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Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur interaktionen mellan personal 
och barn skildras utifrån hur förskolepersonal uppfattar sin egen roll i barns 
utomhuslek. Utifrån syftet formulerades frågeställningarna; Vilka roller beskriver 
förskolepersonalen de intar i barns utomhuslek? Hur motiverar förskolepersonalen 
sina roller? 
 

Studien är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer som metod 
där sammanlagt nio förskollärare och barnskötare på fem olika förskolor intervjuades. 
Den analysmetod vi använde oss av var en tematisk analys. Den teoretiska 
utgångspunkten vi har är det sociokulturella perspektivet där interaktion och samspel 
är centrala. 
 

Resultatet visar att förskolepersonalen valde rollerna; medforskare och lekkamrat, 
lekinspiratör samt observatör i barnens utomhuslek. Dessa roller valdes utifrån om 
barnen ville att de skulle vara delaktiga eller inte. Slutsatser som kan dras utifrån 
studien är att förskolepersonalen alltid är närvarande och observanta på barnens lek 
samt att de på barnens vilja och villkor är delaktiga i leken.  
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1. Inledning 

Barn tillbringar många timmar i förskolan vilket gör det viktigt för förskolepersonal att 

skapa miljöer som är inspirerande och som inbjuder till lek (Lillemyr, 2013). Leken är 

oftast något som barnen skapar själva, vilket resulterar i att leken är lustfylld för 

barnen. Detta kan i sin tur motivera dem att lära och utvecklas ytterligare. I leken lär 

sig barn språk. De lär sig dessutom att samspela och interagera med andra samt att 

utveckla sin egen identitet. I leken utvecklar barnen dessutom även sina färdigheter 

genom vad Vygotskij kallar den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2011), vilket 

innebär att koppla ihop tidigare erfarenheter och kunskaper med den nya kunskapen 

som en mer kompetent vuxen eller barn visar. Det kan dock behövas en liten stöttning 

från den mer kompetente för att barnet ska ta till sig den nya kunskapen. 

 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonas lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande. Utifrån vår utbildning har vi fått kunskap om vikten av lek i 

förskolan för barns möjligheter till utveckling och lärande. Under vår VFU har vi 

dagligen varit ute och sett hur barnen leker flertalet lekaktiviteter som till exempel 

springlekar och klätterlekar. Förskolans verksamhet ska vara en rolig, trygg och lärorik 

plats där barn utmanas i sin utveckling och sitt lärande (Skolverket, 2016). I läroplanen 

står det: 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen (Skolverket, 2016, s.6). 

      

Förskolan har utifrån citatet ett ansvar att skapa miljöer utomhus som både är säkra 

samt lockar till lek och samspel mellan barnen. Det är även av betydelse att personalen 

är närvarande samt delaktiga i barnens lek om barnen vill det. Under vår VFU har vi 

uppfattat att den fria leken, där barnen leker själva, verkar dominera förskolans 

verksamhet utomhus. Men vilken roll väljer förskolepersonalen att inta under den fria 

leken?  

  

Davies (1997) studie visar att förskolepersonalen inte var delaktiga och närvarande i 

barns lek utomhus förutom om leken ansågs vara farlig eller opassande. 

Utomhusmiljön uppfattades inte vara en lika viktig lärmiljö som inomhus på grund av 

att den intervjuade personalen ansåg att barnen skulle få vara fria från de vuxna i 

utomhusleken. En annan anledning som Davies (1997) lyfter är att utomhusmiljö är 

föränderlig och på grund av detta upplevde personalen att det var svårt att planera 

aktiviteter utifrån miljön vilket ledde till att personalen inte heller var delaktiga i 

barnens lek. Förskolepersonalen ska vara närvarande och lyhörda i barns lek, vilket är 

något som läroplanen (Skolverket, 2016) betonar men det framkommer inga tydliga 

direktiv hur de vuxna ska agera för att uppnå detta. Utifrån Davis (1997) studie väcktes 
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intresset för denna studie. Vi är nyfikna på att undersöka hur förskolepersonalen ser 

på sina roller i barns utomhuslek och hur de också motiverar att de intar dessa roller. 

Vår förhoppning är att denna studie resulterar i diskussion och reflektion i arbetslag 

kring hur de interagerar med barn i deras utomhuslek samt varför.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur interaktionen mellan personal 

och barn skildras utifrån hur förskolepersonal uppfattar sin egen roll i barns 

utomhuslek.  

1.2 Forskningsfrågor 

• Vilka roller beskriver förskolepersonal att de intar i barns utomhuslek? 

  

• Hur motiverar förskolepersonal sina roller? 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 beskrivs bakgrunden till studien. Här tas styrdokument och tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar upp. Vidare beskrivs vilka 

avvägningar och avgränsningar som gjorts i vårt sökande efter för vår studie relevant 

litteratur. I detta kapitel beskrivs även det sociokulturella perspektivet som är studiens 

teoretiska perspektiv. 

  

I kapitel 3 beskrivs valet av metod. Här redogörs för forskningsdesign, urval, 

tillförlitlighet, dataanalys samt vilka etiska överväganden som har gjorts. 

  

I kapitel 4 beskrivs resultatet i teman utifrån datainsamlingen samt en analys av 

respektive resultatdel, där resultatet analyseras genom användning av studiens 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning. De teman som framkom ur resultatet är; 

förskolepersonalens roll samt motivering av den rollen, medforskande roll och 

lekkamrat, lekinspiratör samt observatör. 

  

I kapitel 5 redogörs för metoddiskussion, där metodvalet diskuteras och 

problematiseras. Därefter kommer resultatdiskussionen där resultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning, det teoretiska perspektivet, studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

  

I kapitel 6 beskrivs slutsatser, studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag till 

fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

Under detta kapitel kommer vi att inleda med att presentera styrdokument för att 

sedan beskriva överväganden och avgränsningar i litteratursökningen. Därefter 

presenteras tidigare forskning samt studiens teoretiska perspektiv.  

2.1 Avgränsningar i litteratursökning 

I litteratursökningen har vi använt oss av de databaser som finns tillgängliga via 

Mälardalens högskolas bibliotek: ERIC, SWEPUB, LIBRIS och DIVA. De sökord som 

användes var förskol*, utomhuslek, roll, “preschool teacher”, “kindergarten teacher”, 

“outdoor play” “playground activities” och “free play”. Vi valde att avgränsa våra 

sökningar genom att söka efter artiklar som var referee-granskade eller peer-reviewed. 

Utifrån detta valdes artiklar och avhandlingar som var relevanta för studien. 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Förskolepersonal Förskolepersonal syftar till barnskötare och 

förskollärare. 

 

Passiv roll Passiv roll syftar till en vuxen som inte deltar i 

barns lek. 

 

Aktiv roll Aktiv roll syftar till en vuxen som är delaktig i 

barns lek. 

 

Lekkamrat Lekkamrat syftar till en vuxen som deltar i barns 

lek på barns villkor. 

 

Lekinspiratör Lekinspiratör syftar till en vuxen som startar 

lekar, vanligen utifrån barns intressen.  

2.3 Styrdokument 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonar att arbetslaget ska erbjuda barn 

vägledning och stimulans för att barnen i sin tur ska utveckla nya kunskaper och öka 

sin kompetens. Lärandet ska grunda sig i både samspelet mellan barn samt mellan 

barn och vuxna. Vidare beskrivs det att förskolans verksamhet ska vara en trygg miljö 

för barn där de utmanas och lockas till aktivitet och lek samt att miljön ska inspirera 

barn att utforska sin omvärld. En förutsättning för att det ska ske är att verksamheten 

ger utrymme för barns egna fantasier, planer och kreativitet i lek och lärande, både 

inom- och utomhus. Läroplanen beskriver ytterligare att barns intressen, 

erfarenhetsvärld, drivkraft och motivation att söka kunskaper ska vara 

utgångspunkten i förskolans verksamhet. Detta sker bland annat genom lek, 

utforskande och socialt samspel. Därmed ska leken medvetet brukas av arbetslaget i 
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förskolan för att främja barns lärande och utveckling. Vidare beskrivs i läroplanen att 

arbetslaget ska arbeta för att respektera barns åsikter och uppfattningar samt se varje 

barns möjligheter och engagera sig i samspelet med både barngruppen och det 

enskilda barnet. En viktig aspekt för att uppnå det är att personalen har en förmåga att 

samspela och förstå barnet. Läroplanen betonar även att utomhusvistelsen i förskolan 

bör ge förutsättningar till lek och andra aktiviteter både på förskolegården samt under 

utflykter till närområden (Skolverket, 2016). 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån 

underrubrikerna: förskolepersonalens olika roller i utomhusmiljön samt 

påverkansfaktorer vid förskolepersonalens val av roll. 

