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Syftet är att belysa hur förskollärare beskriver sin roll i den fysiska 
utomhusmiljön samt utomhusmiljöns möjligheter och begränsningar att främja 
barns lek och sociala samspel. Åtta semistrukturerade intervjuer gjordes. 
Resultatet visar att förskollärare beskriver sig anta olika roller i utomhusmiljön. 
Den fysiska miljöns möjligheter och begränsningar kan anses vara beroende på 
förskollärarnas förhållningssätt och medvetenhet. En ökad medvetenhet kring 
olika handlingserbjudanden kan skapa förutsättningar för förskollärare att anta 
en roll och ett förhållningssätt där barns sociala samspel och lek kan främjas. 
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1 Inledning 

Vi har under vår studietid märkt att utevistelse utgör en stor del av svenska 
förskolebarns vardag. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2010) uppgår snittiden för då barn 
vistas utomhus upp till så mycket som tre timmar om dagen. Detta upplevs vara 
positivt då barns hälsa och välbefinnande ökar när de får vistas utomhus och då särskilt 
i utomhusmiljöer av god kvalitet (Söderström, Boldemann, Sahlin, Mårtensson, 
Raustorp & Blennow, 2013). I läroplan för förskolan går att läsa att ”utomhusvistelsen 
bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” 
(Skolverket, 2016, s. 7). Den planerade miljö som nämns kan tolkas vara förskolans 
gård, vilken kan innefatta både statiska lekområden likväl som platser med naturliga 
inslag. Den planerade miljön i denna studie syftar till den fysiska miljön på 
förskolegården och innefattar även de platser på förskolans gård där naturlig miljö 
såsom skogsdungar finns implementerad. Dock innefattas inte naturlig miljö utanför 
förskolans gård, ej heller lekplatser eller annan planerad miljö utanför förskolans gård. 

Utomhusmiljön på förskolans gård kan ofta anses vara en bortglömd del av 
verksamheten som sällan planeras vidare runt trots att en stor del av barnens vardag 
spenderas där (Engdahl, 2014). Av denna anledning blir det intressant att undersöka 
hur mycket förskollärarna egentligen planerar kring och ändrar på den befintliga 
gården. Barngrupper ändras kontinuerligt men fasta inslag i utomhusmiljön såsom 
lekställningar och sandlådor förändras sällan. I en pilotstudie utförd av Fröjdman och 
Hulth under 2017 visade resultatet att vad den fysiska inomhusmiljön signalerar och 
vilket material som finns tillgängligt i miljön påverkar hur barn ges möjlighet att ha ett 
socialt samspel. Detta resultat torde kunna tillämpas även på utomhusmiljön och vi 
undrar hur förskollärare planerar och använder den fysiska utomhusmiljön för att 
främja barns lek och sociala samspel. 

En stor del av verksamheten utomhus på svenska förskolor präglas av fri lek (Engdahl, 
2014). Lek är en mycket viktig aspekt av barns utveckling och lärande och i läroplan 
för förskola (Skolverket, 2016) går att läsa att ett medvetet bruk av denna ska prägla 
verksamheten i förskolan. Fri lek problematiseras av Berkhuizen (2014) som hänvisar 
till Vygotskijs tanke om att fri lek är en illusion. Berkhuizen (2014) påstår vidare att 
den fria leken kräver aktivt närvarande vuxna. Samtidigt hävdar Maynard och Waters 
(2007) att förskollärarnas roll utomhus tenderar vara av mer övervakande karaktär där 
de inte är aktivt närvarande i barns lek. Hur förhåller sig egentligen svenska 
förskollärare till barns lek och sociala samspel i utemiljön, är deras roll mer av en 
observerande karaktär eller av en närvarande karaktär? Vi blir med dessa funderingar 
intresserade av att undersöka vilken roll olika förskollärare antar vid utomhusvistelse 
och hur de beskriver sitt förhållningssätt till barns lek utomhus. Genom att finna svar 
på dessa frågeställningar hoppas vi kunna bidra till hur den fysiska utemiljön kan 
användas och utformas i relation till barns sociala samspel och lek. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare beskriver sin roll i och syn på 
hur förskolans utomhusmiljö kan främja barns lek och sociala samspel. Följande 
forskningsfrågor är utgångspunkten för studien: 
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 Hur beskriver förskollärare sin roll i relation till barns lek och sociala samspel i 
utomhusmiljön?  

 Hur beskriver förskollärare utomhusmiljöns möjligheter och begränsningar för 
att främja barns lek och sociala samspel? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitlet Bakgrund förklaras inledningsvis hur litteratursökning och avgränsning av 
relevant litteratur har skett. Detta följs av ett avsnitt om förskolans styrdokument där 
förskolans läroplan behandlas, vilket i sin tur följs av tidigare forskning som är 
uppdelat i sju delavsnitt utifrån de olika aspekter litteraturen behandlar. Kapitlet 
avslutas sedan med en förklaring till varför studiens teoretiska perspektiv, 
Affordance/handlingserbjudande, valts samt en beskrivning av perspektivet. 

Detta följs av kapitlet Metod där val av metod och urval av respondenter först redogörs. 
Metodkapitlet fortsätter sedan med ett avsnitt om studiens genomförande med en 
redogörelse för datainsamling samt dataanalys. Kapitlet avslutas med avsnitt för etiska 
ställningstaganden samt studiens pålitlighet och trovärdighet. 

Efterföljande kapitel är Resultat. Detta kapitel är uppdelat i fyra huvudavsnitt utifrån 
studiens funna teman: Förskollärarens roll, Att främja socialt samspel och lek, 
Begränsningar samt Möjligheter. Dessa avsnitt är vardera uppdelade i underavsnitt 
som berör namngivet tema och presenterar studiens empiri. Därefter följer en analys 
av empiri utifrån teorin om affordance. Kapitlet avslutas med en 
resultatsammanfattning. 

Kapitlet Diskussion inleds med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras 
i relation till tidigare forskning samt styrdokument. I efterföljande metoddiskussion 
diskuterar vi studiens val av metod och hur det kan ha påverkat studien. Sedan följer 
ett avsnitt om studiens är relevans för förskollärarprofessionen och avslutningsvis ett 
avsnitt där förslag om vidare forskning behandlas. 

2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av förfarandet vid sökning och avgränsning av 
litteratur. Sedan beskrivs förskolans styrdokument vilket följs av en redogörelse för 
tidigare forskning funnen inom området för studien. Kapitlet avslutas med en 
förklaring kring och beskrivning av det valda teoretiska perspektivet. 

2.1 Litteratursökning 

För att söka litteratur har databaserna Eric Proquest, SwePub samt Google Scholar 
använts. Sökningarna har varit avgränsade till refereegranskat material och har 
innefattat sökord på svenska samt engelska. Vid användning av Eric Proquest har 
sökningarna även varit avgränsade till att enbart innefatta material rörande early years 
education, kindergarten samt preschool education. Sökord och fraser som använts på 
svenska är bland andra: Socialt samspel, förskola, lek och samspel, utelek, 
förskollärares perspektiv, utomhuspedagogik, gård. Sökord och fraser som använts på 
engelska är bland andra: Social interplay, outdoor play, yard, teachers view on outdoor 
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play, affordance. Dessa sökord och fraser genererade en betydande mängd träffar som 
sedan avgränsats ytterligare genom att enbart fokusera på sökningar där tillgång till 
fulltext varit möjlig. Denna litteratur har sedan utifrån titlar och abstracts granskats 
och lästs i sin helhet om de passat studiens syfte. Från den litteratur som lästes har 
vissa avfärdats då de inte har funnits passa syftet med studien. Dock har dessa artiklar 
kunnat anvisa till ytterligare litteratur som var av intresse att undersöka. Denna 
litteratur har sökts i Eric Proquest eller Google Scholar med titeln i sin helhet. Slutligen 
har vi även muntligen fått vägledning kring litteratur av vår handledare vilket 
resulterat i användning av ytterligare artiklar. 

2.2 Styrdokument 

Utomhusvistelsen är i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) föga behandlat. Faktum 
är att en enda mening går att finna som specifikt nämner utomhusvistelsen: 
”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö 
och i naturmiljö” (s. 7). Detta går att se i kontrast till andra länders mer utförliga 
beskrivning av hur utomhusvistelsen bör utformas så som är fallet i exempelvis Oman 
(Ihmeideh och Al-Qaryouti, 2016). Trots den svenska läroplanens (Skolverket, 2016) 
fåordighet kring utomhusvistelse går det att förstå att vad läroplanen förordar handlar 
om vistelsen på förskolan som en helhet, inomhus såväl som utomhus.  

Den miljö som beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2016) ska för barnen upplevas vara 
trygg och inspirerande. Samtidigt som den ska ge möjlighet att locka och utmana barn 
till lek och kreativitet. Barnen ska dessutom uppmuntras att utforska omvärlden och 
dess skeenden och processer. De vuxna ska engagera sig i varje enskilt barn och ge barn 
möjlighet att stimuleras i samspel likväl som i lek utifrån barns egna förutsättningar. 
Allt detta skapar en helhet där barnens välbefinnande, utveckling och lärande har 
fokus, vare sig barnen befinner sig inomhus eller utomhus. 

2.3 Tidigare forskning  

Nedan redogörs för studier i relation till förskolans utomhusmiljö, barns lek och 
samspel i utomhusmiljön samt förskollärares roll och förhållningssätt i relation till 
dessa två aspekter. 

2.3.1 Förskollärares förhållningssätt 

Synen och tillämpningen av förskolors utomhusmiljö ser olika ut i olika delar av 
världen. I Wales går att finna en tradition gällande utomhusverksamhet som skiljer sig 
från den svenska förskolans tradition av daglig uteverksamhet med fri lek. Maynard 
och Waters (2007) studie visar att få förskollärare såg någon lärandepotential i lek. 
Dessutom framsäller de att uteverksamheten oftast innebar att lärandeobjektet hade 
blivit förflyttat från inomhus till utomhus. Detta skedde dessutom, i kontrast till 
svenska förskolor, enbart vid fint väder. Fri lek som sällan uppstod, benämns i studien 
som special activity. Denna deltog lärarna själva inte i utan de tenderade istället inta 
en mer övervakande roll. Den fria leken hade dock löst grundade mål såsom att främja 
barnens personliga utveckling, lagarbete och problemlösning. Maynard och Waters ser 
denna pedagogik som problematiskt och menar att genom att utveckla dessa speciella 
aktiviteter skulle det kunna hjälpa lärare att överbrygga övergången mellan inne och 
ute. De anser att detta även skulle kunna vara ett steg mot att realisera den yttre miljöns 
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potential och ett sätt att tänka mer holistiskt och integrerat. Detta kan ses i kontrast 
till Ihmeideh och Al-Qaryoutis (2016) studie om förskolors utomhusmiljö i Oman där 
utomhusleken beskrivs bestå av till mestadels fri lek likt Berkhuizen (2014) hävdar är 
fallet även i svenska förskolor 

Ihmeideh och Al-Qaryoutis (2016) menar att anledningen till att den fria leken ges så 
stort utrymme i uteverksamheten i Oman skulle kunna bero att den Omanska 
läroplanen inte specifikt förordar planerade aktiviteter i utomhusmiljön. Detta 
förklarar de kan ge en antydan om att utomhusverksamhet inte är av betydelse för 
barns utveckling och lärande utan istället ses som ett tillfälle för lärarna att ta en paus 
från planerade aktiviteter. Det vanligaste förhållningssättet förskollärarna intog i 
utomhusverksamheten i Oman beskrivs, likt förskollärarna i Wales, vara att övervaka 
och styra upp barns beteende. McClintic och Petty (2015) ger i sin turen bild av hur 
förskollärarna i en studie från USA ansåg att det av säkerhetsskäl var av största vikt att 
inta en övervakande roll när barn lekte utomhus. En av förskollärarna beskrev till och 
med sin roll som att vara en vakthund. Att stötta barn att utveckla goda samspel och 
interaktioner ansågs vara sekundärt. Detta kan anses problematiskt då Änggård (2012) 
påstår att hur förskolans personal förhåller sig till barnen och deras syn på lek och 
samspel påverkar hur barnen själva ser på lek, samspel och sin miljö.  Hon påtalar att 
genom att som förskollärare leka med barnen stödjer det barns möjlighet till fantasi.  

Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) hävdar att förskollärare ibland tenderar ingripa och 
styra barns beteende utan att konstruktivt involvera sig i barns lek och i deras egen 
studie uppmättes väldigt få episoder där förskollärare deltog i lek. Författarna 
diskuterar kring att detta förhållningssätt kan bero på att medvetenheten kring den 
egna rollen vid barns lek brister. Norling och Sandberg (2015) förklarar i sin tur att de 
vuxna ibland lägger mer fokus på hur barnen stimulerar varandra i sitt samspel 
snarare än att se sin egen roll på hur de kan stötta barnen i utemiljön. Personalen själva 
uttrycker dock att de ser sin egen roll utomhus som likvärdig den de intar inomhus. 
Norling och Sandberg påstår emellertid att pedagoger tenderar anta en mer passiv, 
övervakande roll vid utomhusaktivitet. Även om perspektiven på hur uteverksamhet 
ska utformas skiljer sig i olika länder går det att finna att den tillbakadragna rollen 
förskollärare antar är densamma vilket land man än befinner sig i. 

2.3.2 Förskollärarens närvaro 

Att som vuxen vara närvarande i barns lek kan ses ur olika perspektiv. Berkhuizen 
(2014) menar att barns samspel gynnas av att vuxna är delaktiga i leken. Cele (2006) 
påstår å andra sidan att barn i interaktion med platser kan reflektera över sina och 
andra barns upplevelser och uppmuntras på så vis att tänka självständigt om sina och 
andra barns erfarenheter. Den vuxna som deltar med barnen ska därför enligt Cele ta 
ett steg tillbaka. Berkhuizen (2014) skildrar dock barns behov av närvarande 
pedagoger som kommunicerar och stöttar barns samspel och lek. I sin studie om de 
yngre barnens samspel på förskolans gård visar sig tydligt hur de yngre barnens 
samspel är nära knutet till närvarande pedagoger. Barnens samspel kunde till och med 
brytas om den vuxne lämnade platsen. Därför ansågs också platser med god uppsikt 
vara av betydelse då pedagoger inte alltid behövde lämna sin position. Samtidigt menar 
hon att ostörda platser på naturliga gårdar möjliggör ett gemensamt 
identitetsskapande för barnen. Gällande förskollärarnas närvaro kan det med andra 
ord anses vara av vikt att de vuxna är medvetna om de maktordningar som kan uppstå 
barnen emellan och det stöd den vuxne kan ge. Samtidigt måste förskollärarna vara 
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medvetna om att barnen skapar identitet och självständighet när de på egen hand får 
möjlighet att interagera med varandra.  

2.3.3  Utformning av förskolans utomhusmiljö 

Olika utomhusmiljöer kan skapa olika möjligheter, men även känslor, för barn såväl 
som vuxna. Cele (2006) framhåller att mycket av vår kommunikation med den fysiska 
miljön är abstrakt. Hon förklarar vidare att interaktionen med miljön sker via vår 
kropp likväl som på en intellektuell nivå. Våra vardagliga platser, barndomsplatser och 
mest älskade platser vilar som förkroppsligad omedveten kunskap inom oss. Detta är 
kunskap som våra kroppar samlar in när vi interagerar med platser ofta eller intensivt. 
Ett liknande påstående gör Björklid (2005) som hävdar att barn skapar en 
känslomässig tillhörighet kring de miljöer de finner meningsfulla. Vidare menar hon 
att barn ser möjligheter i sina miljöer och inte alltid använder den fysiska miljön och 
dess material till vad den är avsedd för. Maxwell (2007) förklarar dock att barn måste 
kunna läsa av sin miljö för att förstå vilka aktiviteter som är möjliga. Detta påstår hon 
leder till att barn känner sig kompetenta i den miljö de befinner sig i. Vidare anser hon 
att hur den fysiska miljön är utformad skapar möjlighet eller hinder för barn att 
utveckla social kompetens. Engdahl (2014) framhåller dessutom utifrån sin studie om 
förskolors utemiljö att det är av vikt att utomhusmiljöns platser utformas olika då barn 
skapar mening på olika sätt. 

Hur den fysiska miljön är utformad ger konsekvenser för hur de vuxna kan planera 
kring den. Olsen och Smith (2017) framhåller att det finns flera faktorer att ta hänsyn 
till vid planering av utomhusmiljön. Vidare framhåller de att det i den fysiska 
utomhusmiljön måste vara möjligt för vuxna att kunna överblicka hela gården och vara 
närvarande. McClintic och Petty (2015) redogör i sin studie om förskollärares roll i 
utomhusmiljön för att förskollärarna ansåg att överblick var svårt att få utomhus då 
gården var långsmal. De ansåg att det var svårt att planera miljön utomhus och därför 
genomförde de heller inte planerade aktiviteter där. Olsen och Smith (2017) menar 
dock att det med hjälp av lämplig utrustning och tillförande av material går att skapa 
en god utomhusmiljö. Vidare anser de att genom att utveckla ett syfte med 
utomhusytan så kan den öka kvalitetsupplevelse för alla barn vilket även verka 
utjämnande mellan barn uppväxta med olika social status. Söderström et. al (2013) 
förklarar att en utomhusmiljö av god kvalitet dessutom ökar barns välbefinnande och 
fysiska hälsa. En utomhusmiljö av god kvalitet hävdar de är en varierad utomhusmiljö 
med stor lekpotential för barnen. 

Enligt (Berkhuizen, 2014) kan tillförandet av material i utomhusmiljön ske både 
genom att personalen fysiskt tillför ett objekt men även med naturens hjälp genom 
regn eller snö som ändrar premisserna i utemiljön. Eriksson Bergström (2014) 
förklarar dock att personal själva upplever sig ha få möjligheter att förändra i 
utemiljön. Att planera den fysiska utomhusmiljön kräver med andra ord att som 
förskollärare kunna se den fysiska miljön ur olika perspektiv. Dels måste den vuxne ta 
i akt vad miljön signalerar och hur barnen har möjlighet att bli till i den miljö som 
omger dem. Samtidigt handlar det om hur de vuxna själva har möjlighet att använda 
sig av den fysiska miljön på bästa sätt för att skapa överblick och närvaro bland barnen. 
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2.3.4 Material i förskolans utomhusmiljö 

Vilket material förskollärare väljer och hur de väljer att placera det är av betydelse för 
vilken lek och samspel som uppstår. Engdahl (2014) framhåller att ett varierat material 
som inte i förväg är definierat är av vikt för att barnen ska kunna tolka och förändra 
materialet utifrån egna premisser. Nordin-Hultman (2014) uttrycker i sin tur att hur 
de vuxna arrangerar materialet får betydelse för hur det uppfattas av barnen. I sin 
studie som jämför svensk förskola med engelsk förskola beskriver hon hur personalen 
i den engelska förskolan arrangerar material så att det ser ut som om en lek redan 
startats. Detta visade sig ofrånkomligt dra till sig barnens uppmärksamhet. Ett 
exempel på hur det kunde göras var att de vuxna skapade mönster i en sandlåda eller 
lämnade en spade framme. Signalstarkt material placerades dessutom ofta i 
förgrunden i engelska förskolor medan man i de svenska förskolorna placerade det 
signalstarka materialet i bakgrunden. Ett signalstarkt material förklarar Nordin-
Hultman vara hur populärt det materialet är hos barnen. Naturmaterial såsom vatten 
och sand är exempel på signalstarkt material som kan utvecklas i det oändliga. Dock 
krävs det också ett väl genomtänkt tilläggsmaterial för att detta ska ske. Hon förklarar 
dessutom att det är av vikt hur de vuxna väljer att placera material, tillgängligt för 
barnen eller inlåst och för högt upp. 

Berkhuizen (2014) menar att fler samspelsmöjligheter kan skapas för barnen då ett 
nytt material tillförs till miljön. Enligt Björklid (2005) skapar exempelvis naturliga 
gårdar med löst material såsom stenar och pinnar fler och längre lekar med mer socialt 
samspel. Även Vickerius och Sandberg (2006) hävdar att när barn inte har så många 
färdiga leksaker så blir de tvungna att använda sin fantasi, skapa egna leksaker eller 
låtsaslekar. Då stimuleras fantasin och barnens egen kreativitet. Änggård (2012) 
menar att med naturmaterial såsom pinnar och grenar skapas exempelvis kojor vilket 
utvecklar barns kreativitet och förmåga att samspela.  Norling och Sandberg (2015) 
hävdar i sin tur att vid avsaknad av färdigtillverkade leksaker tenderar barn interagera 
mer med varandra. Att som förskollärare ha en insikt kring materialets betydelse för 
barns sociala samspel och lek kan sammanfattningsvis anses vara av vikt. En lämplig 
mängd material krävs, men samtidigt behövs en medvetenhet kring hur materialet ska 
placeras och hur det presenteras. Vidare krävs ett varierat material som gärna kan vara 
ofärdigt då det stimulerar barnens fantasi. Ett sådant varierat material är ofta ett 
naturligt inslag i utomhusmiljöer som har löst naturmaterial såsom pinnar. 

2.3.5 Barns lek och sociala samspel 

Vickerius och Sandberg (2006) framhåller att lek är viktigt då det utvecklar barn till 
att bli kompetenta vuxna bland annat genom att de övas på samspel. Att fatta beslut, 
uttrycka behov, lösa problem, kompromissa, förhandla, lyssna på andra deltagare, 
förstå och följa regler är färdigheter som barn utvecklar i aktivitet med andra. Gartes 
(2014) studie visar att barns kompetens i sociala sammanhang framträder vid 
meningsfulla aktiviteter där barnen i sig själva är motiverade att gemensamt engagera 
sig. Fri lek menar författaren är just en sådan meningsfull social aktivitet och att ett 
delat fokus mellan barnen är en faktor som är viktig för att barn ska kunna samspela i 
sin lek. Detta delade fokus kan vara material såväl som en gemensam uppgift. Eriksson 
Bergström (2014) påstår i sin tur att barn konstruerar lekar i samspel med varandra 
och med den fysiska miljöns erbjudanden vilka antingen fortgår eller avbryts. Hon 
redogör i sin avhandling hur barn ser olika handlingserbjudanden i objekt och att barn 
kan anamma varandras syn på föremåls handlingserbjudande genom att förhandla 
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med varandra. Även Änggård (2012) hävdar att miljöns utformning och vilka 
handlingserbjudanden miljön signalerar påverkar den lek som uppstår. Utomhus 
menar hon dessutom att det är vanligt att lekar såsom spring-, klätter-, eller 
kurragömmalekar uppstår.  

Största delen av barns utevistelse på förskolan utgörs av fri lek (Berkhuizen, 2014). 
Norling och Sandberg (2015) menar att utomhuslek skapar möjlighet för barn att leka 
i andra konstellationer och med andra barn än vad de gör inomhus. Därtill kommer att 
barn som är inaktiva inomhus kan anta en mer aktiv roll ute och att konflikter sker mer 
sällan i utomhusmiljön. Detta kan ses i jämförelse med Gartes (2014) påstående att 
barns sociala kompetens inte är inneboende i barnet utan även beror på den situation 
barnet befinner sig i. Också Nordin Hultman (2004) ger en bild av att barns identiteter 
är föränderliga i relation till miljöer, material, människor och regler. Vidare anser hon 
att barnets inre värld och yttre verklighet hänger samman. Det kan förstås som att 
barnet blir till i den miljö och med de människor hon umgås med. Genom att delta i 
sociala sammanhang så utvecklas jaget vilket är en tillblivelseprocess som pågår 
konstant i alla konstellationer och i alla miljöer där barnet är delaktig. Hakvoort (2010) 
påstår i sin tur att konflikter anses vara utvecklande för barns sociala samspel. Dock 
hävdar hon att det är av vikt att dessa hanteras konstruktivt. Mängden destruktiva och 
våldsamma konflikter är de som bör förebyggas och reduceras snarare än konflikter i 
sig. Detta belyser vikten av att skapa goda sociala handlingsrum där barn i lek kan få 
utvecklas genom att delta i meningsfulla situationer och engagera sig i relationer.  

