding: “Den e bättre än den gubben! Jag gör en egen blade! Jag förstör pilen och gör 
en egen blade” 
Axel: “Titta på denna! Jag tänker inte ta sönder den” 
Axel (till Magnus): “Den här är god” 
Magnus: “Nej…” 
Magnus (till Evert): “Vi ska göra ett datasystem” 

 
Lekar 
De lekar som förekommer inomhus är sällskapsspel och legobygge. Många av barnen 
befinner sig dessutom i målarrummet där de brukar sitta och rita. Grupperna som leker 
tillsammans är oftast inte könsblandade. För det mesta är det samma personer som leker med 
varandra. Olika fantasilekar är begränsade till ett eller max två rum. I dessa lekar uppstår 
många argumentationer där barnen oftast får tillkalla en vuxen. Här nedan följer ett exempel 
på en sådan situation. 

Scenario 11 
Fem barn bygger i puffrummet.  En av tjejerna, Signe, uttrycker en ovilja att samarbeta med 
en av de andra tjejerna, Wilma. Signe och Wilma börjar tjafsa med varandra och börjar bygga 
på varsitt håll i rummet. Signe säger till Wilma att hon måste städa varpå Wilma svarar på ett 
otrevligt sätt.  
 

Signe: “Du bestämmer inte!” 
Wilma: “Jag vill inte vara med” (tar alla saker för sig själv) 
Signe: “Du är alltid sur, inte roligt att du alltid bestämmer!” 
Signe bygger för sig själv nu. Wilma tar en pusselbit från lådan och får inte vara med för 
de andra. 
Signe och Alma går ut ur rummet. Alma säger att alla måste städa. 
Signe:“Wilma du måste också städa!” 
Wilma: “Jag städar ju, är du döv?”  
Signe säger till fröken att Wilma inte hjälper till. 

   

Sammanfattning 
Intervjuerna visar att barnen tycker om att leka både inom- och utomhus men att lekarna skiljer 
sig beroende på vart de befinner sig. Inomhus leker de med vad förskolans lokaler erbjuder, till 
exempel Lego, klossar och kaplastavar. Många av barnen tyckte även om att måla. Både inom- 
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och utomhus nämner barnen att de leker fantasilekar. Detta framkommer även i 
observationsresultatet.  Respondenterna svarar att en bra kompis är den som tröstar, är snäll och 
låter andra vara med. Flera av dem tycker det är lätt att vara en bra kompis oavsett om de 
befinner sig utom- eller inomhus. Alla ska få vara med och leka, detta tycker alla respondenter. 
I observationerna utomhus syns att det sker lekar där fler barn deltar. I dessa lekar skapas 
många konflikter som barnen snabbt och enkelt löser själva. Inomhus visar resultatet att den 
interaktion som sker mellan barnen beror på vilket rum de befinner sig i och vilket material 
som finns att tillgå. 
    Utomhusscenarierna redogör för rollerna ”ledarroll” och ”monopol på uppmärksamhet”. 
Inomhus har roller valts att redovisas och förklaras utifrån olika samvaromönster. Grupperna 
utomhus är ofta könsblandade och fler barn leker tillsammans, till skillnad från inomhus där 
grupperna är mer homogena. Observationerna utomhus visar även på att när flickorna lekte 
utan pojkarna är flickorna i mindre grupper, medan då pojkarna lekte tillsammans var de i 
större grupper. 
 

Liggande diagram 
Här nedan följer två diagram som visar på de beteenden och roller som nämnts i studien och i 
vilken grad dessa har skett utom- respektive inomhus. Resultatet presenteras i procent.  