2.4.1 Förskolepersonalens olika roller i utomhusmiljön 

Engel (2015) beskriver att lek inte enbart är roligt. Lek är grundläggande och den gör 

barn glada och lyckliga. Det skapas inte glada barn som älskar att lära genom att ha 

strukturerade lärtillfällen. Barn behöver leka, utforska, använda grov- och 

finmotoriken samt lära sig samarbeta (Engel, 2015). Med tanke på de fördelar som 

finns med lek utomhus och inomhus ska det ges möjlighet och tillräckligt med tid till 

fri lek i både inom- och utomhusmiljön varje dag (Kroeker, 2017). 

Passiv roll 

Engdahl (2014) lyfter att arbetslaget i hennes studie belyser att det finns ett värde i att 

låta barnen skapa och bibehålla sina egna lekar. På grund av detta tog pedagogerna en 

avvaktande roll, där de stöttade om barnen uttryckte att de behövde det. Dock lyfter 

författaren att de yngre barnen behöver lite mer trygghet och att förskolepersonalen 

därför kan behöva sitta ner i sandlådan med dessa. Även i Ihmeidehs och Al-Qaryoutis 

(2016) studie lyfts arbetslagets roll som att se till så barnen var trygga och där 

arbetslaget erbjöd stöd vid behov. Förskolepersonalen erbjöd också barnen material 

och leksaker men ansåg att de inte skulle vara delaktiga i barnens lek. Kern och 

Wakeford (2007) lyfter i sin studie ytterligare ett sätt att vara observatör i barns lek. 

Detta genom att dela in förskolegården i olika zoner där det finns en vuxen i varje zon 

som observerar barnen i deras lek. Förskolepersonalen har till uppgift att se till att 

barnen leker säkert, tillför material samt stöttar barnen för att fördjupa deras lek.  

  

Canning (2007) belyser att det är av vikt att förskolepersonalen inte stör en lek som är 

positiv, då det kan störa eller avbryta leken. De vuxna ser ofta möjligheter att leka med 

leksaker på ett visst sätt och styr barnen i den riktningen. Detta gör att leken blir störd 

och styrd av de vuxna som fokuserar på hur slutet på leken ska se ut och inte på de 

komplexa handlingar som finns under lekens yta. Genom detta läggs det restriktioner 

på leken vilket leder till barnens frustration. Ofta sker dessa handlingar av den vuxne 

med goda anledningar men genom detta styr och kontrollerar vuxna leken (Canning, 

2007). Tsai (2015) belyser att förskolepersonalen ska vara närvarande men som 
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observatörer där de kan assistera och guida när barnen ber om det. Arbetslaget kan då 

antingen välja att gå in i leken och hjälpa till, ett mer direkt närmande, eller ge steg för 

steg instruktioner som hjälper barnet att se problemet, hitta lösningar och lösa 

problemet själv. Tsai (2015) beskriver att den fria leken ska främjas där barnen själva 

hittar på och leder leken. De vuxna ska enbart engagera sig vid behov och påminna 

barnen om vilka regler som finns, för att barnen inte ska störa någon annans lek eller 

skada sig själva eller andra. 

 

Enligt Norling och Sandberg (2015) ger utomhusmiljön barnen större frihet då de kan 

springa omkring, leka högljudda lekar och göra saker som de inte får eller kan göra 

inomhus. Detta gör att barn kan få en frihetskänsla. Mårtensson (2004) lyfter också 

att utomhusmiljön erbjuder större ytor där barnen kan springa fritt och röra sig inom 

olika områden. Olsen, Thompson och Hudson (2011) beskriver att förskolepersonalen 

ofta tar en observerande roll, där de samtalar med kollegor om deras nästa projekt och 

dricker kaffe. Även Mårtensson (2004) belyser att förskolepersonalen gärna sitter 

tillsammans på ett ställe, men att de ibland kan röra sig runt på gården. 

  

Canning (2007) belyser att leken är en personlig resa av experiment, upptäckande, 

lärande och maktförhållanden. I leken har barnen möjlighet att bestämma vem de 

leker med, var de leker och hur de leker. De blir självständiga och genom detta lär de 

sig de olika lekkoderna så att de lätt kan komma in och ut ur en lek. Här är det den 

vuxnes uppgift att observera och ha kunskapen att kunna förstå leken. När vuxna 

engagerar sig i leken är det för att de tror att de kan tillföra leken något som tillför 

barnen kunskap eller utvecklar barnens språk. Detta ger dock ofta barnet mindre makt 

eftersom den vuxne har klivit in och invaderat barnens lek. Barnen försöker då ofta 

flytta från den vuxne och återskapa eller starta en ny lek. Detta innebär inte att den 

vuxne aldrig ska vara delaktig i barnens lek. Om den vuxne blir inbjuden av barnet att 

delta så ska detta ske, men fortfarande är det viktigt att tänka på att det är barnens lek 

och att den vuxne inte ska ta över leken (Canning, 2007). 

  

Carlson (2011) beskriver att barns fria lek exempelvis kan vara av mer hårdhänt 

karaktär. Detta kan upplevas av förskolepersonal som bråk och därför avbryts leken 

som pågår. Författaren uttrycker dock att livligare lekar har ett eget värde och anses 

ha en livskraft. Det är en lek som behöver förstås och ges stöd till. 

Aktiv roll 

Enligt Kern och Wakeford (2007) samt Olsen, Thompson och Hudson (2011) är 

utomhusmiljön av betydelse för barns utveckling och lärande, speciellt om det finns 

förskolepersonal som är där och kan ställa utmanande frågor samt vara delaktiga i 

barns lek. Kroekers (2017) studie visar att personalen interagerar med barn lika mycket 

inne som ute, vilket motsäger vad tidigare studier kommit fram till, att det sker färre 

interaktioner utomhus. Författaren menar att detta kan bero på att det i studien fanns 

förskolepersonal som förstod vikten av interaktioner mellan barn och vuxna oberoende 

vilken miljö de befinner sig i.  
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Olsen, Thompson och Hudson (2011) beskriver att utomhusleken är mer än att bara 

låta barn få frisk luft och springa av sig energi. Det är inte heller en tid för att diskutera 

privata saker då förskolepersonalen då tappar fokus från att observera och att vara 

delaktiga i barns lek. Författarna betonar att om utomhusleken ska bli meningsfull för 

barn spelar personalens roll en viktig del. Det är personalen som kan fördjupa barns 

nyfikenhet som i sin tur kan leda till utveckling och lärande. Tsai (2015) lyfter att det 

finns olika sätt att delta i barns lek. Ett sätt att bli delaktig är att personalen svarar på 

barns förfrågningar till spontant deltagande i deras lekar. Ett annat sätt för den vuxne 

att bli delaktig kan vara att förskolepersonalen lyfter något barnen tidigare lärt sig, 

vilket de sedan kan implementera i deras lek eller ställa frågor som gör att leken 

utvecklas. Det den vuxne dock behöver tänka på är att inte störa barnens lek utan låta 

barnen ha fria tyglar i lekens handling, där personalen accepterar rollen barnen gett 

denne. Även Olsen m.fl. (2011) lyfter vikten av att förskolepersonalen kan läsa av 

barnets signaler och väntar på att få en inbjudan från barnen innan de kliver in i leken. 

Detta för att leken inte ska störas eller avbrytas. När den vuxne bjudits in i leken är det 

av betydelse att den vuxne följer lekens kontext och också följer barnets vilja och tankar 

(Canning, 2007). Även Kroeker (2017) belyser att förskolepersonalen ska följa barnen 

och låta dem sätta regler och direktiv för hur leken ska lekas. Om de vuxna tar över för 

mycket kan det diskuteras om det verkligen är barnets lek eller om barnet enbart följer 

den vuxnes agenda. 

 

Norling och Sandberg (2015) belyser att arbetslaget ofta glömmer sin roll i barnens 

lärande och utveckling då de ofta ser interaktioner och samspel mellan barnen som 

viktiga. Författarna lyfter att förskolepersonalen inte verkar reflektera kring sin egen 

roll och sitt agerande gällande att motivera barnen, engagera dem i språkstimulerande 

aktiviteter samt interagera med barnen. Norling och Sandberg (2015) lyfter även att 

arbetslaget inte var så nära barnen i utomhusmiljön, vilket påverkar språkinlärningen. 