2.3.6 Barns risktagande i lek 

Även om barns lek är utvecklande är den inte alltid riskfri. Enligt Little och Wyver 
(2008) är barns risktagande i lek också utvecklande då det ger dem möjlighet att 
utmana sin fysiska, intellektuella och sociala utveckling. Riskfylld lek hävdar de 
utvecklar de motoriska förmågorna. Dåligt utvecklade motoriska förmågor däremot 
påstår de kan leda till dåligt självförtroende i fysisk aktivitet vilket i sin tur kan påverka 
självförtroendet i det sociala samspelet. Detta hävdar de inverkar på barns 
kamratrelationer negativt. Barns risktagande i utemiljön anses därför vara av stor vikt. 
Genom att skapa miljöer där risken för skador elimineras anser författarna att 
kvaliteten för barnens utomhuslek minskas. Sandseter (2009) i sin tur redogör för hur 
barn i den norska förskolan använder den fysiska miljöns erbjudanden till så kallad 
riskfylld lek vilket enligt henne definieras som lek där barnen kan skada sig. Hon 
uttrycker att en lekmiljös handlingserbjudanden inte får en chans att bli förverkligade 
om barn inte ges möjlighet att använda den fysiska miljön och att det är avhängigt de 
vuxna att tillåta detta. Engdahl (2014) i sin tur hävdar att pedagogernas oro över 
säkerheten i förskolans utemiljö, påverkar beslut de tar gällande barns möjlighet till 
aktiviteter på utegården. Vidare menar hon att förskollärares och barns tankar kring 
vad som är en säkerhetsrisk säkerligen skiljer sig, vilket även Sandseter (2009) påstår 
då hon skriver att barn sällan uppfattar platser som farliga. Kort sagt går det alltså att 
dra slutsatsen att riskfylld lek där de vuxna är rädda att barn ska skada sig måste ses i 
relation till vilken utveckling leken kan ge. 

2.3.7 Regler i utomhusmiljön 

Då barn leker lekar som anses riskfyllda tenderar vuxna att sätta regler vilket har sina 
konsekvenser. Eriksson Bergström (2014) synliggör hur barns handlingar i lek helt 
enkelt upphör när vuxna sätter regler för hur barnen får använda material eller när de 
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instruerar barnen att göra något annat än barnens egenvalda aktivitet. McClintic och 
Petty (2015) lyfter i sin studie att även om förskollärarna ansåg att utomhuslek var 
viktig för barns kreativitet och utveckling så uppstod ofta förbud mot barns lek som 
istället begränsade detta. Barnen fick bland annat inte flytta material från en plats på 
gården till en annan. Eriksson Bergström (2014) hävdar i sin tur att regleringar och 
restriktioner föder fler regler, och att behovet av att strukturera och reglera ökar när 
inte alla är medkonstruktörer av handlingsramarna. Kollektiv lek utvecklas enligt 
Eriksson Bergström när barnen utgår från en gemensamt förhandlad handlingsram. I 
de fall där pedagogerna istället reglerar och strukturerar miljön tenderar mer 
individuell lek utan samspel ske. Enligt Björklid (2005) ser personal i förskolan ofta 
utomhusmiljön som mindre restriktiv i jämförelse med inomhusmiljön. Nordin 
Hultman (2004) menar dock att barnen sällan ens har möjlighet att välja om de vill gå 
ut eller stanna inne. Berkhuizen (2014) framhåller dessutom att regler förskollärarna 
sätter för de platser barn får leka på, samt vilken tillgång till leksaker barnet tillåts ha 
ger möjligheter eller begränsningar i det sociala samspelet. Regelsättning och dess 
konsekvenser bör med andra ord ses i relation till hur medvetna förskollärare är om 
sina handlingar. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sin roll i relation 
till barns sociala samspel och lek i utomhusmiljön samt hur förskollärare beskriver sig 
använda den fysiska utomhusmiljön för att främja detta sociala samspel. Garte (2014) 
menar att det sociala samspelet barn emellan ökar när de har ett gemensamt fokus och 
att om detta fokus är ett fysiskt objekt ökar samspelet ytterligare. Utifrån detta 
påstående är det av intresse att utgå från den fysiska miljöns påverkan på barns sociala 
samspel och lek. Vi anser att Gibsons (1979) ekologiska ansats om den fysiska miljöns 
affordances är den teori som bäst passar detta syfte. Därför tolkas i denna studie 
insamlade data utifrån vilken typ av affordance förskollärare lyft i sina beskrivningar.  

Enligt Gibsons (1979) ekologiska teori om affordances, eller handlingserbjudanden 
som kommer vara den svenska benämning vi använder, bjuder den fysiska miljön in 
till handlingar. Gibson hävdar att ett fysisk objekts kvaliteter inte bestämmer vad ett 
objekt är. Ett objekt blir snarare vad den ger erbjudande om att användas till. En yta 
som är platt, hård och stabil sänder som exempel ut handlingserbjudande om stöd 
genom att vara möjlig att stå på, att ligga på eller att sitta på. Ett objekt som är avlångt 
kan ge handlingserbjudande om att nå saker som är utom räckhåll samtidigt som det 
kan ge handlingserbjudande om att användas som en hävstång. Detta går att förstå 
som ett materials handlingserbjudande. Det handlingserbjudande ett objekt sänder 
ut måste dock enligt Gibson (1979) även ses i relation till det subjekt: människa eller 
djur som möter objektet. Den tidigare nämnda platta, hårda, stabila yta kan för en 
vuxen person sända ut en möjlighet att sitta eller stå på även om man lägger till en 
upphöjning. Samtidigt kan då ytan bli alltför hög för ett litet barn att komma åt. Ett 
fysiskt objekts handlingserbjudande kan därför variera från person till person. Gibson 
(1979) menar vidare att barn i motsats till vuxna, inte fokuserar på de kvaliteter och 
vad som kombinerar dem till ett bestämt objekt, utan istället fokuserar på vad objektet 
erbjuder för handlande. Ett tydligt exempel kan vara då ett litet barn öppnar ett paket 
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och istället för att fokusera på presenten inuti riktar barnet in sig på 
inslagningspapprets handlingserbjudande om att prassla med.  

Handlingserbjudande begränsas dock inte enbart till fysiska objekt utan går även att 
finna för sociala interaktioner (Gaver, 1996). Gibson (1979) uttrycker att människor, 
likväl som djur, signalerar handlingserbjudanden gentemot varandra. Han förklarar 
att människors signaler blir ömsesidigt båda parter i samspelet och att 
handlingserbjudandena då istället blir till i subjektets handlingar och signaler. Enligt 
Kyttä (2002) inkluderar handlingserbjudande för sociala interaktioner exempel som 
rollek, regellekar samt att följa eller dela de vuxnas göranden. Detta kan förstås som 
handlingserbjudande för mänskligt samspel. Heft (1988) hävdar dessutom att det 
finns normer kring vilket handlande som är tillåtet i olika miljöer. Han menar att dessa 
normer kan skapa en press hos individen som uppfattar dem samtidigt som personen 
kan ha svårt att bryta med de invanda mönster som den miljön signalerar. Detta kan 
förstås som psykologiska handlingserbjudanden.  

3 Metod 

Nedan följer en redogörelse för metodval, urval av respondenter, etiska överväganden, 
pålitlighet och trovärdighet för att avslutas med en beskrivning av datainsamling samt 
dataanalys. 

3.1 Val av metod 

Då vår studie syftar till att synliggöra förskollärares roll i och syn på utomhusmiljöns 
påverkan på barns lek och samspel fann vi att en kvalitativ ansats var att föredra. Att 
inta en kvalitativ ansats innebär enligt Bryman (2011) att det blir möjligt att beskriva 
undersökningspersonernas upplevelser av den sociala verkligheten och få detaljerade 
beskrivningar av den miljö som studien syftar till att undersöka, detta genom 
intervjuer eller observationer. Då vår studie fokuserar på hur förskollärare beskriver 
sin roll och syn på utomhusmiljöns möjligheter och begränsningar valde vi att utföra 
intervjuer. Den metod vi valt att använda oss av för att synliggöra våra respondenters 
tankar är semistrukturerade intervjuer. Vi fann detta vara att föredra då det vid en 
semistrukturerad intervju ges möjlighet att fördjupa resonemang genom att som 
forskare kunna ställa följdfrågor eller direkt klargöra eventuella missförstånd. 
Semistrukturerade intervjuer skapar också en flexibel intervjuprocess då intervjun 
delvis anpassas utifrån respondenternas svar. Vi valde att dessutom att använda oss av 
öppna frågor då de möjliggör att respondenterna kan formulera mer personliga och 
detaljerade svar (Bryman, 2011).  

3.2 Urval  

Urvalet av respondenter har skett målinriktad (Bryman, 2011) då vi valde fyra specifika 
förskolor där vi visste att utemiljöerna såg olika ut och därför skulle kunna generera 
mer varierande svar. Nio förskollärare tillfrågades sammanlagt på dessa fyra förskolor. 
Åtta av dessa tackade ja till att delta medan en förskollärare tackade nej då denne inte 
kände sig säker på sin kunskap kring området studien bygger på, förskolans 
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utomhusmiljö. Vi har i vårt urval även begränsat val av förskolor till förskolor nära 
belägna den kommun vi utgår från. Därför kan urvalet även anses skett utifrån ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

3.3 Generaliserbarhet 

Generalisering handlar enligt Bryman (2011) om hur studiens resultat kan 
generaliseras till grupper andra än de som varit föremål för studien. Genom att 
medvetet ha valt åtta förskollärare från fyra olika förskolor i två olika kommuner påstår 
vi att generaliserbarheten i vår studie ökar, även om den inte fullt uppnås. För att öka 
generaliserbarheten ytterligare hade vi behövt utöka antalet respondenter, förskolor 
och kommuner vilket hade krävt en större tidsåtgång än den vi hade till förfogande. 

3.4 Genomförande 

I detta avsnitt redovisas studiens genomförande vid insamling samt bearbetning av 
empiri.        

3.4.1 Datainsamling 

För att påbörja insamling av data kontaktade vi fyra olika förskolor via telefon och e-
mail i syfte att ta reda på om intresse fanns att delta i vår studie. Nio förskollärare 
tillfrågades sammanlagt på dessa fyra förskolor. Åtta av dessa tackade ja till att delta 
medan en förskollärare tackade nej. På dessa fyra förskolor finns sammanlagt tre 
förskolechefer som samtliga tillfrågades om studien fick utföras på deras enheter. 
Informationsbrev skickades därefter ut till samtliga respondenter samt förskolechefer, 
vilka efter att ha läst informationsbreven uttryckligen tackade ja. Intervjutider började 
bokas in och datainsamling genomfördes under två veckor i april 2018.  
 
Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. 
Dessa intervjuer delades upp mellan oss två författare vilket innebar att vi intervjuade 
fyra respondenter var. Intervjuernas längd varierade mellan 12 och 30 minuter med 
hänsyn till pågående verksamhet. Samtliga intervjuer genomfördes på 
respondenternas arbetsplats men enskilt från barngruppen. Några intervjuer skedde 
under respondenternas arbetstid, medan övriga skedde under rast eller efter dagens 
avslut. För att öka möjligheterna för deltagande valde vi att låta respondenterna själva 
bestämma tid och plats för intervjuerna. För att öka spontaniteten i respondenternas 
svar valde vi att inte delge intervjufrågorna i förväg. Dock fick en av respondenterna 
frågorna i förväg efter särskilt önskemål. Övriga blev enbart informerade om vad 
intervjun i stora drag skulle handla om. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 
för att med stöd av följdfrågor låta respondenterna fördjupa sina resonemang kring de 
intervjufrågor vi ställde. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av röstinspelning 
på mobiltelefon och transkriberades sedan i sin helhet för att sedan läsas av oss båda 
författare. 
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3.4.2 Dataanalys 

Det första steget i analysen av insamlad empiri innebar att vi strax efter 
intervjutillfällena muntligen diskuterade och delgav varandra intervjuernas innehåll. 
Efter transkribering av material delgav vi varandra dokumenten och kunde påbörja 
inläsning av vad som sagts ordagrant under intervjuerna. Under inläsningar använde 
vi oss av vår valda teoretiska ansats, affordance, för att kategorisera och finna teman, 
vilka vi färgkodade. Alla kategorier vi fann, fann vi genom att tolka vad förskollärarna 
sa kopplat till de olika handlingserbjudanden vår studies analys bygger på. De 
kategorier vi först fokuserade sågs i relation till materials handlingserbjudanden samt 
handlingserbjudanden om mänskligt samspel var. Kategorierna vi då fann var 
Förskollärarnas förhållningssätt; förskollärarnas regler; fysisk miljö/material; 
begränsningar; barns lek/samspel och slutligen möjligheter. Dessa kategorier 
klipptes ut ur våra dokument och sorterades sedan med hjälp av en mind-map in under 
den frågeställning den ansågs besvara. När vi sedan gick djupare i vår analys fann vi 
att resultatet kunde ses ur fler aspekter än de vi först såg. Vi utvecklade därför vårt 
teoretiska perspektiv till att innefatta det psykologiska handlingserbjudandet vilket 
gjorde att vårt resultat kunde tolkas på flera olika plan. Det faktum att vi kategoriserade 
vår empiri utifrån teman vi kunde finna gjorde att vi antog en kvalitativ ansats 
(Bryman, 2011). Då vi valde att avskilja empirin från de ursprungliga intervjuerna 
fokuserar vår studie enbart på respondenternas uppfattningar kring våra 
forskningsfrågor och tolkas inte utifrån vem som sagt vad. 