 
Beteende  
 

 
 
 
Det här liggande diagrammet visar hur barnens sociala interaktion sker. I diagrammet kan vi 
utläsa hur mycket positiv och negativ interaktion som sker barnen emellan. Förklaring på 
dessa begrepp följer nedan. Diagrammet visar även skillnader mellan utomhus- och 
inomhusmiljön. Det visar att det är mer negativa handlingar utomhus jämfört med inomhus 
där barnens handlingar är mer positiva.  
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Negativa Handlingar 
Ovänlig försvarar sig / försöker sänka andras status 
När personen i fråga går i försvarsställning och säger något negativt till någon annan för att 
höja sig själv. 
Oro, är undvikande 
Personen försöker undvika situationen för att det är någonting som oroar den. 
Misstycker, opponerar sig, passivt avvisande 
Personen håller inte med de andra och uttalar sig på ett negativt sätt. Kan även vara passiv och 
interagerar inte mycket med resten av gruppen. 
 
Frågor 
Frågar efter förslag 
I lekar och i interaktion med andra frågar barnen efter eventuella förslag.  
Frågar efter åsikter 
Barnen frågar efter andras åsikter och synpunkter. 
Frågar efter information 
Söker svar i olika situationer.  
 
Försöker ge svar 
Ger information 
Ger svar i olika situationer 
Uttrycker åsikter/ önskemål / analys 
Barnen uttrycker åsikter och är analyserande 
Ger förslag / vägvisare 
I lekar och i interaktion med andra ger barn förslag och är ledare 
 
Positiva handlingar 
Håller med/ passiv 
Håller med men håller sig tyst och uttalar inte sina egna åsikter. 
Spänningsavledning/ skämtar 
Likt clownrollen försöker skämta och få resterande i gruppen att skratta för att hålla stämningen 
uppe. 
Solidaritet/ vänlighet 
Visar hänsyn och är en bra vän mot de andra. 
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Roller 

 
 
Detta diagram visar vilka roller som barnen i förskoleklassen har och hur mycket de skiljer 
sig åt beroende på vilken miljö de befinner sig i. Resultatet visar även att två av rollerna 
skiljer sig avsevärt beroende på vilken miljö barnen befinner sig i. En roll är det däremot 
ingen större skillnad på såväl utomhus som inomhus. Clownrollen syns enbart inomhus, 
monopol på uppmärksamhet däremot finner vi i båda miljöerna även om den är tydligast 
utomhus. 
 

Clown 
Är den i gruppen som försöker skämta och få de andra i gruppen att skratta. Ibland kan clownen 
upplevas som ett irritationsmoment för den resterande gruppen. 
Monopol på uppmärksamhet 
Är den rollen som syns och hörs mest, kan ibland även uppfattas som ledarroll. 
Ledarroll 
Är en person som vet vad den vill men har svårt att lyssna och ta in andras viljor. 
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet samt studiens två metoder. För- och nackdelar 
presenteras kring observation och intervju. Dessutom kommer didaktiska konsekvenser av 
forskningen tas upp och hur studien kan vidareutvecklas genom fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras och analyseras med koppling till bakgrund och 
teori. Likheter och skillnader mellan tidigare forskning och vad som har framkommit i den här 
studien presenteras. Diskussionen är även uppdelad i rubriker som svarar mot studiens syfte. 
 