Författarna uttrycker att genom detta tar förskolepersonalen en mer passiv roll som 

observatör utomhus istället för att främja språkinlärning. Personalen i studien 

beskriver interaktionerna mellan barn och inte mellan barn och vuxna. Det positiva är 

att barnen lär sig av varandra medan det negativa är att barnen inte lär sig av de vuxna. 

Det finns inga vuxna som kan utmana barnen i deras språkinlärning. 

  

Skolnick Weisberg, Zosh, Hirsh-Pasek, och Michnick Golinkoff (2013) belyser att det 

är av vikt att det finns fri lek samt planerad lekaktivitet i förskolans verksamhet. 

Författarna beskriver att förskolans verksamhet ska ha ett visst antal vuxenledda lekar 

i den fria leken för att öka barns lärande och utveckling, därför att barn lättare kan 

koncentrera sig med ett bestämt mål. Skolnick m.fl. (2013) anser det även 

betydelsefullt att de vuxna tar tillvara på barns intressen för att göra det meningsfullt 

för dem. Detta påvisar vikten av att ha både vuxenledda lekar samt fri lek där barnen 

bestämmer över sin egen lek. Kroeker (2017) lyfter däremot att det kan argumenteras 

om lärarledd aktivitet är lek eller inte. Den vuxne har antagligen ett syfte med 

pedagogisk karaktär, vilket kan ta bort den lustfyllda känslan som karaktäriserar lek. 
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Vuxna kan delta i lekar barnen har men de ska inte ta över leken utan barnen ska 

bestämma. 

2.4.2 Påverkansfaktorer vid förskolepersonalens val av roll 

Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) beskriver att förskolepersonal oftast inte planerar 

några aktiviteter utomhus utan att barnen har fri lek utan inblandning från personalen. 

Detta kan enligt författarna vara för att personalen inte har kunskap i hur de ska 

planera, genomföra och utvärdera barnens aktiviteter i utomhusleken. Författarna 

uttrycker även att det kan vara traditioner som styr att barnen ska ha fri lek utan 

inblandning från de vuxna, då det alltid har varit så. McClintic och Petty (2015) 

beskriver att personalen i deras studie uppfattade möjligheterna till utomhuslek som 

begränsade då den fysiska miljön och utrustningen i den gjorde att de inte kunde se 

hela förskolegården.  

 

Barns samspel och deras möjlighet att ta sig i och ur leksammanhang gynnas när 

förskolemiljön utformas för att inspirera och utmana barnen i deras lek (Mårtensson, 

2004). Detta är användbart vid lekar där barnen är farliga för varandra och någon vill 

ha en flyktväg eller vara med i leken och samspelet. Barn använder sig även av den 

fysiska miljöns utformning och karaktär för att rikta springlekar och skapa en 

intressant lekupplevelse. Beroende på hur miljön utformas kan olika lekar gynnas. 

Plana ytor gynnar exempelvis spring och snurrande medan branta kullar ger barnen 

utmaningar i att träna på sin kroppskoordination för att kunna ta sig upp för branten 

samt att kunna hålla balansen för att ta sig ner. Mårtensson (2004) lyfter även att 

miljön bidrar till stämningen i leken. Finns förskolegården i närhet till skogen kan det 

bidra till lekar såsom upptäcktsfärder och att barnen undersöker lösa naturmaterial 

och djur som kan finnas på gården.  

 

Norling och Sandberg (2015) samt McClintic och Petty (2015) belyser att orsaken till 

att förskolepersonalen intog en passiv roll i barns lek kunde bero på bristande 

reflektion kring hur de kunde använda miljön som en lärandemiljö. McClintics och 

Pettys (2015) studie synliggör att personalen ansåg inomhusmiljön som lärandemiljön 

medan utomhusmiljön var en miljö där barnen gör av med energi för att förbereda 

inför lärandet inomhus. En annan anledning till att förskolepersonalen intog en passiv 

roll i barnens lek utomhus kan, enligt Norling och Sandberg (2015), ha berott på att 

det fanns mycket större ytor för barnen att röra sig på och att det därför var svårt att 

alltid vara nära barnen för att samspela. Även antalet barn på förskolan och gården har 

betydelse för vilka förutsättningar som skapas under utomhusvistelsen (Mårtensson, 

2004). Enligt Engdahl (2014) kan det underlätta om förskolor med flera avdelningar 

delar en gård då personalen lättare kan vara närvarande och se till varje barns enskilda 

behov.  

  

En faktor som kan påverka, enligt Canning (2007), är att som vuxen kunna urskilja och 

se möjligheterna med olika material och dess betydelse i lek, exempelvis en kartong 

som kan bli allt från ett fartyg till en låda med kattungar. Svårigheter med att se 
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materialets betydelse i leken kan leda till att leken tolkas och bestäms ur en vuxens 

synvinkel och agenda. De vuxna söker lekens resultat och ser inte nödvändigtvis de 

komplexa processerna som sker. För barn kan detta göra att leken blir begränsad och 

skapar en känsla av irritation. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet som Vygotskij grundade. 

Perspektivet lyfter vikten av interaktion och samspel mellan människor samt att barn 

kan få nya kunskaper och erfarenheter genom att interagera med en mer kompetent 

människa. Det sociokulturella perspektivet är relevant för denna studie då studien 

syftar till att undersöka hur förskolepersonal samspelar med barn samt de vuxnas roll 

i barns utomhuslek. 

 

Säljö (2011) belyser att i det sociokulturella perspektivet är interaktioner med andra en 

viktig del då det är genom dessa som människan lär och utvecklas. Genom att varje 

människa delar med sig av sina sociala och kulturella kunskaper och erfarenheter med 

andra utvecklas vi som tänkande, kännande och kommunicerande personer. Här 

spelar språket en viktig roll då det är genom det som vi kan kommunicera med 

varandra och få nya kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2000). Säljö (2011) beskriver 

utifrån Vygotskij att man aldrig är fullärd utan alltid på väg mot nya kunskaper och 

nya sätt att förstå sin omvärld. 

  

Genom att barnet har viss kunskap och erfarenhet så kan de använda dessa kunskaper 

för att ta till sig den nya kunskapen som andra mer kompetenta barn och vuxna lyfter. 

Dock krävs det att den nya kunskapen inte ligger för långt borta från det som barnet 

redan kan samt att det kan krävas en viss stöttning från den mer kompetente. Säljö 

beskriver det så här: “Man kan kanske identifiera problemet och lösa en del av det, 

men man behöver stöttning för att klara av att genomföra hela uppgiften” (Säljö, 

2011, s.168). Här har förskolepersonalen en viktig roll att se vilka kunskaper och 

erfarenheter som barnen har för att kunna utmana och stötta dem vidare i sin 

utveckling. Säljö (2011) lyfter även att den närmaste utvecklingszonen är något som 

fortgår hela livet. Säljö (2000) lyfter dock att ju yngre vi är desto mera stöttning från 

andra mer kompetenta människor behövs, men när vi blir äldre har vi lättare att 

omformulera nya erfarenheter och kunskaper till våra egna.  

 

Säljös (2011) tolkning av Vygotskijs sociokulturella perspektiv är att en betydelsefull  

aspekt är förskolepersonalens handlingar i barnets utveckling. Säljö (2000) uttrycker 

att förskolepersonalen har ett viktigt ansvar i att lära barnen kunskaper och 

erfarenheter som de inte får i hemmet. I hemmet vistas barnet i en kultur och i 

förskolan en annan, vilken är en förlängning av samhället. I hemmet sker ett osynligt 

lärande där barnet imiterar vad de vuxna gör medan det i förskolan sker ett mer synligt 

lärande. Samspelet mellan barn och förskolepersonal är avgörande för att kunskapen 

ska kunna ligga inom barnets räckhåll. Den vuxne blir den centrala punkten som 
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hjälper barnen att koppla samman den nya kunskapen med de tidigare erfarenheterna 

(Säljö, 2000). Säljö (2011) uttrycker att vuxna inte kan plantera kunskap i barns 

huvuden utan att det är genom samspel och interaktioner med vuxna och andra barn 

som bildar underlaget för att skapa sig en förståelse. Förskolor spelar därför en stor 

roll för barns utveckling och lärande då det sker många samspel med vuxna och andra 

barn under vistelsetiden. 