Vissa kategorier kunde vi med hjälp av vårt valda teoretiska perspektiv sortera in under 
båda de frågeställningar som studien ämnar besvara. Kategorin begränsningar kunde 
som exempel sorteras in under frågan om hur förskollärarna beskriver sin roll. Detta 
genom svaret att den fantasi man som vuxen innehar inte alltid används i relation till 
den fysiska miljön i kontakt med barnen. Samtidigt kunde samma kategori sorteras 
under frågan om utomhusmiljöns möjligheter och begränsningar att främja barns 
sociala samspel i lek. Detta genom svaret att EU-regler och andra ramfaktorer 
minskade möjligheterna för förskollärarna att planera på utegården. Kategorier har vid 
andra tillfällen istället korsat varandra. Exempel på detta är när kategorin 
begränsningar korsar kategorin material. Detta genom att förskollärarna kan 
upplevas vara begränsade när de finner sig ha för lite material att erbjuda barnen eller 
att materialet är trasigt. 

I slutet av vår sammanställning av resultat utkristalliserades fyra huvudsakliga teman 
vilka är: Förskollärarens roll under vilka vi kunde kategorisera förskollärares 
delaktighet, närvaro, och regelsättning; Att främja socialt samspel och lek där 
utomhusmiljöns betydelse och förskollärarnas tillvägagångssätt finns representerade; 
Begränsningar vilka kategoriserats som ramfaktorer, materialets begränsningar samt 
begränsningar i förskollärarnas förhållningssätt. Det slutliga temat är Möjligheter i 
vilken vi har underkategorier som behandlar material och föränderligheten i 
utomhusmiljön. 

3.5 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer finns riktlinjer att beakta 
vid en studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. För att upprätthålla dessa principer informerades var och en 
av våra respondenter om innehållet av studien i ett informationsbrev (Bilaga 1), dessa 
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godkände därefter sitt deltagande och studien kunde i samtycke med respondenterna 
påbörjas. Även förskolecheferna vid varje enhet har tagit del av och godkänt 
informationsbrevet i sin helhet. I brevet fanns förutom information om syftet med 
studien även information om att deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas 
utan konsekvenser. Brevet informerade dessutom om vilka personer som kunde 
komma ta del av och nyttja den insamlade data som intervjuerna generade, samt att 
det färdiga resultatet skulle publiceras i uppsatsform på portalen Diva. 
Respondenterna blev även informerade om att studien är konfidentiell vilket innebär 
att vi så långt som det är möjligt skyddar respondenternas identitet samt att insamlad 
data behandlas varsamt och förvaras skyddat på lösenordskyddade datorer. Slutligen 
informerades respondenterna om att insamlad data kommer att förstöras efter att 
Mälardalens Högskola godkänt den färdiga uppsatsen. Vi har aktivt tagit ett beslut att 
helt avidentifiera våra respondenter och de förskolor de arbetar på. Detta innebär att 
respondenterna enbart kommer benämnas med respondenten/respondenterna, 
vidare kommer inga beskrivningar av förskolornas gårdar finnas med i studien. 

3.6 Pålitlighet och trovärdighet 

Begreppen pålitlighet och trovärdighet redogör för på vilket sätt en studie är tillförlitlig 
och hur vald metod kan anses ge ett ärligt resultat (Bryman, 2011). Genom att ha 
respondenter från flera olika förskolor ökar studiens pålitlighet, då en enskild förskolas 
kultur även skulle kunna påverka respondenternas synsätt. För att öka pålitligheten 
ytterligare valde vi att använda oss av en intervjuguide med ett antal förbestämda 
frågeställningar (Bilaga 2). Då vi utgått från samma frågeställningar som bas, även om 
följdfrågorna under var enskild intervju skilde sig. För att öka trovärdighet av vår 
studie, valde vi att göra ljudinspelningar och transkribera dessa. Detta för att vi båda 
ordagrant skulle kunna ta del av de intervjuer som gjorts och tolka dessa utifrån samma 
premisser. Våra intervjuguider är utformade utifrån det problemområde och syfte vi 
antagit, därför anser vi att frågorna uppfyller kravet för trovärdighet, vilket torde 
generera en trovärdig studie. 

4 Resultat 

Nedan följer resultatet av studiens insamlade empiri. Kapitlet är uppdelat i avsnitt 
utifrån studiens funna teman vilka är: Förskollärarens roll, Att främja socialt samspel 
och lek, Begränsningar samt Möjligheter. Var och en av dessa avsnitt har 
underkategorier som redogör för olika aspekter av varje avsnitts tema. Efter denna 
redogörelse av resultat följer en resultatanalys där empiri tolkas utifrån vald teori. 
Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

4.1 Förskollärarens roll 

4.1.1 Den deltagande förskollärarrollen 

Förskollärarna beskriver alla att deras roll under utomhusvistelse är att vara en 
närvarande och stöttande pedagog.  De förklarar att rollen de intar är densamma 
inomhus såväl som utomhus. Detta innebär enligt ett flertal av förskollärarna att vara 
aktiv i sin roll och stötta och utmana barnen i deras lek och sociala samspel. En 
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respondent redogör för hur hon ska finnas tillgänglig som trygghet samtidigt som hon 
ska kunna vara delaktig i leken: 

Jag ska finnas där som en trygg person för barnen att komma till om det är någonting, samtidigt 
som jag ska vara en lekpartner tycker jag. Medforskare. Jag ska inte bara gå och vandra utan jag 
ska vara med och delaktig. Ja men närvarande. 

Förskollärarna hävdar att de i sin roll ska finnas som lekmotorer och en trygg famn för 
barnen och att det därför är viktigt att vara deltagande och närvarande. 

4.1.2 Den observerande förskollärarrollen 

Flera respondenter uttrycker att närvaro inte bara innebär att vara aktivt deltagande i 
barnens lek utan att det även kan handla om att inta en observerande roll. Genom att 
inta en observerande roll när barnen leker säger respondenterna att de fortfarande kan 
finnas i närheten som stöd när barnen utmanar varandra. Det anses generellt under 
våra intervjuer vara viktigt att låta barnen ha utrymme att utforska och samspela på 
egen hand. Några av förskollärarna uttrycker i intervjuerna hur de aktivt följer 
händelseförlopp som närvarande observatörer. Genom detta menar respondenterna 
att det går att finna barnens intressen men att det även är en metod att se vad som 
egentligen sker på gården, om konflikter uppstår eller om barnen är goda kamrater 
mot varandra på gårdens olika platser. En respondent framhåller att observationer 
också är ett sätt att vara delaktig: 

Man kan vara delaktig genom att stå bredvid och lyssna in vad som sker. Det är ett bra 
observationsforum för att se samspel. 

Barnen kan när förskollärarna antagit denna observerande roll fortfarande söka upp 
den vuxna för att få stöd samtidigt som den vuxna aktivt kan gå in i barnens samspel. 

4.1.3 Att aktivt skapa närvaro 

Att alltid ha möjlighet att vara närvarande förklarar dock somliga respondenter kan 
vara problematiskt. Detta beskrivs delvis vara på grund av en begränsad möjlighet till 
överblick på gården. En lösning på svårigheter med överblick belyser en av 
respondenterna när hon berättar hur de delat upp sin utegård i stationer där 
personalen under hela utevistelsen är stationerad på en specifik plats. Utifrån ett 
schema baserat på den vuxnes arbetstid för dagen placerar denne sig exempelvis vid 
sandlådan eller gungorna, medan barnen själva kan komma och gå. Hon förklarar: 

Så jag behöver ju vara aktiv, och vi har delat upp så att vi har stationer. Vi har till exempel den 
som öppnar ska vara i sandlådan och aktiv där, det kommer ju och går barn under den stunden vi 
är ute, men jag sitter i sandlådan, då vet jag att jag är där. En annan kollega, stängningen, hon 
står vid gungorna så barnen får gunga och det kommer ju också och går. Sen har vi mellantiden 
som löper runt. 

Enligt respondenten skapar detta en möjlighet säkra upp miljön samtidigt som barnen 
har en vuxen person i varje uppdelat område att vända sig till. En annan respondent 
förklarar att hon önskar en liknande organisering av utomhusmiljön vilket enligt 
henne också skulle skapa mer närvaro. 

4.1.4 Den tillbakadragna förskollärarrollen 

I kontrast till respondenternas önskan om möjlighet till att få mer överblick och med 
det mer närvaro menar dock några respondenter att utomhusvistelsen också kan vara 
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den enda chansen för personal att prata ihop sig om verksamheten. Detta innebär med 
andra ord att närvaron bland barnen blir något tummad på. En av respondenterna 
sätter i sin tur ord på den lite passiva roll hon upplever att personal ibland intar i 
utomhusmiljön: 

Nej men jag kan ju säga det, jag tänker ju alltid att man kan göra mer än det som hinns. Många 
kanske upplever utevistelsen som att idag går vi bara ut, vi gör ingenting. Vi går bara ut och har 
lite rast till exempel. Nu har vi haft den här aktiviteten så nu går vi ut och pustar och hämtar 
energi, även pedagogerna. 

Respondenterna problematiserar även att de vuxna ibland samtalar för mycket med 
varandra och förklarar att de då varken blir delaktiga eller närvarande. Dels menar de 
att ett sådant förhållningssätt resulterar i att de vuxna ibland ropar förmaningar över 
gården till barn, dels menar de att barn förlorar möjligheten att få stöd i att skapa 
fantasi runt det material som finns tillgängligt. En respondent utvecklar dock att detta 
förhållningssätt var vanligare förr och att hon numer sällan upplever att de vuxna inte 
intar en aktivt närvarande roll, vare sig den är deltagande eller observerande. 
Ytterligare respondenter tydliggör dock att barnen själva ibland önskar vara ifred utan 
vuxens närvaro. 

4.1.5 Den kontrollerande förskollärarrollen 

Våra respondenter menar att rollen utomhus inte enbart innebär att vara närvarande 
utan att rollen även innebär att se till att miljön och leken är säker för barnen. Genom 
att se över hur och var barnen får leka förklarar de att olyckor och skador kan 
förhindras. Detta sker ibland genom att förskollärarna sätter regler kring barns lek. En 
respondent beskriver ett träd som barnen måste kunna klättra ner från för att de ska 
få tillåtelse att klättra upp. En annan respondent förklarar att barnen inte får klättra 
på staketet som vetter ut från förskolans gård. Samtidigt upplever respondenterna att 
utomhusmiljön är friare från regler i jämförelse med inomhus. Detta tror 
respondenterna beror på att utomhusmiljön är friare. En respondent ger en bild av att 
de vuxna kan slappna av mer utomhus: 

Jag tror att pedagoger slappnar av mer utomhus också, att vi är mer tillåtande. För det är en mer 
tillåtande miljö eller vad man ska säga. Där får man låta på ett annat sätt, man får springa. Ja, det 
blir på ett annat sätt. Inomhus där blir det mer regler. 