Socialt samspel 
Vi har märkt att barns samspel är en viktig del av deras identitetsutveckling. Mead (1976) och 
Cooley (1981) menar att ens "jag" skapas genom samspel med andra, därför tror vi det är en 
viktig del att barn under sin skolgång får mötas i en social kontext. Under de observationer vi 
har gjort har vi sett hur olika miljöer påverkar barnens samspel. När Änggård (2007, s. 141) 
skriver om miljöns betydelse för samspel berör hon hur rummets material påverkar barnens 
interaktion. Exempelvis ett målarrum med pennor och papper inbjuder till begränsad aktivitet 
och ger mindre utrymme för fantasi. Hon menar att interaktionen i dessa rum karaktäriseras av 
det material som finns att tillgå. I observationerna inomhus har vi sett att den generella 
interaktionen som förekommer i dessa rum handlar om de material som finns. I scenario sju kan 
vi se att konversationen mellan Greta och Lisa handlar enbart om att göra teckningar och om 
vilka pennor de ska använda. Ett scenario som detta kan förklaras som parallellek, där varje 
barn ritar på eget papper men att social interaktion fortfarande förekommer.       
   Änggård (2007) menar att samspelet blir annorlunda utomhus då barnen lär sig att samarbeta 
och kommunicera. Brodin och Lindstrand (2008) skriver att detta beror på att lekarna sker på 
platser där vuxna inte finns närvarande på samma sätt som inomhus. Vi kan hålla med om att 
det sker ett bättre samspel utomhus men under observationerna har det framkommit att 
kommunikationen fungerar lika bra oberoende på var barnen befinner sig. Varför den fungerar 
bra tror vi beror på att det sker parallellekar inomhus. Vi anser att kommunikationen blir en 
viktig del av deras sociala interaktion, eftersom den inte sker genom leken på samma sätt som 
utomhus. I scenario sex och sju som finns nämnda i resultatet, kan vi tydligt se hur barnen för 
en bra kommunikation. I scenario sex bygger fyra pojkar på olika konstruktioner och i det 
andra scenariot sitter en grupp med flickor och målar. I de båda sekvenserna jobbar barnen var 
för sig men för ett samtal med varandra. Pojkarna samtalar inte utifrån leken medan flickorna 
diskuterar om sina egna teckningar. Detta kan tolkas som positiv kommunikation dem emellan. 
I diagram ett (se sida 26) framkommer det att många positiva händelser, som exempelvis att 
visa solidaritet och vänlighet, sker inomhus. I enlighet med Änggård (2007) och Ekelund 
(2009) anser vi att rummet har en betydande faktor för barns sociala samspel och vad 
kommunikationen handlar om. Det material som finns i rummet kan följaktligen avgöra vad 
barnen leker och samtalar om, men som vi kan se i scenario sex, behöver det inte alltid ha en 
betydelse för kommunikationens innehåll.   
   Ytterligare har vår studie visat på att barns samspel kan se annorlunda ut i en utomhusmiljö. I 
våra utomhusobservationer förekommer positivt samspel mellan barnen där de leker 
fantasilekar och samarbetar. Scenario två visar på ett gott samarbete där de hjälps åt att föra 
leken framåt och att alla får sin röst hörd. I diagram (1) visas däremot att det förekommer 
mycket negativa handlingar som exempelvis att barnen är ovänliga och försöker hävda sig 
själva. Våra observationer visar att i sådana handlingar kan konflikter uppstå men att de snabbt 
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klaras upp utan vuxnas inblandning. Detta visas i scenario ett där det uppstår en konflikt, men 
att barnen själva reder ut den för att leken ska kunna fortgå. Waite, Rogers och Evans (2013, s. 
259) menar att dessa tillfällen är bra för barns sociala utveckling. Att lösa konflikter på egen 
hand menar de är en bra träning för deras sociala förmåga. 