  

Utifrån Säljös (2011) tolkning av Vygotskijs sociokulturella perspektiv spelar redskap, 

både fysiska och psykiska, en viktig roll, då dessa hjälper människan förstå sin 

omvärld. De fysiska kallas artefakter som är tillverkade föremål som tillverkats för att 

underlätta i vår vardag, exempel på dessa i förskolan är leksaker och andra material 

förskolepersonalen tillför. Sedan finns det psykologiska redskap som används vid 

kommunikation och det inre samtalet. Inom de psykiska redskapen lyfter Vygotskij 

språket som det viktigaste, då det är genom språket som människan förstår sin egen 

och andras kunskaper och erfarenheter. Språket används både för att förmedla sig till 

andra men även inom sig för att förstå sin omvärld. Via interaktion med andra bygger 

barnen upp sociala erfarenheter och det sker genom språket. Genom detta sprids 

kunskapen vidare till andra barn och vuxna. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens metod utifrån avsnitten: forskningsdesign, urval, 

procedur, tillförlitlighet, dataanalys och etiska överväganden. 

3.1 Forskningsdesign 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsmetod för vår 

datainsamling. I en studie av kvalitativ forskningskaraktär med intervjuer som metod 

är det centrala respondenternas uppfattningar. Detta styrker metodvalet då studiens 

syfte efterfrågar respondenternas uppfattningar och synsätt. Datainsamlingen bestod 

av sammanlagt nio intervjuer som var av semistrukturerad karaktär. 

Semistrukturerade intervjuer valdes då det enligt Bryman (2011) ger möjlighet att 

ställa följdfrågor kring vad som anses relevant och av betydelse gällande 

respondenternas uttalande. Det ger även mer frihet att flexibelt följa respondenternas 

svar. Datainsamlingen bestod av genomförda intervjuer som tillsammans med 

reflektion, analys och diskussion leder till fördjupad kunskap om studiens 

forskningsområde. 

3.2 Urval 

Vi valde att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval på grund av den korta tidsaspekten som 

fanns (Bryman, 2011). Vi har valt att intervjua sammanlagt nio verksamma 

förskollärare och barnskötare på fem olika förskolor. Utifrån bekvämlighetsurvalet 

användes sedan ett målstyrt urval där personer relevanta för forskningsfrågorna valdes 

för intervju (Bryman, 2011). Vi valde att intervjua förskolepersonal från både privata 

och kommunala förskolor samt att de arbetar med olika åldersgrupper för att få så stor 

variation som möjligt. Respondenterna har även arbetat olika länge inom förskolans 

verksamhet i de olika professionerna. 

3.3 Procedur 

Skrivprocessen påbörjades med att formulera syfte och forskningsfrågor för att sedan 

kunna formulera ett missivbrev med information om syftet samt metod vid 

datainsamlingen. Därefter kontaktades förskolechefer på förskolorna, där intervjuerna 

var tänkta att genomföras, för att få ett godkännande. Till svar fick vi ett nekande på 

grund av tidsbrist medan resterande förskolechefer gav godkännande att kontakta 

personal inför intervju. Förskolepersonalen kontaktades och det bokades in tillfällen 

för att genomföra intervjuerna på de tillfrågade förskolorna. I samband med detta 

delgavs missivbrevet (se bilaga 1). 

  

Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån den intervjuguide (bilaga 2) som 

sammanställts. Intervjufrågorna formulerades gemensamt utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt att vi även tittade i andra uppsatsers intervjuguider inom samma 

område för att få inspiration. Innan intervjuerna genomfördes diskuterades frågorna 
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med vår handledare. I samband med detta tog vi bort och omformulerade vissa frågor 

för att förtydliga dem och för att hålla oss till syftet. 

  

När intervjufrågorna skulle formuleras tog vi även hjälp av Bryman (2011) för att 

kunna strukturera upp intervjuerna. Därigenom har vi försökt att undvika ledande 

frågor, men vid behov har följdfrågor ställts. Vi genomförde nio semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Planen från början var tio intervjuer men på grund av sjukdom 

blev en av intervjuerna inställd, och med den korta tidsramen fanns det inte tid för 

ombokning. Vi delade upp intervjuerna utifrån vilka förskolor som vi tagit kontakt med 

och genomförde intervjuerna på varsitt håll. Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter 

och de bandades. De bandade intervjuerna minskar risken för att det kan förekomma 

feltolkningar (Bryman, 2011). Alla intervjuer skedde på respondenternas förskolor i en 

ostörd miljö, där de känner sig bekväma. Bryman (2011) betonar att intervjuerna ska 

ske i en miljö där respondenterna känner sig bekväma. Intervjuerna inleddes med 

information till respondenterna om de etiska riktlinjer som studien innefattar. De 

bandade intervjuerna lyssnades på ett flertal gånger enskilt för att sedan transkriberas 

och delges till varandra. Därefter påbörjades dataanalysen och sökningen av nyckelord 

inför skapandet av teman. Från början var tanken att vi skulle jämföra yrkesgrupperna 

för att se om det fanns några skillnader i hur förskollärare och barnskötare upplever 

utomhusvistelsen samt deras roll i barns lek. Men då vi inte kunde se några skillnader 

mellan yrkesprofessionerna efter intervjuerna valde vi att inte göra några jämförelser 

mellan dessa utan istället se dem som en del av ett arbetslag. 

3.4 Tillförlitlighet 

Enligt Brymans (2011) tolkningar av Gubas och Lincolns texter finns det inom den 

kvalitativa forskningsmetoden fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. Genom att vi innan intervjutillfällena diskuterat fram 

frågor och sedan diskuterat dem med vår handledare, har vi kunnat säkerhetsställa att 

intervjufrågorna är relevant för vårt syfte och forskningsfrågor, det vill säga 

trovärdighet. Vi har heller inte låtit respondenterna få läsa frågorna i förväg, för att 

svaren ska spegla hur de tänker och arbetar. Om respondenterna fått frågorna i förväg 

hade de kunnat fundera ut svar som de ansåg vi sökte men som möjligen inte speglar 

deras verkliga uppfattning. Dock hade det möjligen kunnat ge oss utförligare svar då 

de hade haft mer tid att tänka.  

  

Genom att denna studie är utförd på kort tid och urvalet av förskolepersonal är få kan 

vi inte garantera studiens överförbarhet. Bryman (2011) beskriver att överförbarhet 

innebär att studien har en tät beskrivning gällande respondenternas utsagor för att 

läsare ska kunna relatera denna studies resultat till en annan miljö. Genom våra 

beskrivningar i resultatet ser vi detta som uppnått. För att säkerhetsställa studiens 

pålitlighet återges en redogörelse för alla faserna i forskningsprocessen samt att vi har 

haft kontinuerliga granskningar både i form av kamratgranskningar och handledning. 

Vi har strävat efter att utifrån ett objektivt förhållningssätt bearbeta och analysera det 
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material vi fått in men är medvetna om att det inte går att säkerhetsställa fullständig 

objektivitet då vi omedvetet kan ha påverkat resultatet med våra personliga 

värderingar (Bryman, 2011). 

3.5 Dataanalys 

Vid transkriberingen av datainsamlingen lyssnades det på inspelningen flertal gånger 

för att säkerställa att all information togs med. Inspelningarna lyssnades endast av den 

som intervjuade för att transkribera. Datainsamlingen med intervjuerna blev efter 

transkriberingen cirka tjugo sidor. Utifrån det material vi har fått från intervjuerna har 

vi valt att använda oss av en tematisk analys. Bryman (2011) uttrycker att i en tematisk 

analys skapas centrala teman som återkommer i transkriberingen av data. 

Transkriberingarna lästes igenom flera gånger av oss båda för att sedan kunna 

kategorisera och presentera ett resultat samt analysera det. Vi tog del av varandras 

datainsamling för att läsa igenom flertalet gånger, en gång utan att notera samt en gång 

där vi noterade nyckelord och teman vi kunde urskilja. Efter att ha identifierat 

nyckelorden har vi åter läst transkriberingarna för att begränsa nyckelorden till de som 

är centrala och mest återkommande. Utifrån dessa nyckelord utformades teman som 

var relevanta gällande respondenternas utsagor och centrala begrepp. Dessa teman är: 

förskolepersonalens roll samt motivering av den rollen, medforskande roll och 

lekkamrat, lekinspiratör samt observatör. Utifrån datainsamlingen från de nio 

intervjuerna har vi valt att enbart ta med information som är relevant för studiens syfte 

och forskningsfrågor. Vi har även valt att inte skriva ut fråga för fråga då många av dem 

går in i varandra (se bilaga 2).  