Även om de flesta respondenter menar att de regler som finns är för att trygga barns 
säkerhet, uppstår även regler kring hur barnen tillåts att använda material och hur 
barnen tillåts leka med materialet. En del respondenter hävdar bland annat att 
materialet ska användas på det sätt det är tänkt till. Spadar ska exempelvis användas 
till att gräva med och innebandyklubbor ska användas till att skjuta bollar med. Vidare 
måste barnen kunna visa att de kan ta hand om materialet, exempelvis genom att inte 
kasta med det. En del av respondenterna uttrycker att de själva sätter dessa regler, 
medan andra respondenter anser att dessa regler är regler som de själva inte alltid kan 
stå för. En av respondenterna uttrycker det så här: 

Det är många som…. 'Inte si, inte så. Sanden ska vara i sandlådan, inte gräva.' Men det där kan 
jag se, om det är en jättefin lek och man ser att barnen är sysselsatta så kan jag tänka att 'Jaja, nu 
ser ju jag att det här, nu får de lov att göra så.' Det gör ingenting om det hamnar lite sand i rabatten 
eller vid sidan om sandlådan. Det är barn som leker, det får lov att bli så. Det behöver inte vara 
perfekt. 
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Somliga regler uppstår eller frångås dessutom beroende på vad den aktuella 
situationen erbjuder, och kan ändras utifrån premisser som barnantal eller barns eget 
syfte med leken. 

Det fungerar idag. Idag fungerar det att du klättrar upp på det där stora taket för att titta på 
studentflaken som rullar förbi. För det är bara några [barn] på förskolan och jag står här och kan 
titta. Men idag fungerar det inte. Det är alldeles för många barn ute på gården och jag kan inte stå 
här och titta så att du inte ramlar ner. 

Alla regler som finns är med andra ord inte fasta regler som ges av samtliga vuxna på 
gården utan kan ses skilja beroende på den vuxnes eget förhållningssätt. 

4.2 Att främja socialt samspel och lek 

4.2.1 Utomhusmiljöns betydelse 

Flera respondenter belyser att utomhusmiljön signalerar frihet vilket de anser kan 
påverka det sociala samspelet och leken mellan barnen positivt. Barn som har problem 
med samspelet inomhus upplevs av flera respondenter kunna hantera samspelet bättre 
utomhus. En respondent sätter ord på varför miljön kan ses som mer tillåtande:  

Men liksom ute, de allra flesta barnen fungerar ju bra ute. Det är lättare på ett sätt att vara ute det 
finns stora ytor och inga ljud så att det blir jobbigt. Det är fritt och inga krav om jag får säga så. 
Som jag har sett så är det lättare för de barn som har svårt med sitt samspel, så funkar samspelet 
bättre när de är ute. 

Respondenterna reflekterar över att utomhus känner sig barnen inte lika trängda som 
inomhus, ute kan barnen springa och leka högljuddare lekar utan restriktioner. En av 
respondenterna beskriver att utomhusmiljön skapar en känsla av frihet och andrum 
och att dessa känslor påverkar möjligheten att kunna samspela med andra barn. 
 
Ett flertal respondenter förklarar vidare att utemiljön främjar barns sociala samspel 
och lek genom att man kan träffa barn från andra avdelningar på gården. 
Respondenterna förklarar att dessa möten kan bidra till andra konstellationer av barn 
i jämförelse med inne. Detta ser våra respondenter som en möjlighet för barnen att 
utveckla sin sociala förmåga. Respondenterna menar att det bland annat är en fördel 
när de yngre barnen kan träffa de äldre barnen. Då kan barnen agera förebilder och 
lekmotorer gentemot varandra. Dessutom får syskon möjlighet att träffas på gården på 
ett annat sätt än vad som kan ske inomhus. 

4.2.2 Förskollärarnas tillvägagångssätt 

För att främja barns sociala samspel och lek i utomhusmiljön måste vuxna enligt 
respondenterna kunna agera lekmotorer genom att hjälpa till att starta upp aktiviteter 
och lekar. En respondent påstår att fri lek ute inte bara handlar om att springa runt, 
hon uttrycker det så här:  

För fri lek ute för mig är inte bara att springa och jaga, även om det kan man också behöva göra. 
Men vi kan också ordna saker där det är fysiskt, fysiska aktiviteter. Det handlar mycket om hur 
gården ser ut och vad vi erbjuder ute, och vad vi pedagoger gör och kopplar det till vilken roll vi 
har. Det är ju en helhet vad det blir för samspel mellan barnen. 

Det sociala samspelet och lek beskrivs även kunna främjas genom att de vuxna agerar 
förebilder och visar hur material kan användas. En respondent hävdar att det är viktigt 
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att introducera materialet, medan flera andra synliggör hur de genom att utnyttja sin 
egen fantasi kan stötta barnen att skapa en lek kring olika material. En förskollärare 
beskriver hur sandlådan kan bli ett bageri: 

Igår hade de gjort på bordet, då hade de gjort massor med kakor och då sa vi att det var ett bageri 
och lite så där. Man är ju med hela tiden och visar. 

Det handlar enligt några respondenter om att sätta ord på vad barnen kan använda 
materialet till och vad som kan skapas i fantasin. 

4.3 Begränsningar 

4.3.1 Ramfaktorer som begränsning  

Flera respondenter menar att de upplever ekonomiska begränsningar för vad som är 
möjligt att göra med utomhusmiljön. Respondenterna uttrycker även att ramfaktorer 
såsom EU-direktiv och var gården är placerad gör att personalen känner begränsningar 
kring vad som kan utföras och planeras. En respondent återger hur kreativiteten avtar 
bland kollegor: 

Men nu finns det så mycket regler kring hur det där ska vara. Jag vet [att] de skapade ett träd med 
grenar, men så kom ju de där EU-reglerna. Det ska vara en viss fallhöjd och det ska vara mjukt 
under, så man kunde inte riktigt bygga och skapa som man ville ju mer styrt det blev. Då känns 
det lite som att kreativiteten från oss personal avtagit lite. 

Ekonomiska faktorer och regleringar begränsar alltså även genom att de vuxna tappar 
inspirationen till att utveckla utomhusmiljön vidare. Upplevelser av att material på 
gården är fast och för stora att förändra bidrar också till att respondenterna finner 
svårigheter i att planera kring den fysiska utomhusmiljön. En respondent som 
upplever att det i många fall handlar om för stora projekt förklarar: 

Men, i alla fall jag tänker så att då ska man tillföra något stort. En klätterställning eller ja. Och jag 
tänker att många andra tänker likadant och då blir det så här: 'Nej men vi struntar i det.' Det blir 
för stort. Det blir för stora projekt. 

Ytterligare en begränsning som upplevs är mängden barn kontra gårdens storlek. 
Barnen från olika avdelningar beskrivs då inte ges möjlighet att samspela med 
varandra då gården är för liten för alla barn att vistas ute samtidigt.  

4.3.2 Material som begränsning 

Trasigt material och en för liten mängd leksaker menar respondenterna kan skapa 
begränsningar i samspelet mellan barnen. Respondenterna påstår att detta bland 
annat kan skapa köer vilket gör att barn får stå och vänta på sin tur. Flera respondenter 
uttrycker att det oftast är stora fasta material, eller mer traditionella leksaker utomhus 
såsom cyklar eller gungor som kan begränsa samspelet. Anledningen beskrivs vara att 
dessa material är attraktiva då de finns i begränsad upplaga, det skapar i sin tur 
konkurrens mellan barnen. En respondent resonerar kring om det kanske till och med 
hade varit bättre att ta bort gungorna än att ha för få. Någon av respondenterna har i 
sin tur aktivt valt att frångå specifika leksaker såsom cyklar och förklarar: 

Vi har valt att inte ha cyklar på vår gård vilket är oerhört skönt för det blir mycket konflikter och 
skador med dem. Det är skönt att slippa det. Det blir mycket nej, nej, nej, kör inte för fort. Kör 
där och där. 
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Hinkar, spadar, konstruktionsmaterial och naturmaterial är däremot material som 
enligt respondenterna bör finnas tillgängligt för barnen. Avsaknad av dessa material 
menar de påverkar det sociala samspelet och leken mellan barn genom att konflikter 
uppstår. En respondent uttrycker att det beror på att barn måste få ha något att få vara 
nyfiken på och ha något att göra. En annan respondent utvecklar dock att inte alla barn 
har förmågan att kunna använda ofärdigt material i sin lek, och att då ofärdigt material 
istället kan begränsa. Hon förklarar:  

Om du bara kommer ut till en tom gård så, det kan ju vara både ock. Antingen lockar den till 
jättemycket att barnen får använda sin egen fantasi, men vissa barn har ju svårt att kanske hitta 
på saker själva och kanske behöver det här färdiga. 

Ett varierat material är därför av vikt för att alla barns behov ska tillgodoses. 

4.3.3 Förskollärarnas förhållningssätt som begränsning 

Det är dock inte enbart fysiska förutsättningar såsom material och den fasta 
utformningen av gården som våra respondenter uttrycker är en begränsning. Även det 
egna förhållningssättet kan utgöra hinder. Några respondenter beskriver hur det fasta 
materialet skapar en känsla hos kollegor att det inte går att förändra i miljön och att 
inspirationen då dalar. En respondent menar att det kan krävas idésprutor som kan 
inspirera hela gruppen till förändringar, något som för tillfället inte finns.  En annan 
respondent talar om begränsningar genom hur den vuxne väljer att själv använda sin 
fantasi: 

Våran fantasi sätter ju. Man tror ju att barnen har mer fantasi än oss vuxna, men det är ju inte så. 
Vi vuxna har mer fantasi för vi har upplevt mycket mer. Om vi då kan sätta sprätt på vår fantasi 
så kan ju vi då skapa olika platser och situationer som barnen inte tänker. Liksom: 'Titta, det här 
kan vara ett sjukhus nu' eller 'här bor ju vi nu och här ligger det en pinne och den kan ju vara 
koppel till den här hunden'. Alltså att vi hjälper till att skapa för barnen, det gör ju att vi kan 
använda material på olika sätt om man bara kan släppa fri sin fantasi. Och det är rätt svårt som 
vuxen ibland, det är rätt begränsat hos många vuxna. 

Någon respondent uttrycker vidare att vilka aktiviteter man som förskollärare planerar 
för barnen, eller vilket material man tillhandahåller barnen också kan handla om hur 
mycket man orkar som förskollärare. 

4.4 Möjligheter 

4.4.1 Material som möjligheter 

I resultatet har vi tidigare presenterat att respondenterna tycker att en för liten mängd 
material kan skapa begränsningar i barns sociala samspel. En respondent framhåller 
dock att det finns möjligheter att då istället starta igång lekar mellan barnen. 
Ytterligare en respondent uttrycker att en för liten mängd material också kan utmana 
det sociala samspelet i leken när barnen måste förhålla sig till material som inte räcker 
för alla. Material som i sig anses kunna skapa möjligheter för barn att utveckla sitt 
sociala samspel och lek är material som går att förflytta. En respondent redogör för hur 
de använder sig av material som det går att bygga en portabel rörelsebana med. En 
presenning beskrivs av en annan respondent:  

Den är portabel så att barn kan använda den och bygga en koja här och en koja där. Nu vill vi 
krypa in under, att ha sånt material som kan skapa en föränderlig lek. Det utvecklar leken och 
samspelet. 
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Respondenterna ser även möjligheter i att använda förråd som inte är primärt avsett 
för lek. Ett vagnsförråd kan bli till en koja för barnen. Respondenterna menar vidare 
att det också går att tillföra material för att skapa en mer inspirerande miljö. Genom 
att hänga upp mobiler i träden och saker på väggarna, eller genom att tillföra material 
som barnen kan bygga med förklarar respondenterna att en kreativ miljö där barnen 
kan samspela och leka uppstår.  