Leken  
I studien framkommer att barnen känner större frihet utomhus att röra sig fritt till skillnad från 
inomhus där de upplever att de blir mer tillsagda av de vuxna om hur leken ska förhålla sig. De 
menar att pedagogerna sätter upp regler som begränsar leken, till exempel att de inte får springa 
inomhus. Knutsdotter Olofsson (1992) tar upp vikten av att en pedagog ska vara insatt i leken 
för att förstå att det pågår ett bra samspel i leken trots att det verkar vara kaos. På grund av att 
det är stora barngrupper och små lokaler kan det upplevas svårare att vara närvarande vid barns 
lek. Därför kan det ur ett sådant perspektiv förstås att det behövs tydliga regler. Enligt de 
intervjuer som ingår i studien kan vi se att barnen känner sig mer begränsade i leken i och med 
dessa regler. Det framkommer tydligt då flertalet barn svarar vad de inte får göra snarare än 
vad de får göra inomhus. Utomhus får de däremot röra sig mer fritt, vilket kan ge större 
möjlighet till att utveckla leken och deras fantasi. Vid en av intervjuerna berättar en respondent 
hur han och hans vänner brukar låtsats att gungorna är gorillor. Här har barnen då skapat sig en 
lekvärld av den miljö som finns omkring dem, precis som Löfdahl (2009, s. 93-94) skriver; en 
omvandlad verklighetsbild som blir till en lekvärld. Vid observationerna framkommer det att 
barnen leker fler fantasilekar utomhus i jämförelse med inomhus där de istället spelar spel och 
målar, vilket även respondenterna har uttryckt.  
    Vi tolkar, i enlighet med både Brodin och Lindstrand (2008), Ekelund (2009) och Norén-
Björn (1977), att lokalerna har betydelse för hur barns samspel och lek påverkas. Norén-Björn 
(1977) menar att det uppstår fler konflikter inomhus eftersom ytorna är små. Enligt några av 
respondenterna blir det däremot fler konflikter utomhus eftersom de beskriver att lekarna då 
blir mer våldsamma. Dock har våra observationer visat att det Norén-Björn (1977) säger kan 
stämma. Ett sådant exempel är från puffrummet på avdelningen. Där uppstår en konflikt om 
rollfördelning och om vem som ska hjälpa till att städa. Vi upplever det som att konflikter som 
sker inomhus oftast slutar med att en fröken får komma in och medla, vilket har framkommit 
under observationerna. Även Brodin och Lindstrand (2008, s. 94), Ekelund (2009) och 
Mårtensson (2009) skriver att miljöns olika förutsättningar påverkar leken. Under våra 
observationer har det framkommit att det inomhus sker mer lugna lekar. Utomhus däremot 
springer, hoppar och leker de lekar som kan ses som livligare. Flera av respondenterna svarar i 
intervjuerna att de gärna leker mycket fantasilekar utomhus. Mårtenssons (2004) studie har 
kommit fram till att en skolgård i en förort sällan inbjuder till fantasilekar, men att skolgården 
på landsbygden gör detta. I enlighet med hennes studie och respondenternas svar kan vi tolka 
detta som att när barnen har utomhusdag i skogen sker det fler fantasilekar än när de leker på 
skolgården. Där lekte barnen helst med det skolgården kunde erbjuda, det vill säga rutschkana, 
hopprep och gungor. 