3.6 Etiska överväganden 

Under studien har vi beaktat Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

  

Vi inledde med att ta kontakt med förskolechefer och berörd personal för att kunna 

informera om studien genom vårt missivbrev samt få ett godkännande till att komma 

för intervju. Missivbrevet informerade de berörda om studiens syfte, innehåll och 

deltagarnas villkor och rättigheter. En av dessa rättigheter är att när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande utan att behöva ange varför. Vi fick både nekande och 

godkännande från de kontaktade förskolorna och dess personal. När vi fick 

godkännande av de tillfrågade kontaktades de för att boka in intervju. Genom 

kontakten med förskolepersonalen där vi har informerat om studien och frågat om 

medverkan uppfylls både informationskravet och samtyckeskravet. 

  

Den insamlade datan förvaras oåtkomligt för obehöriga och samtliga deltagare i vårt 

arbete är konfidentiella, vilket uppfyller konfidentialitetskravet. Respondenterna 

informerades om att datainsamlingen endast kommer användas i detta arbete och att 

det färdiga arbetet kommer att publiceras på Diva, detta enligt nyttjandekravet.   
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras, tolkas och analyseras insamlat data. Resultatet kommer 

från våra semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att bidra med kunskap 

om hur interaktionen mellan personal och barn skildras utifrån hur förskolepersonal 

uppfattar sin egen roll i barns utomhuslek. 

  

För att kunna få en bakgrund till vilka respondenterna är och hur de tänker kring 

utomhusvistelsen valdes det att göra ett avsnitt som heter bakgrundsfakta. Resultatet 

presenteras därefter utifrån de teman vi kan avläsa utifrån dataanalysen. Temana 

presenteras som ett eget avsnitt. Dessa är: förskolepersonalens roller samt motivering 

av dessa roller, medforskande roll och lekkamrat, lekinspiratör och observatör. Efter 

varje temaavsnitt följer ett analysavsnitt.  

4.1 Bakgrundsfakta 

Här redogör vi för respondenternas bakgrund samt tankar kring utomhusvistelsen. 

För att förtydliga dessa aspekter har vi valt att redogöra för dessa i en tabell. I 

tabellen benämns varje respondent som resp. samt ett nummer. 

 

 Examensår Verksam 
på 
nuvarande 
förskola 

Ålder 
på 
barnen 

Vistelsetid 
utomhus/dag 

Tanke med 
utomhusvistelsen 

Resp. 1 2016 6 år (4 år 
som vikarie) 

1 år Minst en gång  Meningsfullt och lärande 
för barnen 

Resp. 2 1997 5 år (6 mån 
på avd.) 

1-3 år Minst en gång, 
ofta två. 

Frisk luft, motorikträning 
och upptäcka naturen 

Resp. 3 1993 2,5 år 1-5 år Minst två ggr. Träffa barn från andra 
avdelningar, frisk luft och 
röra sig 

Resp. 4 2012 5 år 1-3 år Ofta två ggr. Roligt, intressant och 
meningsfullt för barnen 

Resp. 5 1992 3 år 1-3 år Minst en gång. Frisk luft samt lek och 
rörelse 

Resp. 6 2009 2 v 3-4 år Varje dag Större utrymme att röra 
sig samt annat material 

Resp. 7 1984 13 år 3-5 år Minst en gång, 
ibland två 

Frisk luft, större ytor samt 
annat material 

Resp.8 2016 1,5 år 1-3 år Minst en gång Röra sig, frisk luft och 
utmana barnen 

Resp.9 1978 16,5 år 3-5 år Minst en gång, 
ibland två 

Frisk luft, utflykter, andra 
lekar samt utmanas 
fysiskt 

Tabell 1. 
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4.2 Förskolepersonalens roller samt motivering av dessa roller 

Samtliga respondenterna uttrycker att vikten av lek för barns utveckling och lärande 

är central i förskolans verksamhet. I leken lär sig barn allt möjligt, både i samspelet 

med andra barn samt med vuxna. En av respondenterna beskriver här exempel på vad 

barn lär och utvecklar i leken: 

  

Massor alltså de tränar verkligen på allt, de delar med sig av sina erfarenheter och 

kompetenser. De tränar på den sociala förmågan och konfliktlösning, turordning, 

kompromissa. 

  

Utifrån intervjuerna synliggörs att alla respondenter intar flera olika roller. Det finns 

inte bara en statisk roll utan förskolepersonalen intar olika roller beroende på 

situation. Respondenterna beskriver däremot att det finns skillnader i om dessa roller 

är samma som i inomhusmiljön. Vissa respondenter beskriver att de intar samma roll 

inomhus som utomhus. En respondent som istället upplever att rollen förändras svarar 

så här: 

 

Den (rollen) ska inte göra det men det gör den tyvärr. Man är mer närvarande och 
deltagande inne. Ute känns man mer som en övervakare än en deltagare. 

 

De roller som framkom utifrån dataanalysen var medforskande roll och lekkamrat, 

lekinspiratör samt observatör. 

4.2.1 Medforskande roll och lekkamrat 

En roll som förskolepersonalen intar är att vara medforskande med barnen för att 

kunna ställa utmanande frågor. Genom att vara medforskande lekkamrat beskriver 

respondenterna att barnen kan utmanas i deras lärande då de vuxna kan tillföra 

material och kloka synpunkter. En respondent belyser detta så här: 

  

Det går att få in hela läroplanen ute bara man har en medvetenhet. 

  

Med detta menar hen att förskolepersonalen behöver ha en medvetenhet i hur 

utomhusmiljön kan användas för att implementera läroplanens strävansmål, då även 

utomhusmiljön är en lärandemiljö. 

  

Några av respondenterna lyfter att barnen gärna vill att de vuxna ska vara med i deras 

lek. En respondent anser att som förskolepersonal har hen lyckats om barnen vill ha 

med hen i deras lek. En annan respondent beskriver det så här: 

  

Barnen vill gärna att man har en aktiv roll och är delaktig deras lek de kommer gärna och ta 

den i handen och vill att man ska upptäcka tillsammans med dem. 

  

Respondenterna lyfter att deras roll som medforskare och lekkamrat ger dem 

möjlighet att lära känna barnen och vilka intressen de har, men arbetslaget kan även 
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utmana barnen och fördjupa leken genom att ställa frågor och påståenden genom att 

vara en medforskare. En respondent beskriver det så här:  

  

 Jag ser mer vad de pysslar med och då kan jag vara med och driva leken framåt. 

  

Några av de motiveringar som respondenterna lyfter som viktiga med att vara 

delaktiga i barnens lek är att skapa trygghet, att stötta barnen i leken och olika 

anledningar till att en vuxen behöver kliva in i leken. För att skapa trygghet hos barnen 

beskriver respondenterna att det är viktigt att vara delaktiga i deras lek. Särskilt 

gällande de yngre barnen är det av vikt att vara närvarande och delaktig. En respondent 

beskriver att det är av stor betydelse att en i arbetslaget sitter med de yngre barnen i 

sandlådan. Hen beskriver så här: 

  

Nu har vi också småbarn att de kan behöva att någon vuxen sitter med dem i sandlådan och 

inte håller på och rör sig omkring för att de ska känna trygghet. Men alla behöver inte sitta i 

sandlådan utan några ska röra på sig och det gäller att ha en kommunikation mellan kollegor. 

  

Förskolepersonal som är lekkamrat och medforskare med barnen kan erbjuda 

stöttning när det behövs. Respondenterna uttrycker att ett sådant tillfälle kan vara när 

ett barn behöver lite extra hjälp med att komma in i leken och när personalen är 

delaktig kan de uppfatta detta och erbjuda stöttning. Ett sätt att göra det kan vara att 

starta upp en lek med det barnet, vilket brukar resultera i att de barnen kommer. En 

respondent uttrycker: 

  

Barn som behöver hjälp med att komma in i en lek då kan det vara fördelaktigt att du startar 

upp en lek med det barnet då kommer det ofta en massa andra barn som vill vara med och 

det barnet som inte är med i leken eller vet hur det ska leka kan då få hjälp och stöd och ändå 

vara i centrum då. 