Flera respondenter uttrycker att barnen själva tillför material genom att samla in 
pinnar och kottar för att använda i sin lek. Att ta ut material inifrån beskrivs också vara 
ett sätt att förändra utemiljön. Det kan handla om material såsom pennor och papper 
för att rita av miljön, färg eller pärlor. Respondenterna uttrycker vidare att materialet 
som ska finnas på gården ska vara baserat utifrån barnens intresse. En respondent 
påstår att möjligheten att ha aktiviteter med stora material ute och mindre storlek på 
liknande material inomhus är positivt för barns sociala samspel och lek. Detta genom 
att leken kan gå som en röd tråd genom hela verksamheten. Hon förklarar: 

Har man bygg ute då kanske det är det här lite större. Stora rör så man får jobba med kroppen. 
Medan i byggen inne är det lite mindre material och annat. Jag tänker inte gungor, cyklar. Jag 
tänker sånt som inne, sånt som bidrar till samspel. Sånt material även ute. 

Några av respondenterna säger också att då förskolan ska fungera som komplement 
till hemmet måste det också finnas genomtänkt material som utmanar och skapar 
samspel. Detta material anses vara natur- och konstruktionsmaterial som inte är 
statiska. Men även färdiga leksaker anses vara viktigt. En respondent redogör för hur 
barnen använder färdiga leksaker i sin fantasilek: 

Men även hinkar och cyklar, det blir ju sopmaskiner och så sätter de kvastar på baksidan och så 
åker de runt och är sopbil. Det är ambulanser och brandkårar och veterinärer och jag vet inte allt. 

Med andra ord kan även färdiga leksaker anses vara ett möjligt konstruktionsmaterial 
i fantasileken. 

4.4.2 Den föränderliga utomhusmiljön 

Övriga möjligheter som respondenterna ser på gården beskrivs vara det faktum att 
utomhusmiljön i sig är föränderlig. Detta skapar enligt respondenterna en känsla av 
att utemiljön inte behöver förändras på samma sätt som inomhusmiljön måste 
förändras. Denna föränderlighet kan användas på ett pedagogiskt plan. En respondent 
uttrycker hur insekter kan skapa möjligheter för barn att utveckla det sociala samspelet 
i leken genom att gemensamt bygga små hem till djuren. Andra respondenter förklarar 
hur de använder sig av vädret för att utforska miljöer och skapa lekar. En respondent 
beskriver: 

Som när det regnar och det finns vattenpölar så använder vi vatten-banan mer. Visst vi kan ta 
fram en vattenslang och tillföra vatten så, men oftast blir det en aktivitet när det regnar. 

Att sudda ut gränsen mellan inne och ute påstår respondenterna är en möjlighet att 
vidhålla samma förhållningssätt inne som ute och för att skapa samlingsplatser. 
Respondenterna menar att de planterar inne och plockar ut och att växtligheten i sig 
skapar naturliga samlingspunkter. 
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4.5 Resultatanalys 

4.5.1 Förskollärarens roll 

Resultatet visar att respondenterna belyser att de i sin roll som förskollärare bör vara 
närvarande med barnen. Detta uttrycker de kan ske genom att vara antingen aktivt 
observerande eller aktivt deltagande. Ser vi detta som handlingserbjudanden för 
mänskligt samspel kan vi också förstå att de vuxnas handlingar påverkar barnens då 
en människas handlingar erbjuder interagerande subjekt olika mothandlingar 
(Gibson, 1979). Handlingserbjudande för socialitet inkluderar att barn bland annat 
följer eller delar vad de vuxna gör (Kyttä, 2004). Det kan tolkas som att när 
förskollärarna i vår studie intar en närvarande och aktiv roll kan detta skapa 
handlingserbjudande om att vara en person att samspela med. Detta kan anses främja 
det sociala samspelet och lek för barn då den vuxne agerar som god förebild. Då de 
vuxna istället väljer att inta en observerande roll för att se var barnens intresse ligger 
kan vi ändå tolka agerandets handlingserbjudanden som att den vuxne fortfarande är 
tillgänglig för barnen att interagera med. Om de vuxna däremot intar en roll där de 
enbart fokuserar på varandra, kan deras agerande istället tolkas signalera 
handlingserbjudande för barnen som otillgängliga för interaktion.  
 
En respondent förklarar i resultatet att de för att kunna skapa närvaro och överblick 
på gården har valt att organisera sig själva i stationer där de alltid är närvarande bland 
barnen. Den vuxna är under hela utevistelsen stationerad vid denna station och barnen 
kan komma och gå som de vill. Detta kan förstås som att de vuxna genom sin 
organisation skapar ett möjliggörande av handlingserbjudande för mänskligt samspel 
för barnen. Samtidigt kan denna strategi förstås öka de vuxnas möjlighet att främja 
materialens handlingserbjudande genom att kunna stötta barnen i deras fantasi på ett 
mer aktivt plan än om de inte var närvarande.  
 
Resultatet visar dock även att respondenterna använder sig av regler i syfte att säkra 
upp miljöer för barnen. Exempel på situationer det finns regler kring är att klättra på 
staket eller klättra upp för träd. Dessa regler går att förstå som begränsningar av den 
fysiska miljöns handlingserbjudanden. Reglerna medverkar då till att barnen inte alltid 
ges utrymme att använda den fysiska miljön. De vuxna reglerar dock även hur barnen 
får använda sig av materialet genom att de exempelvis inte får hälla sand utanför 
sandlådan. Genom att anta en sådan roll förhindrar de barnen att ta tillvara på 
materialens handlingserbjudanden. Detta kan anses skapa en atmosfär där barnen 
istället riskerar hamna i en passiv ställning där de inte vågar ta tillvara på materialets 
handlingserbjudanden. Därför kan det anses vara av vikt att den vuxne ser materialets 
handlingserbjudanden ur barnets perspektiv. 

4.5.2 Att främja sociala samspel och lek 

Resultatet visar att utomhusmiljön signalerar frihet vilket i sig skapar ett gott socialt 
samspel mellan barnen. Respondenterna reflekterar bland annat över om det kan bero 
på att utomhus känner sig barnen mindre trängda än inomhus. Barnen beskrivs vidare 
kunna leka i andra konstellationer utomhus än inomhus. Det kan förstås som att 
materialens och miljöns handlingserbjudanden om att röra sig fritt skapar en mer 
tillåtande atmosfär vilket ger ett psykologiskt handlingserbjudande om frihet samtidigt 
som det ger handlingserbjudande om mänskligt samspel i mötet med andra barn. 
Genom att utomhusmiljön enligt respondenterna signalerar frihet går det också att 
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förstå att även de vuxna ges handlingserbjudande om samspel likväl som ett 
psykologiskt handlingserbjudande om frihet. Detta kan utläsas i resultatet när våra 
respondenter beskriver det som att de vuxna ibland är fokuserade på varandra snarare 
än barnen. Med andra ord kan den fysiska miljöns handlingserbjudanden om 
mänskligt samspel förstås skapa en atmosfär där de vuxna inte alltid stöttar barnen i 
deras sociala samspel. 
 
Resultatet visar även exempel på när våra respondenter agerar förebilder för barnen 
och stöttar dem i deras lek. Genom att respondenterna visar hur man använder 
material så kan de förstås tydliggöra materialets handlingserbjudande för barnen. 
Genom att respondenterna omformulerar barnens faktiska görande till en låtsad 
aktivitet, exempelvis då sandlådelek blir till en bagerilek, går det att förstå att de vuxna 
ger barnen psykologiska handlingserbjudande om att utveckla leken men även 
stöttning i att förstå materialets handlingserbjudande genom att använda fantasin.  

4.5.3 Begränsningar 

I vårt resultat går det att utläsa att ekonomiska begränsningar och EU-regler anses vara 
en faktor för att inte kunna planera den fysiska miljön såsom önskat. Detta då 
förändringarna anses vara för dyra och bli för stora projekt. Dessa aspekter skapar ett 
begränsat handlingserbjudande för de vuxna då de anser att kreativiteten minskar. I 
resultatet går även att utläsa att en del av respondenterna upplever svårigheter i att 
förändra i utemiljön då de känner att det handlar om för stora projekt. Samtidigt yttrar 
andra respondenter att förändringar även kan vara så små som att hänga upp 
inspirerande material i träd eller på väggar. Genom att ha en inspirerande fysisk miljö 
går det att förstå att materiella handlingserbjudanden skapas om använda sig av 
miljön. Därför kan det anses vara de psykologiska handlingserbjudandena de vuxna 
emellan som skapar begränsningar snarare än material och ramfaktorer i sig.   
 
Respondenterna menar att trasigt material, fasta material och en för liten mängd 
leksaker skapar begränsningar i samspelet mellan barnen, detta på grund av 
köbildning eller konkurrens om materialet. Cyklar är exempelvis ett material det ofta 
blir konflikter kring enligt några respondenter. Det går att förstå som att de vuxna 
anser att materialens handlingserbjudanden blir begränsade för barnen. Samtidigt går 
det i resultatet att utläsa att fasta material på gården skapar ett förhållningssätt som 
respondenterna uttrycker vara en begränsning. Detta genom att de anses svåra att 
förändra och att inspirationen då minskar bland kollegorna. Det här kan förstås som 
ett psykologiskt handlingserbjudande de vuxna emellan snarare än att materialets 
handlingserbjudanden skulle vara begränsande för barnen. Barnen finner troligen 
handlingserbjudanden i allt material oavsett skick.  
 
När en kollegas kreativitet dalar hävdar respondenterna att det kan inverka på övriga 
arbetslaget. Detta kan förstås som att de psykologiska handlingserbjudandena riskerar 
dra ner hela arbetsgruppen. Även den egna fantasin hos de vuxna ses ibland av 
respondenterna som en begränsning vilket kan förstås som att de vuxna inte använder 
materialets handlingserbjudande för att stötta barn i deras lek. Detta skulle i sin tur 
kunna leda till att de vuxna förmanar barn att inte använda materialet utifrån de 
handlingserbjudanden barnen själva ser. 
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4.5.4 Möjligheter 

Även om somliga respondenter hävdar att en för liten mängd material i utomhusmiljön 
skapar begränsningar ses också möjligheter i användandet av samma material. Cyklar 
är, som tidigare nämnts, ett exempel som respondenterna tar upp som grund till 
konflikter. Samtidigt visar resultatet att cyklar också kan skapa möjligheter för socialt 
samspel i leken. Detta genom att materialet ger handlingserbjudande att användas att 
förflytta sig med vilket i barnens fantasi skapar ambulanser och sopbilar, sådana 
gemensamma fokus på material menar (Garte, 2014) ökar barns sociala samspel. 
Utifrån tanken om ett materials handlingserbjudande går det att tolka som att de vuxna 
i det ena fallet aktivt väljer bort att se materialets handlingserbjudanden i förmån för 
något annat. Medan de vuxna i det andra fallet istället väljer att anamma materialets 
handlingserbjudande. En respondent förklarar även att då materialet begränsar går 
det istället att starta upp lekar och aktiviteter vilket går att förstå som att materialets 
begränsande handlingserbjudande i sin tur skapar ett handlingserbjudande om 
mänskligt samspel. 
 
Genom att tillföra inspirerande material och lösa material som går att flytta, bygga och 
konstruera med säger respondenterna att de kan främja barns sociala samspel och lek. 
Det kan förstås som att materialets handlingserbjudanden signalerar tillgänglighet och 
föränderlighet för barnen. Den fysiska miljön kan därför i förlängningen tolkas bli ett 
sätt att visa barnen att deras vardag är viktig. Genom att använda förråd som inte är 
menade för lek eller genom att använda flyttbara material såsom en presenning menar 
respondenterna att leken kan förändras utifrån barnens egna premisser och 
tolkningar. Det går att förstå som att materialets handlingserbjudande ges möjlighet 
att användas fullt ut. Genom att tillföra material såsom inomhusmaterial kan ett 
psykologiskt handlingserbjudande skapas där en tillåtande miljö kan anses frodas.  
 
Vårt resultat visar att respondenterna anser att utomhusmiljön är föränderlig i sig. Det 
kan förstås som att vädret skapar handlingserbjudande om att utforskas på olika sätt. 
Genom att tillföra rätt material såsom hinkar och spadar skulle man kunna ta tillvara 
på och förstärka de handlingserbjudanden den fysiska miljön erbjuder. Hinkarna och 
spadarna i sig får även genom detta förfarande nya handlingserbjudanden att 
användas ihop med fysiska fenomen såsom regnvatten i vattenpölar istället för att 
enbart användas i sand. Detta skapar med andra ord ett ökat område att samspela 
kring. Dock tolkas det som att en del av respondenterna ges ett psykologiskt 
handlingserbjudande om att själva kunna avstå från att planera förändringar i miljön. 
Möjligheten som den fysiska miljön erbjuder kan då anses skapa begränsningar på 
grund av kolliderande handlingserbjudanden. 