Grupper 
Alla människor är beroende av social interaktion vilket en grupp bidrar till. Det samhälle vi 
lever i är uppbyggt och fungerar på grund av att det förekommer social interaktion mellan 
minst två individer (Cooley 1981). Svedberg (2003) definierar grupp som minst två eller tre 
individer som samspelar med varandra. Det han även nämner är att det finns formella och 
informella grupper. Som vi tolkar detta är att förskoleklassen räknas till en formell grupp, då 
den har en ledare, det vill säga förskoleklassläraren. I förskoleklassen finns det mindre grupper 
som kan kallas för informella grupper. Det är de barn som leker tillsammans när de har fri lek. 
Vi tolkar i enlighet med Svedberg (2003) att det även skulle kunna ses som en sekundärgrupp. 
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Detta på grund av att barnen är satta i en grupp med andra barn som har liknande mål. Vår 
studie har utgått från Svedbergs (2003) definition och vi har observerat barn i olika informella 
gruppkonstellationer. Utomhus leker barnen i större grupper än inomhus enligt de observationer 
som genomförts i denna studie. 
   Utomhus kan vi i våra observationer se att grupperna är mer könsblandade än inomhus. För 
att visa på skillnaden kan vi i scenario fyra och elva se vilka barn som leker med varandra. I 
scenario elva, som utspelas i byggrummet, är det endast pojkar som leker tillsammans. Däremot 
visar scenario fyra på att pojkar och flickor leker tillsammans utomhus. Vi tror att det beror på 
inomhusmiljöns begränsningar, som Änggård (2007) beskriver. Hon menar att skolans lokaler 
och rum med dess material påverkar leken. I våra observationer har vi sett en del exempel på 
det som hon beskriver, vilket också kan förklara hur grupperna inomhus ser ut. Enligt Brodin 
och Lindstrand (2008) och Ekelund (2009) ger utomhusmiljön möjlighet till att finna nya 
vänner och en chans att leka i större grupper, vilket gör att gruppens roller får en mindre 
betydelse. Utomhusmiljöns naturtillgångar har inte ett förutbestämt syfte. Det är ingen som 
säger vem som får leka med exempelvis en sten och vad den kan användas till. Detta kan vara 
en förklaring till att vi upplever att grupperna utomhus är mer könsblandade. I våra intervjuer 
berättar respondenterna att de umgås med samma vänner oavsett om de är inomhus eller 
utomhus, vilket även vi har fått fram i observationerna. Det vi dock kan tillägga är att de umgås 
med fler vänner och i större grupper. 
   Våra intervjuer har visat att respondenterna tycker det är viktigt att låta alla barn få vara med i 
leken. Däremot tror vi att dessa svar kan vara en påverkan från vuxna. Barnen har i intervjuerna 
uttryckt att vuxna ska sägas till om någon leker ensam. Detta tror vi i viss mån påverkar vilka 
barnen leker med. Waite, Rogers och Evans (2013) tar upp vuxnas påverkan på barns fria lek. 
De menar att vuxna ofta kommer och stör och styr upp leken. Detta menar forskarna kan 
påverka barns sociala samspel och dessutom inte ge utrymme för barn att träna sin 
självständighet. Waite, Rogers och Evans (2013) påpekar däremot att vuxnas inblandning inte 
är lika stor utomhus. Barn får här möjlighet att välja platser där vuxna inte har lika lätt tillgång 
samt att de där kan få möjlighet att konstruera sitt eget lärande. Vid observationerna har vi sett 
hur barnen letade sig till skogen, en bit bort från de vuxna. Vi tolkar det i enlighet med Brodin 
och Lindstrand (2009) som menar att barnen söker sig till platser där vuxna inte kommer åt. De 
lekar som förekom uppe i skogen behövde sällan inblandning av vuxna, leken flöt på och 
samspelet fungerade bra.            
 
Roller 
Svedberg (2003) skriver att roller är betydelsefulla från ett socialpsykologiskt perspektiv. Han 
menar att gruppens olika roller är ett sätt att rätta sig efter varandra. I våra observationer kan vi 
se hur barnen tar på sig olika roller som påverkar samspelet och deras lek. Scenario åtta visar 
tre roller som kan sättas in i två samvaromönster som Bygdesson-Larsson (2010, ss. 37-38) 
skriver om. Dessa två är konformitetsmönstret och det självartikulerande mönstret. Emil och 
Alfred är duktiga på att uttrycka sina egna åsikter och ser till att leken blir som de själva vill. 
Därför anser vi att de tillhör det självartikulerande mönstret. Det tredje barnet, Erik, följer 
däremot bara med på vad de andra säger och uttrycker inte sin egna åsikt.  Detta gör att han 
hamnar i konformitetsmönstret. 
    Vi kan också se att en av pojkarna tar på sig rollen som clown. Genom hans skämt tolkar vi 
det som att han försöker sänka de andra barnens status för att höja sin egen. Detta kan tyda på 
ett maktspel inom denna kompisgrupp. Öhman (2009) menar att ett maktspel inom en 
barngrupp innebär att det finns de barn som måste underordna de andra för att få vara med i 
leken. I scenario tio kan vi se hur det bildas ett annat sorts maktspel bland barnen. Både Signe 
och Wilma vill bestämma hur leken ska fortgå. Detta innebär då en konflikt om vem som är 
ledare, till slut bestämmer de sig för att inte leka tillsammans. I de intervjuer som gjorts säger 