  

En respondent lyfter vikten att vara delaktig i barns lek för att kunna stötta så här: 

  

Men den fria leken kan även vara jobbig för många barn som inte kanske har den sociala 

kompetensen och språket kanske och där får man vara med och stötta upp som vuxen. 

   

Respondenterna lyfter att även om det finns flera positiva sidor med att vara en 

medforskande lekkamrat kan de finnas negativa sidor också. Förskolepersonal som är 

delaktiga i barns lek kan bidra till att leken störs eller att den till och med avslutas. På 

grund av detta är det enligt flertalet respondenter viktigt att läsa av barnens signaler 

för att inte störa eller avbryta barns pågående lek. En av respondenterna beskriver att: 

  

[...] det är viktigt att vi respekterar barnen och ser signaler som de sänder ut om. Man får inte 

kliva in och styra, att störa för mycket utan det är väldigt viktigt att respektera barnen. 

  

En annan negativ sida med att vara delaktig lekkamrat kan vara att om arbetslaget 

hjälper barnen för mycket får barnen inte chans att prova själva och ett lärandetillfälle 

kan försvinna. Detta beskrivs tydligt när en respondent säger att: 
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Om man som pedagog hjälper till för mycket så kanske barnen inte får chansen och prova 

själva. 

4.2.2 Analys av medforskande roll och lekkamrat 

Utifrån resultatet är en roll som förskolepersonalen intar den som lekkamrat och 

medforskare där respondenterna lyfter att de kan utmana barnen i deras lek genom att 

ställa utmanande frågor. Betydelsen av en vuxens samvaro och delaktighet i barns lek 

där utmanande frågor ställs är något Kern och Wakeford (2007) samt Olsen, 

Thompson och Hudson (2011) lyfter. Detta stämmer även överens med det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011). Perspektivet lyfter vikten av redskap i leken, 

både fysiska och psykiska, vilket är något som respondenterna beskriver att de kan 

stötta med om de är lekkamrater och medforskare. Detta genom att både kommunicera 

med barnen men även genom att tillföra leksaker och andra material till leken. Genom 

att erbjuda material och synpunkter kan den vuxna hjälpa barnet eller barnen att 

erövra nya förmågor och kunskaper, vilket kan relateras till den närmaste 

utvecklingszonen (Säljö, 2011). 

  

Utifrån Säljös (2011) tolkning av Vygotskijs sociokulturella perspektiv är den närmaste 

utvecklingszonen ett centralt begrepp som beskriver att genom en liten stöttning från 

en vuxen eller barn så kan barnet lära sig nya kunskaper och färdigheter. I resultatet 

lyfter respondenterna att det är viktigt att vara delaktig i barnens lek och stötta dem, 

det beskrivs främst gällande sociala färdigheter. Olsen, Thompson och Hudson (2011) 

lyfter att förskolepersonalens har en betydande roll i barns lek då det är de som kan 

fördjupa barns nyfikenhet och göra leken meningsfull för att främja barns utveckling 

och lärande. Ett exempel kring stöttning som respondenterna beskriver är att barn kan 

behöva stöttning för att komma in i en lek. Genom att förskolepersonalen hjälper barn 

att komma in i leken lär de sig nya färdigheter genom att de lär sig inträdeskoder som 

är viktiga för fortsatta lekupplevelser. Barnen lär sig även att kommunicera med både 

de vuxna och barn vilket det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) belyser är 

viktigt för att dels vara delaktiga i andras världar och erfarenheter dels för att förstå 

sin egen omvärld. Däremot framkommer det inte utifrån Säljö (2011) att den mer 

kompetenta person som ger stöttning enbart är en vuxen. Respondenterna ser även 

detta som viktigt och genom att vara observatör och inte kliva in i barns lek får barn 

chansen att bli självständiga, utveckla sin fantasi samt stötta varandra i sin utveckling 

och lärande. 

 

Respondenterna lyfter även att det är viktigt att respektera barnen i deras lek och bara 

vara delaktiga om barnen vill det. Säljö (2011) beskriver vikten av språket i det 

sociokulturella perspektivet då det är det psykologiska redskapet som används för att 

kommunicera med andra människor. Förskolepersonal behöver vara uppmärksam för 

barnens kommunikation och signaler, både de är verbala eller kroppsliga. Om 

förskolepersonalen kliver in i en lek utan att ha blivit inbjudna kan detta leda till att 

leken avslutas vilket stör det sociala samspelet mellan barnen. Canning (2007), Olsen 
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m.fl. (2011), Tsai (2015) samt Kroeker (2017) betonar att när den vuxna är delaktig i 

barns lek är det av vikt att en låter barnen bestämma över leken och följa med i lekens 

händelser. Respondenterna lyfter även vikten av att inte stötta barnen för mycket då 

de i så fall inte får chans att testa själva. Säljö (2011) beskriver att det är viktigt för den 

närmaste utvecklingszonen att barnen får stöttning både av den vuxne och andra barn. 

Dock tolkar vi det som att det enbart ska ske genom en liten knuff och inte att den 

vuxne ska stötta så mycket att barnet inte får prova själv. 

4.2.3 Lekinspiratör 

Några av respondenterna anser sig ha en roll där de ska leda lekaktiviteter som de har 

planerat vilket kan inspirera barnen i deras egna fria lek. Regellekar är ett exempel på 

lekar som både barn och vuxna leder i förskolans verksamhet. En respondent uttrycker 

att vid regellekar är det viktigt att en vuxen finns med just för att:  

  

Där behövs det styrning då alla barnen är på olika ställen i sin utveckling. 

  

Det hen vill belysa är att barnen som deltar i regelleken är i olika skeenden i sin 

utveckling, vilket gör det behövligt med en vuxen som kan styra upp leken så alla barn 

kan utvecklas där de befinner sig. Den vuxenledda lekaktiviteten, så som regellekar, 

kan tas över av barn som gör den till sin egen. Förskolepersonalen planerar även andra 

lekar som kan ha utgångspunkt i barnens intressen och livsvärldar. En respondent 

beskriver detta utifrån sitt pågående projekt: 

  

Det var en vuxenledd aktivitet från början, jag gick ut och gömde dem (så kallade livspuckar) 

i skogen. Och sen när vi väl varit skogen sa jag ” nu ligger de här gömda, så nu får ni sätta 

igång och leta”. Då var det en vuxenledd aktivitet först sedan tog de över den och började 

gömma själva. Då gick det över till att bli en barnledd aktivitet. 

  

En respondent lyfter att vissa spontana vuxenledda lekar startade utifrån barnens 

intresse. Barnen på hens avdelning är väldigt intresserade av naturen och att titta efter 

vad som finns där. 

  

Jag brukar försöka starta upp lekar när vi går på upptäcktsfärd och tittar under stenar, tittar 

på löv och så vidare. 

  

Förskolepersonalen fortsatte sedan leken genom att titta närmare med hjälp av lupp 

och om de hittade något kunde de titta vad det var på en Ipad. Den vuxenledda 

aktiviteten baserades på barns intresse som hade observerats under den fria leken, för 

att kunna skapa en lustfylld aktivitet som den vuxna håller i. En annan respondent 

beskriver att:  

  

Lekaktiviteterna vi har är baserade på barnens intresse. 

  

Andra spontana lekar som respondenterna uttrycker att de håller i är musik och dans 

där barnen deltar och får dansa som de vill med de vuxna, bygga kojor tillsammans 
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eller starta nya lekar när personalen uppfattar att det är för högljutt eller spring. Vissa 

respondenter berättar att de har en roll att starta upp lekar där barnen är delaktiga i 

beslut i leken. Vid utflykter kan respondenterna säga till barnen att de kan bygga en 

koja tillsammans. Detta görs för att komma med idéer och inspiration till barnen vilket 

också inbjuder till samarbete. Några respondenter uttrycker att det kan bli livligt ute, 

där det sker konflikter och spring. En respondent beskriver att de kan starta en lek för 

att minska ljudet och springet, hen säger: 

  

Speciellt om det är mycket konflikter eller mycket spring och skrik så kan man starta en 

spontan aktivitet [...]. 