4.6 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att förskollärarna anser att de i sin roll ska vara närvarande bland 
barnen. Detta kan ske genom att de aktivt deltar i lek och aktiviteter, eller att de aktivt 
observerar barn i deras göranden. De finner det alla viktigt att de finns tillgängliga som 
ett stöd för barnen i det sociala samspelet såväl som i lek. Dock visar även resultatet att 
de vuxna ibland tar till en mer tillbakadragen roll där de samtalar med andra vuxna. 
Denna roll blir problematisk då det kan sända handlingserbjudande om att de inte är 
tillgängliga för barnen som stöd.  
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I resultatet går att utläsa att utomhusmiljön upplevs skapa möjligheter att främja barns 
sociala samspel och lek genom att den fysiska miljön uppfattas vara mer tillåtande och 
fri. Respondenterna menar att barn som har svårigheter att samspela inomhus 
samspelar bättre utomhus. Barnen beskrivs dessutom få större chanser att träffa andra 
barn och leka i andra konstellationer utomhus, vilket upplevs som positivt av 
respondenterna. Friheten som utomhusmiljön erbjuder skapar med andra ord ett 
handlingserbjudande om mänskligt samspel.  
 
Resultatet visar vidare att ett varierat material är viktigt för att främja barns sociala 
samspel och lek, vilket kan förstås genom att materialets handlingserbjudande tolkas 
individuellt av varje barn och att materialet därför inte kan vara lika för alla. Resultatet 
visar även att ramfaktorer upplevs skapa begränsningar i hur de vuxna kan planera 
miljön för att främja barns sociala samspel och lek. Begränsningarna kan dock förstås 
som att det psykologiska handlingserbjudandet i dessa fall begränsar och sprider sig 
hos de vuxna snarare än att materialet i sig har ett begränsat handlingserbjudande. 

5 Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion av resultat vilket följs av en diskussion av vald 
metod. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om studiens relevans för professionen 
samt ett avsnitt kring förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

5.1 Förskolläraren som aktivt deltagande, aktivt observerande 
eller tillbakadragen 

Studien visar att respondenterna antar olika roller i utomhusmiljön; en aktivt 
deltagande-, en aktivt observerande- eller en tillbakadragen roll. Det kan anses att 
respondenterna genom en aktivt deltagande- eller en aktivt observerande roll skapar 
handlingserbjudanden för barnen om mänskligt samspel. Då Maxwell (2007) 
framhåller att barn när de förstår signalerna i den miljö de ingår i känner sig 
kompetenta, skapar med andra ord dessa närvarande förskollärare möjlighet för 
barnen att känna sig kompetenta i det sociala samspelet och leken. Vickerius och 
Sandberg (2006) menar vidare att barn i leken övar på samspel genom att uttrycka 
behov, ta hänsyn till andras behov och kompromissa. Detta visar ytterligare på vikten 
av att vuxna finns närvarande som ett stöd och en trygg bas för barnen att öva på det 
samspel de ännu inte helt behärskar. Alla våra respondenter säger att de ska finnas 
närvarande för att stötta barn i lek och samspel, starta aktiviteter eller bara finnas som 
en trygg famn. Därför kan studiens resultat upplevas positivt gällande hur 
respondenterna främjar barns sociala samspel och lek då Änggård (2012) uttrycker att 
hur de vuxna förhåller sig till barn och deras syn på lek och samspel i sin tur påverkar 
hur barnen uppfattar dessa aspekter.  
 
Resultatet visar dock att de vuxna inte alltid är aktivt närvarande bland barnen vilket 
kan ses som problematiskt då Berkhuizen (2014) menar att den vuxne måste finnas till 
hands för att stötta barn i deras samspel och ger exempel på hur yngre barns samspel 
till och med kan brytas då den vuxna lämnar platsen. Av den anledningen går det att 
förstå att i de fall då respondenterna inte är aktivt deltagande eller aktivt observerande 
riskerar barnens perspektiv gå förlorat, samtidigt som stödet för barns sociala samspel 
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och lek går förlorat. Vad förskollärarnas handlingar istället signalerar när de samtalar 
med varandra kan tolkas som frånvaro från barnen, vilket i sin tur skapar ett begränsat 
handlingserbjudande om mänskligt samspel för dem. Det faktum att respondenterna i 
resultatet själva problematiserar att de inte alltid är aktivt deltagande visar dock på att 
förskollärarna har en medvetenhet om vikten av aktiv närvaro. 
 
När de vuxna inte alltid är aktivt närvarande bland barnen kan ett psykologiskt 
handlingserbjudande anses riskera skapas för barnen, där de upplever att de kan göra 
vad de vill då de vuxna är upptagna med annat. Brist på närvaro som i sin tur ger brist 
på att förstå barnens perspektiv kan även anses riskera skapa förbud mot barns lek 
genom regelsättning. Detta då de vuxna proaktivt inte stöttat barn i leken, något som 
en del respondenter ger exempel på när de beskriver hur de ropar över gården vad 
barnen får göra och inte göra.  

5.2 Reglerad lek 

Björklid (2005) menar att barn ser möjligheter i de miljöer de befinner sig i och därför 
inte alltid använder den fysiska miljön till vad den är avsedd för. Därför begränsas 
också barnens handlingsutrymme då de vuxna sätter regler för vad och hur barnen får 
leka. McClintic och Petty (2015) påstår att förskollärare som ser det som deras primära 
roll att av säkerhetsskäl övervaka barnens lek. Vår studies resultat visar att de regler 
som sätts ofta handlar om säkerhet för barnen, att barnen bland annat inte får klättra 
på staket eller i träd. Little och Wyver (2008) hävdar dock att när barn tar risker i lek 
utvecklas deras motoriska, intellektuella och sociala förmåga. Genom att sätta regler 
och skapa miljöer där risker inte kan uppstå minskar barnets självförtroende i det 
sociala samspelet vilket har en negativ påverkan på barnets kamratrelationer. Det kan 
därför anses vara av betydelse att göra en avvägning kring vilka regler runt säkerhet 
som ska sättas. Sandseter (2009) menar dessutom att när regler ställs minskar barnens 
chans att förverkliga miljöns handlingserbjudanden vilket även vårt resultat visar. 
 
Dock visar resultatet att regler även ställs kring aspekter som inte har med säkerhet att 
göra. Sådana förbud riskerar resultera i vad Eriksson Bergström (2013) framhåller: att 
än fler regler och restriktioner uppstår. Detta anser vi skapar svårigheter att ta tillvara 
på den fysiska miljöns handlingserbjudanden. Då Garte (2014) påstår att barns sociala 
samspel främjas av ett gemensamt fokus så som ett visst material, kan det anses vara 
av vikt att inte reglera handlingserbjudanden i allt för hög grad, då det inte främjar 
barns sociala samspel och lek. Samtidigt menar Eriksson Bergström (2013) att vuxnas 
regler ibland skapar omförhandlingar av barns lek. Därför kan regelsättning även 
anses ha en möjlig positiv effekt på utvecklingen av barns sociala samspel genom att 
skapa handlingserbjudande för mänskligt samspel. Regler kan dessutom skapa ett 
psykologiskt handlingserbjudande för barnen att istället smyga undan och göra saker 
utom vuxnas synhåll. 

5.3 Utomhusmiljöns frihet 

Enligt resultatet ger utomhusmiljön ett psykologiskt handlingserbjudande om frihet 
vilket upplevs främja barns lek och sociala samspel. Respondenterna uttrycker i likhet 
med Norling och Sandberg (2015) att barn har möjlighet att leka med andra barn ute 
än de gör inne, vilket skulle kunna vara en anledning till att resultatet visar att barns 
sociala samspel och lek upplevs främjas i utomhusmiljön. Nordin-Hultman (2004) 
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förklarar dessutom att barns identitet är föränderlig utifrån den miljö de befinner sig i 
något som också Norling och Sandberg (2015) framhäver då de menar att barn som 
har en inaktiv roll inomhus kan anta en mer aktiv roll ute. Vår studie visar att barn som 
upplevs ha problematik inomhus med sociala relationer får lättare att samspela 
utomhus. Respondenterna resonerar kring att det kan bero på att utomhus är inte 
ytorna trånga och barnen har möjlighet att springa och vara sig själva i en annan 
utsträckning. Det psykologiska handlingserbjudandet kan dessutom riskera signalera 
frihet och ledighet för de vuxna. Detta kan vara anledningen att respondenterna ibland 
finner det svårt att planera aktiviteter och material utomhus. Respondenterna 
uttrycker därtill att utevistelsen kan vara ett tillfälle för de vuxna att ha lite rast och 
pusta ut. Det faktum att utomhushusvistelsen i snitt uppgår till så mycket som tre 
timmar om dagen (Ärlemalm-Hagsér, 2010) riskerar i sig skapa en känsla av att det 
går att ta längre pauser. Å andra sidan beskriver respondenterna även att när de 
samtalar ute reflekterar de och planerar dagens organisation. I dessa fall betyder det 
att de istället tar tillvara på tiden utomhus och inte faller för det psykologiska 
handlingserbjudande som friheten ute erbjuder, dock krockar detta med 
handlingserbjudanden om mänskligt samspel för barnen. Därför kan det anses vara av 
stor vikt att personal inom förskolan har tillräckligt mycket tid avsatt utanför 
barngrupp för reflektion och organisering av dagen. 
 
Berkhuizen (2014) menar att en stor del av uteverksamheten för barn består av fri lek. 
I vårt resultat går att utläsa att respondenterna anser det vara betydelsefullt att låta 
barnen leka på egen hand och utforska sina miljöer själva. Internationellt kan vi se att 
detta förhållningssätt kring barns lek är tämligen vanligt. Ihmeideh och Al-Qaryoutis 
(2016) diskuterar att anledningen att fri lek tar så stor plats i Omansk uteverksamhet 
kan bero på att den Omanska läroplanen inte förordar planerade aktiviteten utomhus. 
Detta kan ge indikationer på att utomhusverksamhet inte upplevs vara av betydelse för 
barns utveckling och lärande. Inte heller i den svenska läroplanen (Skolverket, 2016) 
går att finna hur uteverksamhet bör planeras eller utföras.  
 
Ett spännande samband är att trots att resultatet visar att det sociala samspelet mellan 
barnen upplevs vara bättre utomhus, så upplever de vuxna samtidigt att den fysiska 
miljön planeras mindre utomhus och att rollen de intar utomhus inte alltid är lika 
närvarande. Cele (2006) menar att när barn ges möjlighet att själva interagera med 
platser och tillsammans med andra barn reflektera över sina och andras upplevelser, 
skapas och uppmuntras barn att tänka självständigt. Skulle detta samband kunna 
indikera att de vuxna ibland är för närvarande i barns lek? 

5.4 Materialets påverkan 

Studien visar att ett trasigt material och en för liten mängd leksaker skapar 
begränsningar i samspelet mellan barnen på grund av köbildning och konkurrens. Det 
går att förstå som att de vuxna anser att materialens handlingserbjudanden för barnen 
blir begränsade. Dock skulle detta även kunna anses skapa handlingserbjudande om 
mänskligt samspel för barnen under tiden de väntar. Vidare visar studien att vissa 
respondenter aktivt väljer att begränsa visst material såsom cyklar på grund av att det 
skapar konflikter. Genom att aktivt välja bort detta material väljer de också aktivt bort 
det samspel som skapas till förmån för annat samspel som respondenterna inte anser 
vara konfliktskapande. Hakvoort (2010) menar dock att konflikter är utvecklande för 
barns sociala samspel och att det inte är konflikten i sig som bör reduceras utan fokus 
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bör istället ligga på att förebygga destruktiva och våldsamma konflikter. Användandet 
av cyklar skulle med andra ord kunna främja det sociala samspelet och leken istället 
för att regleras. Genom att reglera minskar dessutom möjligheten för barn att 
förhandla om materialets handlingserbjudande utifrån olika subjektiva 
förutsättningar såsom Eriksson Bergström (2013) beskriver. Valet att inte använda 
cyklar skulle å andra sidan kunna vara ett sätt för alla barn att komma till sin rätt i 
samspelet med varandra, vilket kanske inte sker när cyklarna tar fokus. 
 