32 
 

respondenterna att de vill vara med och bestämma i leken, men att de inte får det. Detta tolkar 
vi utifrån observationerna som att det beror på de många starka ledartyperna som finns med i 
förskoleklassen. 
   I vår fältstudie förekom det att barn försöker höja sin egen status genom att sänka de andras, 
detta kan ses i scenario nio där Felix anklagar Sven för att vara en tjuv. Även om dessa två 
scenarier pekar på att sådana negativa handlingar förekommer inomhus, visar diagram (1) att 
det är ett vanligare beteende utomhus. Detta tolkar vi som en orsak av flera olika faktorer. 
Exempelvis större grupper, andra konstellationer och vildare lekar. Ett barn uttrycker i en 
intervju att det blir svårare att vara med och bestämma i utomhusleken då leken är mer 
våldsam. Vi har i utomhusleken märkt att det är större grupper, vilket vi tror orsakar fler 
konflikter eftersom det är fler som ska vara med och bestämma. Vi vill poängtera att dessa 
faktorer inte behöver tolkas i en negativ mening. En vild lek kan också medföra ett gott 
samarbete och ge utrymme för fantasi, vilket visas i scenario två. Även att få leka i större 
grupper kan ses som något positivt. Utifrån våra diagram kan vi se att färre barn tar på sig 
rollen som clown utomhus. Detta då vi märker att ingen verkar vara utanför, alla har någon att 
leka med. Enligt Svedberg (2003) innebär clownrollen att alltid vilja ha bekräftelse genom sina 
skämt. Vi tolkar enligt våra observationer att clownrollen även kan innebära en önskan om att 
få vara med i gruppen. Större grupper kan dock också innebära att fler barn känner ett behov av 
uppmärksamhet genom att synas och höras mer än andra. Detta visas i diagram (2) där vi ser en 
markant skillnad på rollen ”monopol på uppmärksamhet” som är större utomhus än inomhus. 
Denna roll ser vi i scenario två, där Evert inte riktigt är med i leken men ändå kräver 
uppmärksamhet. Detta gör han genom att konstant visa att han finns närvarande.   

Sammanfattning 
Det vi kommit fram till under studiens gång är att det är stor skillnad på barns samspel 
beroende på miljö. Det har även framkommit att det inte räcker att enbart titta på diagrammen 
för att få hela sanningen. Om diagrammen endast skulle ha analyserats skulle slutsatsen av 
studien visa på att inomhusmiljön är bättre för barns samspel. Diagrammen visar även att det 
sker mycket ovänligheter utomhus. När vi tittat på observationsanteckningarna inser vi däremot 
att det finns många aspekter på varför det sker mer ovänligheter utomhus. Några av de 
aspekterna är att barnen leker i större grupper, det är livligare lekar samt att det sker en 
konkurrens om uppmärksamhet. Det vi kan se i vårt resultat är att det sker mer fantasilekar 
utomhus, till skillnad från inomhus där det sker fler stillasittande lekar. Vad vi kommit fram till 
när det gäller roller är att vissa roller skapas på grund av barnens bekräftelsebehov och för att 
de vill känna tillhörighet till en grupp. 
 
Metoddiskussion 
De två metoder som använts i studien är intervju och observation. Eftersom studien är gjord av 
tre personer ansåg vi att tiden räckte till för användning av två metoder. Detta kunde sedan ge 
ett bredare perspektiv samt en större reliabilitet på barns samspel och interaktion i resultatet. 
Observationerna har varit vår huvudsakliga metod medan intervjuerna fått fungera som ett 
komplement, detta för att få barnens syn på deras eget samspel med varandra. Vi kan se 
fördelar med att ha använt både intervju och observation då vi har jämfört respondenternas svar 
med våra observationsanteckningar. I en del fall har deras svar stämt överens och stärkt det vi 
sett, även om inte alla fall visat på detta. Detta har gett en större reliabilitet och validitet till 
studien. 
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Intervju 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver om vikten av att ha gjort en pilotstudie 
innan intervjuerna görs. De menar att detta hjälper forskaren till att komma fram till frågor som 
kan ge relevanta svar för studiens syfte. I vår studie gjordes tre pilotstudier, varav de två första 
hjälpte oss att inse att vi behövde formulera om frågorna för att få ut relevanta svar. 
Intervjuguiden fick då ändras och var sedan en bra hjälp när studien gjordes. Förutom att en 
intervjuguide användes för att skriva ner respondenternas svar, spelades intervjuerna även in. 
Detta för att sedan i resultatredovisningen och analysen lättare kunna ha tillgång till de 
fullständiga intervjuerna. 
   Att spela in intervjuerna har gett tillförlitliga svar då vi i transkriberingsprocessen kunde gå 
tillbaka och lyssna igenom dem. Detta styrks även av Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000). Dock var det en respondent som inte ville bli inspelad. Respondentens svar fick då 
skrivas för hand vilket kan ha påverkat studiens resultat eftersom allt ej hann skrivas ned.  
 