 

Samtliga respondenter beskriver att de ofta tar fram leksaker eller öppnar förråden så 

barnen själva får ta de leksaker som de vill leka med. Men ibland låter de barnen leka 

ute på gården och använda sig av de material som finns där. Detta görs för att erbjuda 

olika miljöer och material vilket kan leda till andra lekar där barnen samspelar med 

barn de inte brukar leka med. En respondent uttrycker sig så här: 

  

Jag har gjort så att jag ibland inte har tagit fram några leksaker och då blir det mer 

gemensamma lekar [...] då lekte alla barnen med varandra, hela gänget tillsammans, någon 

jaga lek eller springlek eller allt möjligt. 

  

Respondenterna lyfter vikten av att förändra förskolegården och leksakerna för att 

barnen ska kunna testa nya material och utmanas på nya sätt. En av respondenterna 

berättar att de nyligen hade köpt in klossar som ser ut som stora plus plus som barnen 

kan bygga med vilket är uppskattat av barnen. Respondenten säger: 

  

Man måste tänka till lite också så att den pedagogiska miljön inte bara är inomhus utan även 

finns utomhus. 

4.2.4 Analys av lekinspiratör 

Respondenterna uttrycker att en av de roller personalen har i barns utomhuslek är den 

som lekinspiratör. I det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011) är interaktioner och 

samspel med andra, både vuxna och barn, en central del i människans utveckling och 

lärande. Utifrån resultatet samspelar förskolepersonalen med barnen när de intar 

rollen som lekinspiratör, trots att det sker på den vuxnes villkor. Däremot belyser 

respondenterna även att de tar hänsyn till barnen och deras intressen för att skapa 

aktiviteter som blir meningsfulla för barnen. Även tidigare forskning som Skolnick 

m.fl. (2013) gjort visar att det är betydelsefullt att de vuxna tar tillvara på barns 

intressen för att göra den planerade lekaktiviteten meningsfull för barnen. 

 

Som lekinspiratör har den vuxna möjligheten att möta flertalet barn i deras befintliga 

utvecklingszon och stötta barnet i deras närmaste utvecklingszon (Säljö, 2011). En 

respondent belyser just detta med att beskriva att barn som deltar i regellekar är på 

olika ställen i sin utveckling och som vuxen finns därmed chansen att styra upp leken 

för att gynna alla delaktiga barns utveckling, just där de befinner sig. Detta kan dock 
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tolkas som en beskrivning av en utvecklingspsykologisk teori där utveckling sker i olika 

stadier. Det är enbart när barnet är moget som det kan utvecklas och ta till sig nya 

kunskaper. Respondenten ger inte något intryck att det är något perspektiv hen syftar 

till. Det går därför att tolka det utlåtandet utifrån både en utvecklingspsykologisk teori 

och det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011). Utifrån det sociokulturella kan detta 

utlåtande tolkas som att respondenten ser möjlighet till att stötta barnen i deras 

närmaste utvecklingszon genom att styra upp leken och stötta barnen för att erövra 

nya färdigheter eller kunskaper. Leken kan även styras upp för att gynna lärandet 

mellan barnen, då det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) beskriver att en mer 

kompetent människa kan stötta en annan. Därmed kan både barn och vuxna erbjuda 

stöttning till varandra. 

 

En aspekt som inte framkom i resultatet men tidigare forskning lyfter är att 

förskolepersonal kan inspirera och utmana barn i deras lek genom hur personalen 

utformar miljön (Mårtensson, 2004). Respondenterna beskriver att de erbjuder olika 

material och förändrar miljön. Detta för att erbjuda olika miljöer och material som kan 

utmana barnen. I det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011) läggs vikt på artefakter 

och redskap. Respondenterna varierar material och leksaker, vilket är artefakter, samt 

att de förändrar miljön samt materialet för att skapa förutsättningar för andra samspel 

där det psykologiska redskapet språket är centralt. Mårtensson (2004) beskriver att 

olika lekar gynnas beroende på hur miljön är utformad. 

4.2.5 Observatör 

Några av respondenterna lyfter att det finns skillnader i deras roll inomhus och 

utomhus. En respondent uttrycker att: 

  

Ute känns man mer som en övervakare än en deltagare. Vi har diskuterat hur vi ska komma 

ifrån det. 

  

Då det finns större ytor utomhus där barnen kan springa och klättra samt att 

begränsningarna ute är färre än inne så intar respondenterna en mer observerande 

roll. En respondent uttrycker att: 

  

Inomhus är det mindre ytor där jag som pedagog kan sitta på ett ställe och ändå både se och 

höra vad som sker i leken [...]. Men utomhus är detta svårt då barnen uppfattar att man vaktar 

dem och det stör deras lek. 

  

Rollen som observatör ses av respondenterna som en förutsättning för barns lärande 

och utveckling, där de behöver finnas med i bakgrunden för att se och höra vad som 

försiggår i barnens lek. Som observatör vid sidan av leken kan förskolepersonalen 

lyssna in vilka intressen barnen har för att införskaffa byggstenar som de kan bygga 

vidare på i verksamheten. Dessa två citat från olika respondenter belyser detta: 

  

Det är viktigt att vi vuxna finns med i bakgrunden och hör vad barnen säger och gör för att 

kunna vara med utan att delta i leken. 
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Vara medverkande, lyhörd, att snappa upp något som man kan ta med sig in med barnen i 

verksamheten. 

  

Däremot lyfter respondenterna vikten av att som observatör inte bara stå på samma 

ställe och diskutera med kollegor. Om förskolepersonalen står med varandra och 

diskuterar missar de mycket av det som sker i barns lek samt vad barnen har för 

kunskaper och intressen. Flera av respondenterna lyfter att delaktighet även kan vara 

att de som vuxna är närvarande och observerar vad som händer i leken även om de inte 

är med som en lekkamrat. En respondent beskriver vikten av att vara delaktig, på nära 

håll och på avstånd, så här:  

  

Även om jag inte är delaktig så ser jag och hör, så jag är delaktig på avstånd men om jag inte 

är delaktig alls och släppa loss de (barnen), står och pratar med en kollega eller liknande, 

missar jag väldigt mycket som händer. 

  

En annan respondent säger så här: 

  

Det kan hända att man pratar med kollegor, det måste man kunna göra samtidigt som har ett 

öga på leken för att lägga planer för eftermiddagen och så vidare.  Men inte göra det hela 

tiden. 

  

Med ett öga på leken beskriver respondenten att de kan förhindra bråk innan det 

startar. Det är viktigt att förskolepersonalen är med och ser vad som händer samt finns 

som stöd på sidan om något barn behöver det. En respondent anser att det ska vara en 

balans mellan att vara delaktig lekkamrat i barns lek samt delaktig på avstånd som 

observatör. 

 

Jag tycker inte att det finns någon nackdel med att vara delaktig, jag tycker att man ska göra 

både ock. 

  

Respondenterna motiverar valet av en observerande roll med bland annat att barnen 

kan bli mer självständiga och att de får utrymme att utvecklas. Barn får även möjlighet 

till att ta eget initiativ och starta upp lekar själv vilket är utvecklande och lärorikt för 

barn. Två av respondenterna lyfter dessa motiveringar och säger att: 

  

[...] de blir mer självgående och självständiga. De kan lära sig själva hur man löser en konflikt, 

dock kan det behövas en vuxen närvarande. Man ska inte lägga sig i utan stå som en 

övervakare och kliva in om det behövs. 

  

Om man låter barnen leka själva så får de möjlighet till det sociala samspelet, att utveckla sin 

egen fantasi och sin egen kreativitet ute. Också hitta kompisar som man tycker om att vara 

med, hitta sig själva. 

  

Resultatet belyser att det finns olika anledningarna som medför att en vuxen behöver 

kliva in i leken och gå ifrån rollen som observatör. Anledningar som respondenterna 

lyfter är när leken är för hårdhänt eller att det är obalans i maktförhållanden i leken. 
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Exempel på tillfällen som respondenterna uttrycker kräver att de måste gå in i barns 

lek för att agera för alla barns bästa är: 

  

Det är om man ser att det blir för hårda lekar eller att någon alltid får den sämsta rollen i 

leken, någon som alltid styr. 

  

Men om man upptäcker att det inte är en schyst lek och att de har sönder saker eller så är det 

klart att man ska kliva in. Eller om man ser att något av barnen bli kränkt eller ledsen så måste 

man rycka in och hjälpa till. 

 

En respondents motivering till valet av rollen som observatör är att tanken med 

utomhusvistelsen är att den fria leken ska dominera. Respondenten uttrycker att: 

  

Tanken är ju att de ska ha fri lek mest i allafall 80 till 85%. 