Berkhuizen (2014) menar att nya möjligheter till samspel skapas för barnen då nytt 
material tillförs till miljön. Vårt resultat visar att respondenterna ofta tillför material 
genom att bland annat låta barnen ta med material inifrån för att använda i 
utomhusmiljön. Maynard och Waters (2007) framhåller att ett sådant förhållningssätt 
kan skapa ett mer integrerat arbetssätt mellan inne och ute. På det sättet kan ett mer 
holistiskt sätt att tänka kring miljön skapas, vilket skulle kunna vara positivt för hur de 
vuxna tänker kring planering av utomhusmiljön. Resultatet visar dessutom att några 
av respondenterna aktivt försöker skapa en röd tråd mellan ute och inne, detta genom 
att ha material av olika storlek eller genom att plantera inne och ta med ut och vice 
versa. Detta uttrycker respondenterna möjliggör för barn att skapa mening kring 
verksamheten vilken i sin tur främjar det sociala samspelet.  
 
Även de naturliga skiftningarna i utomhusmiljön skapar enligt respondenterna goda 
samspel för barnen. Regn skapar exempelvis möjlighet att utföra vissa aktiviteter. 
Nordin-Hultman (2004) hävdar att vatten och sand är ett populärt material hos barn 
som kan utvecklas i det oändliga och på så vis främja barns sociala samspel och lek. 
Resultatet visar även att naturmaterial anses vara viktigt för att främja barns sociala 
samspel och lek. Enligt Björklid (2005) skapar löst material såsom stenar och pinnar 
ett ökat socialt samspel något som Norling och Sandberg (2015) också anser. Vickerius 
och Sandberg (2006) menar i sin tur att när barn inte har färdiga leksaker att tillgå blir 
de istället tvungna att använda sin fantasi. Dock visar vårt resultat att även färdigt 
material är av betydelse för barn som har svårigheter att med hjälp av sin fantasi skapa 
lekar kring ofärdigt naturmaterial. Att ha ett varierat material som skapar möjlighet 
för alla barn att leka kan därför anses vara angeläget i en förskola som ska verka för 
alla barns bästa. 

5.5 Organisatoriska faktorer: möjlighet eller begränsning? 

Ramfaktorer och budget anses enligt respondenterna skapa begränsningar kring hur 
de vuxna kan planera en gård som de själva anser främjar barns sociala samspel och 
lek. Samtidigt visar resultatet att det är naturmaterial och flyttbara material som 
främjar leken bäst. Engdahl (2014) menar att ett material som inte i förväg definierat 
blir tolkningsbart och möjligt att förändra utifrån barnets egna premisser. Norling och 
Sandberg (2015) belyser dessutom att vid avsaknad av färdigt material tenderar barnen 
att interagera och samspela mer. Därför skulle det kunna anses vara en fördel att inte 
fokusera på organisatoriska faktorer som kräver en viss ekonomi eller särskilda regler 
för att de vuxna ska kunna planera en miljö som främjar lek och samspel. Dock visar 
studien att dessa faktorer kan påverka personalens intresse och engagemang. Det kan 
därför anses vara ett psykologiskt handlingserbjudande de vuxna emellan som 
påverkar huruvida de har möjlighet att planera kring gården snarare än materialets 
handlingserbjudande i sig. 
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En respondent förklarar att de på dennes avdelning själva skapat en strategi för att 
kunna ha möjlighet att trots ramfaktorer såsom gårdens utformning, vara närvarande 
bland barnen genom att placera ut varje vuxen person på stationer på gården. Detta 
kan anses visa på en stor medvetenhet om vilka handlingserbjudanden om mänskligt 
samspel de vuxna själva skapar för barnen. Berkhuizen (2014) menar att de yngsta 
barnens samspel riskerar brytas när de vuxna lämnar platsen. Därför kan denna form 
av organisation upplevas främja barns sociala samspel och lek. Personalen har trots de 
psykologiska handlingserbjudandena om begränsning istället funnit en lösning som 
gagnar verksamheten och barnen. Genom att strategiskt placera sig på förskolans 
utegård kan de vuxna även anses ha minskat risken för de handlingserbjudanden om 
mänskligt samspel som de signalerar till varandra. På så sätt ökar istället barnens 
möjlighet till att få det stöd i lek som Änggård (2012) framhåller utvecklar barns 
förmåga till fantasi.  

5.6 Metoddiskussion 

För att utföra studien valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer av 
åtta förskollärare. Denna metod ansåg vi vara till fördel då vi kunde ställa följdfrågor 
vilket kunde fördjupa respondenternas resonemang och samtidigt klargöra vad 
respondenterna menade för att minska risken för missförstånd vid tolkning. Syftet 
med metoden var att den skulle besvara undersökningens forskningsfrågor. Dessa 
handlar om hur förskollärare beskriver sin roll i relation till barns lek och samspel i 
utemiljön, samt hur de beskriver möjligheter och begränsningar i den fysiska 
utomhusmiljön för att främja barns sociala samspel och lek. Vi finner att våra 
forskningsfrågor med hjälp av denna metod har blivit besvarade. 

Vi valde aktivt att inte skicka ut våra frågor förväg till respondenterna eftersom det 
hade inneburit en möjlighet att förbereda svaren. Vi var inte ute efter ett tillrättalagt 
svar utan hoppades synliggöra den egentliga synen på förskolans utemiljö. En 
respondent efterfrågade att få frågorna i förväg vilket denne också fick. Vi tror att detta 
har haft marginell betydelse för svarens utformning med tanke på att följdfrågor 
ställdes som inte gick att förutspå. För vissa respondenter kan vi se att det hade varit 
en fördel om frågorna skickats i förväg då det hade gett respondenterna mer tid till att 
förbereda sig i tanken på ämnet. 

Intervjuerna utfördes enskilt vilket å ena sidan har påverkat vilka följdfrågor som 
ställdes. Å andra sidan har följdfrågorna även påverkats av hur respondenterna svarat 
så det är svårt att säga vilken skillnad det hade blivit om datainsamlingen gjorts 
gemensamt. Bryman (2011) menar att hur frågor ställs sannolikt påverkar variationen 
av svar vilket leder till att en sann variation av svar inte alltid framkommer. Alla 
intervjuer har transkriberats ordagrant för att därefter analyseras av oss tillsammans. 
Vi anser att metoden fungerat och att vi har fått svar på våra forskningsfrågor. Vi har 
hela tiden varit medvetna om att våra personliga kunskaper och erfarenheter påverkar 
hur vi tolkar empirin.  

Vid första kontakt med våra respondenter i förväg nämndes vid något samtal att 
arbetet skulle fokusera på barns sociala samspel och konflikter vilket var vår första 
tanke kring syftet. Innan informationsbrev skickades ut hade vi dock landat i det syfte 
som är studiens nuvarande. Vi undrar dock om de samtal där vi hann nämna 
konflikthantering som syfte har färgat intervjuns svar. Dock är konflikter en del av 
barns sociala samspel vilket gör att svaren ändå skapat ett underlag för vår studie. 
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Under ett tidigt skede av planeringen av denna studie hade vi tankar om att vi ville 
använda oss av en triangulering (Bryman, 2011) för att få ytterligare en dimension i 
studiens resultat. Tanken var då att vi skulle använda oss av semistrukturerade 
intervjuer samt fältobservationer. Dock kom vi efter noga övervägande fram till att vi 
genom observationer inte skulle kunna besvara studiens syfte som är att få reda på hur 
förskollärare beskriver sin roll och utomhusmiljöns möjligheter och begränsningar. 
Observationer skulle endast kunna synliggöra förskollärarnas förehavanden men inte 
den bakomliggande tanken kring varför ett görande valdes. Detta skulle med andra ord 
kräva intervjuer i fält för att kunna tolkas korrekt. Hade vi valt denna metod skulle 
mycket längre tid behöva tas i anspråk för studien, vilket det inte fanns utrymme till. 

5.7 Studiens betydelse och förslag på vidare forskning 

Genom att belysa olika handlingserbjudanden synliggörs glappet mellan vad som är 
möjligt och vad som utförs i förskolans uteverksamhet. Detta kan skapa en 
medvetenhet hos personal i förskolan kring olika handlingserbjudanden och hur de 
kan skapa en utomhusmiljö som främjar barns sociala samspel och lek. Då personal i 
förskolan är medvetna om handlingserbjudandens påverkan kan de bli mer insiktsfulla 
om sina handlingar i utomhusmiljön och på vilket sätt det påverkar barnens lek och 
samspel. Psykologiska handlingserbjudanden riskerar skapa en känsla av maktlöshet 
hos de vuxna. Genom en förståelse för detta skulle personal inom förskolan kunna bli 
mer medvetna om hur de ska kringgå den förlorade inspiration de ibland upplever. 

Som följd av att vara medveten om den fysiska miljöns handlingserbjudanden kan 
förskollärare dessutom fokusera på det befintliga materialets möjligheter snarare än 
dess begränsningar. Att ha ett varierat material där flera olika handlingserbjudanden 
är möjliga främjar dessutom barns sociala samspel och lek. Fortsatt forskning inom 
området skulle kunna vara att undersöka hur mycket vuxen-närvaro som är lagom för 
att främja barns sociala samspel och lek.  Vidare vore det intressant att forska djupare 
kring vilka regler som uppstår och vad som händer med friheten i utomhusmiljön. 
Ytterligare aspekter som vore intressanta att undersöka är vilka material förskollärare 
helst använder i utomhusmiljön i syfte att främja barns sociala samspel och lek.  
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Bilaga 1 Informationsbrev  

 

 

Hej, 

Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som läser sjunde och sista terminen av 
förskollärarprogrammet. I denna kurs, Självständigt arbete – förskolepedagogiskt 
område, ingår att göra en studie utifrån eget valt område. Vi har valt att 
undersöka förskollärares perspektiv på hur förskolans utemiljö kan påverka barns 
sociala samspel och lek.  
 
För att undersöka detta vill vi utföra intervjuer med förskollärare. Fokus under 
intervjuerna är förskollärares förhållningssätt kring den fysiska miljön och dess 
betydelse för barns sociala samspel. Vi önskar att denna intervju sker någon gång 
under vecka 14-16 utifrån hur det passar er verksamhet, ni bestämmer plats. Denna 
intervju kommer ta cirka 30 minuter i anspråk. Deltagande är frivilligt och kan när 
som helst avbrytas utan några negativa konsekvenser. Vi önskar kunna spela in 
intervjun för att på så sätt kunna få ett mer aktivt samtal. Råmaterialet kommer enbart 
oss två studenter samt vår handledare till handa. Alla personuppgifter eller annan 
information som kan röja er identitet kommer vara konfidentiella i enlighet med 
vetenskapsrådets forskningsetiska råd.   
 
Det insamlade materialet kommer att analyseras av oss studenter och presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens högskola och kommer även läggas ut på databasen 
DIVA. Inga namn eller förskolor kommer att nämnas i arbetet utan detta kommer vara 
helt konfidentiellt. All hantering av material kommer ske varsamt av oss 
studenter och kommer raderas av oss så snart arbetet är godkänt av Mälardalens 
högskola.  
 

Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss: 

Sanja Hulth  shh15001@student.mdh.se 073-655 71 19 

Victoria Fröjdman  vfn15001@student.mdh.se  073-766 50 99 

 

Handledare:  

Pernilla Kallberg    pernilla.kallberg@mdh.se  021-10 70 68 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Vad anser du att en utomhusmiljö bör erbjuda och varför?  

Hur upplever du att du har möjlighet att organisera utomhusmiljön för att nå det 
syftet?  

Vilken anser du att din roll är vid utomhusvistelse?  

På vilket sätt anser du att utomhuslek kan påverka barns sociala samspel?  

På vilket sätt anser du att den fysiska miljön kan påverka barns sociala samspel i lek?  

På vilket sätt planerar du den fysiska miljön för att främja barns sociala samspel i 
lek? 

Hur ofta tillför ni material i utemiljön?  

Vem har planerat er utegård?  

Vilka regler finns i utemiljön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