Observation 
Studien genomfördes i en förskoleklass med 24 barn varav 23 barn observerades, detta på 
grund av att ett barn inte fick delta i studien. Det här innebar att det blev svårt att observera de 
lekar som det barnet deltog i. En av författarna till denna studie kan ha påverkat eller förstärkt 
en del tolkningar eftersom denne känner barnen sen tidigare.    
    I studien gjordes en observation med hög grad av struktur då IPA-metoden användes. Den 
innebär att olika händelser delas in i kategorier uppdelade efter barnens interaktion. I ett senare 
skede i studien hjälpte detta oss att se deras samspel. Vi har även skapat våra egna kategorier, 
för att kunna urskilja olika roller hos barnen. Två kategoriseringsscheman är gjorda för att 
kunna jämföra samspel och roller utomhus och inomhus.  
   Vi upplever att det var svårt att föra löpande anteckningar då det skedde mycket intressanta 
händelser på en och samma gång. Därför kan en del händelser har missats som skulle kunna ha 
gett studien andra resultat. Det kan därför vara bra att använda videokamera för att vara säker 
på att inte missa något. Ett sådant redskap kan vara bra vid större studier. För att kunna få en 
djupare bild av undersökningsområdet är vi väl  medvetna om att det krävs längre tid och mer 
omfattande forskning.    

Didaktiska konsekvenser 
I kommande del diskuteras vad studien har lärt oss och vilka slutsatser som kan dras. Det 
kommer också diskuteras hur detta undersökningsområde kan användas i vår kommande 
fritidsverksamhet. 
 
Det sociala samspelet förklaras utifrån lek, grupper, samspel och samvaro. Dessa är faktorer 
som det sociala samspelet bygger på i denna studie. Enligt oss är dessa beståndsdelar 
avgörande för barns sociala utveckling.  
   Denna studie hoppas vi i vårt framtida yrke ska kunna ge oss en bra grund för hur vi 
använder utomhus- och inomhusmiljön som ett verktyg för barns sociala samspel. Studien har 
fått oss att inse miljöns betydelse för det sociala samspelet. Vi tycker det är viktigt att kunna 
erbjuda barn daglig utomhusvistelse eftersom både den här studien och tidigare forskning har 
kommit fram till att barn då utvecklar ett bra samspel. Det sociala samspelet mellan barn utgör 
en stor del av fritidsverksamheten. Denna grundpelare är vad fritidshemmet bygger på enligt 
Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem (2007 s. 17), vilket vi är måna om att 
arbeta för. 
   Vi är medvetna om att inomhusmiljön kan se annorlunda ut på olika skolor, vilket inte ger 
samma förutsättningar för att kunna skapa en miljö där barn kan utveckla den sociala förmågan. 
Med denna studie hoppas vi göra pedagoger medvetna om vikten av att inreda skolan och 
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fritidshemmets lokaler på ett sätt som bidrar till barns sociala utveckling. Det är viktigt att se 
till barnens behov när ett sådant förändringsarbete ska ske, eftersom det är på dem fokuset 
ligger.  
    Vi kan se fördelar med att låta barnen välja fritt vad de vill leka utomhus då de får lära sig att 
lösa konflikter på egen hand. De knyter kontakter på ett naturligt sätt då vuxna inte aktivt deltar 
i leken. Det är även viktigt att erbjuda styrda aktiviteter, då det finns de barn som har svårt att 
skapa egna leksituationer samt för de barn som står utanför gruppen. Det finns även anledning 
till att erbjuda styrda aktiviteter eftersom det finns vissa barn som hamnar i ett enformigt 
mönster och leker samma lekar. Detta skapar möjligheter för barn att komma med nya idéer 
samtidigt som kreativiteten utvecklas. 
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka utomhus- och inomhusmiljöns betydelse för det sociala 
samspelet ytterligare. För att utveckla denna studie skulle även pedagogers syn på detta 
undersökningsområde vara intressant att ta reda på. Hur skulle pedagogerna välja att arbeta 
med utom- och inomhusmiljön? Upplever de att miljön spelar någon roll för det sociala 
samspelet?     
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Bilaga 1 
IPA- Inomhus 

Positiva 
handlingar 

1. Solidaritet, 
vänlighet 
 

||||||||||||| 

2. Spänningsavledare,  
Skämtar 
 

||||| 

3. Håller med, 
Passiv 
 

|||| 

Försöker ge 
svar 

4. Ger förslag, 
Vägvisare 
 

|  

5. Uttrycker åsikter, 
önskemål, analys 
 

| 

6. Ger 
information 
 

|||| 

Frågor 7. Frågar om 
information 
 

||| 

8. Frågar efter åsikter 
 

|||||| 

9. Frågar efter 
förslag 
 

 

Negativa 
handlingar 

10. Misstycker, 
opponerar, 
passivt 
avvisande 
 

|||| 

11. Oro, är undvikande 
 

| 

12. Ovänlig, 
försvarar 
sig själv, 
försöker 
sänka 
andras 
status 
 

|||||||| 
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Roller 13. Ledarroll 
 

|||| 

14.  Monopol på 
uppmärksamhet 
 

||| 

15. Clown 
 

|| 
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Bilaga 2 
IPA- Utomhus 

 
 

Positiva 
handlingar 

16. Solidaritet, 
vänlighet 
 

|||||| 

17. Spänningsavledare,  
Skämtar 

 

18. Håller med, 
Passiv 
 

||||| 

Försöker ge 
svar 

19. Ger förslag, 
Vägvisare 
 

| |||| 

20. Uttrycker åsikter, 
önskemål, analys 
 

||| 

21. Ger 
information 
 

|| 

Frågor 22. Frågar om 
information 
 

| 

23. Frågar efter åsikter 
 

 

24. Frågar efter 
förslag 
 

| 
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Negativa 
handlingar 

25. Misstycker, 
opponerar, 
passivt 
avvisande 
 

 

26. Oro, är undvikande 
 

| 

27. Ovänlig, 
försvarar 
sig själv, 
försöker 
sänka 
andras 
status 
 

|||||||| 

Roller 28.  Ledarroll 
 

||| 

29. Monopol på 
uppmärksamhet 

||| 

30. Clown 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor 
Ett barn åt gången - 9 barn – Ett barn var.  

 
 

1. Tycker du att man kan göra roliga saker inomhus? 

- Vad skulle det kunna vara för roliga saker? 

2. Tycker du att man kan göra roliga saker utomhus? 

- Vad skulle det kunna vara för roliga saker? 

3. Vad brukar du göra när ni är utomhus? 

- Ev. Följdfråga (som passar in på deras föregående svar) 

4. Vad brukar du göra när ni är inomhus? 

-Ev. Följdfråga (som passar in på föregående svar) 
5. Om du får välja helt fritt var vill du vara när du leker? 

-Vad är det som är så bra med just denna plats? 
6. Hur ska en bra kompis vara? 

- Är det svårt att vara en bra kompis inomhus? 

- Är det svårt att vara en bra kompis utomhus? 

7. Vilka kompisar leker du med när ni är utomhus? 

8. Vilka kompisar leker du med när ni är inomhus? 

9. Tycker du om att vara med och bestämma när ni leker? 

- Är det lätt att vara med och bestämma när ni är inne och leker? 

- Är det lätt att vara med och bestämma när ni är ute och leker? 

10. Får alla som vill vara med och leka? 

- Känns det bra när alla som vill får vara med och leka? 
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