  

Fri lek definieras av respondenterna som en lek där barnen är utan vuxen. Men den 

vuxna ska vara närvarande genom att observera, vilket är en motivering för deras val 

av rollen som observatör. En respondent beskriver fri lek så här: 

  

Fri lek för mig är när barnen får leka fritt utan att en vuxen är där och petar och ändrar och 

så samt att det är på deras villkor men det betyder inte att en vuxen inte ska vara med tycker 

jag utan man måste alltid vara närvarande aktivt eller passivt. 

4.2.6 Analys av observatör 

Resultatet visar att en av de roller förskolepersonalen intar är observatör. Utifrån 

resultatet framkommer det att flertalet respondenter anser att de ska observera och 

finnas som stöd på sidan av barns lek. Säljö (2000) betonar att det behövs stöttning ju 

yngre människor är, vilket gör det viktigt att förskolepersonalen finns vid sidan av 

barns lek för att ge stöttning när det behövs. Det kräver dock att förskolepersonalen är 

närvarande och observanta, vilket betyder att de inte kan stå och prata med varandra 

utan att de behöver ha ett öga på leken. Detta är något en respondent tar upp och 

beskriver att med ett öga på leken kan personalen erbjuda nytt material eller 

synpunkter som kan utveckla leken. Däremot uttrycker tidigare forskning att 

förskolepersonal ofta sitter tillsammans och diskuterar dagens planer under 

utomhusvistelsen (Mårtensson, 2004; Olsen, Thompson & Hudson, 2011). Olsen, 

Thompson och Hudson (2011) beskriver att om personalen diskuterar flyttar fokus från 

att observera och delta i barns lek till att samtala med kollegorna. 

  

En respondent uttrycker att barns fria lek ska dominera verksamheten utomhus där fri 

lek definieras som barns lek utan en vuxens inblandning. Majoriteten av 

respondenterna definierar fri lek på samma sätt. Säljö (2011) beskriver att vuxnas 

handlingar är betydelsefulla för barns utveckling och lärande. För att barn ska kunna 

ta till sig kunskap som ligger inom räckhåll är det avgörande att det finns en mer 

kompetent vuxen eller barn i närheten som kan stötta vid behov. Förskolepersonal kan 

hjälpa barn att relatera den nya kunskapen med deras tidigare erfarenheter. Därmed 
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kan respondenternas beskrivning av rollen som observatör gällande barns fria lek ses 

som en förlorad möjlighet till att hjälpa barn få nya kunskaper och sammanföra dem 

med tidigare erfarenheter. Dock lyfter det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011) att 

stöttningen även kan komma från ett mer kompetent barn. Genom detta kan 

förskolepersonalen inta en observerande roll där de enbart stöttar om behovet skulle 

uppstå. Därmed får barnen möjlighet att lära och stötta varandra. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel finns avsnitten metoddiskussion och resultatdiskussion. Kapitlet inleds 

med en diskussion kring val av metod för denna studie för att sedan gå vidare till 

resultatdiskussionen. Under det avsnittet diskuteras resultatet ställt mot tidigare 

forskning samt det teoretiska perspektivet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

5.1 Metoddiskussion  

Vår studie utgår från en kvalitativ metod med syftet att undersöka hur förskolepersonal 

uppfattar sin roll i barns lek, vilka roller de tar samt hur de motiverar dessa roller. 

Metoden som valdes möjliggjorde att vi kunde ta del av sammanlagt nio barnskötares 

och förskollärares uppfattningar om deras roll och motivering av rollen på en mer 

fördjupande nivå. Detta genom följdfrågor och förtydliganden (Bryman, 2011). Vid ett 

annat metodval hade det varit svårt att få de svar som behövdes för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Däremot hade kompletteringar i form av observationer och 

enkäter kunnat tillföra studien ytterligare perspektiv. Vid observationer hade det 

möjligen kunnat synliggöras hur förskolepersonalen samspelar med barn i deras 

utomhuslek samt vilka roller som personalen intar. För att öka studiens tillförlitlighet 

hade även enkäter kunnat användas (Bryman, 2011). Denna studies metodval har varit 

relevant för dess syfte och forskningsfrågor. 

  

Utifrån studiens korta tidsram har respondenterna valts ut ur ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Detta för att vi skulle hinna genomföra alla intervjuerna på ett 

kvalitativt sätt. Vi valde att genomföra intervjuerna var och en för sig på grund av den 

korta tidsram som fanns. Om vi båda hade närvarat vid alla intervjuerna hade troligen 

datainsamlingen gynnats av detta då kroppsspråk och minspel kan påverka hur vi 

tolkar materialet (Bryman, 2011). Vi har dock försökt att så objektivt som möjligt 

återge intervjuerna skriftligt till varandra genom transkriberingarna. Även 

omfattningen av intervjuerna påverkades av tidsramen vilket kan ha inverkat på 

studiens resultat. Innan intervjuerna valde vi att inte skicka ut frågorna i förväg, på 

grund av att personalen inte skulle kunna diskutera med varandra i förväg. Dock hade 

det möjligen kunnat ge oss utförligare svar, då de hade haft tid att tänka. 

  

Vi valde respondenter från fem olika förskolor vilket gör att vi har fått ett bredare utbud 

än om bara en förskola hade valts. Däremot är fem förskolor fortfarande ett litet urval 

och kan därför inte representera alla förskolor och dess personal. Vi valde att intervjua 

både barnskötare och förskollärare för att se om det fanns någon skillnad i deras 

tankar. Det var dock inget som blev synligt under intervjuerna. Genom att vi beskriver 

forskningsprocessens alla faser samt reflekterar kring studiens innehåll och 

avgränsningar med studenter och handledare har vi kunnat säkerställa studiens 

pålitlighet (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att våra personliga värderingar och 

tankar kan ha påverkat studiens resultat. Dock har vi strävat efter att ha ett objektivt 
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förhållningssätt i bearbetningen och analysen av datainsamlingen för att den ska 

spegla respondenternas svar och inget annat (Bryman, 2011).  

5.2 Resultatdiskussion 

För att uppfylla studiens syfte har vi utifrån forskningsfrågorna undersökt hur 

förskolepersonal beskriver deras interaktion med barn i utomhusleken. I följande 

avsnitt diskuteras resultatet ställt mot forskningsfrågorna, tidigare forskning samt det 

teoretiska perspektivet. Rubriker utgår från de teman som framkom utifrån 

datainsamlingen. 

5.2.1 Medforskande roll och lekkamrat 

Resultatet visar på att majoriteten av förskolepersonalen anser att de ska ha en 

medverkande roll och vara en lekkamrat, för att det har sina fördelar. Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att det är viktigt att arbetslaget har en förmåga 

att samspela med barnen, samt att det är i samspelet som lärandet ska grunda sig. 

Barnen får stöd och utmaning i sitt lärande och utveckling, vilket läroplanen betonar 

(Skolverket, 2016). Även det sociokulturella perspektivet lyfter vikten av interaktioner 

mellan både barn och vuxna (Säljö, 2000).  Resultaten visar även att vuxnas 

delaktighet anses ge barnen en känsla av trygghet. Några av respondenterna anser det 

viktigt att någon i arbetslaget sitter med de yngsta barnen i sandlådan, just för att det 

ska bidra till trygghet. Engdahl (2014) har i sin studie också observerat att arbetslaget 

är mer aktiva gällande yngre barn, där det behövs mer trygghet och anknytning. 

  

Resultatet lyfter att förskolepersonal assisterar och guidar barn som ber om det samt 

att de deltar i leken om barn vill det men på barns villkor. Olsen, Thompson och 

Hudson (2011) beskriver att personalen behöver läsa av barns signaler och invänta en 

inbjudan till lek innan de kliver in i leken. Annars kan leken störas eller avbrytas. 

Resultatet visar att respondenterna förstår vikten av att inte störa eller avbryta barns 

lek genom att klampa in i leken oinbjuden. Arbetslaget ska respektera barns åsikter 

och önskemål, vilket syftar till alla aspekter av barns vardag och därmed leken 

(Skolverket, 2016). Resultaten betonar även vikten av att följa leken samt att det i leken 

är barnen som bestämmer. Canning (2007), Tsai (2015) samt Kroeker (2017) beskriver 

att barnen ska ha fria tyglar i lekens handling och kunna sätta regler samt ge direktiv 

för lekens händelseförlopp. I barns lek ska personalen acceptera den roll som barnen 

har gett denne. 

5.2.2 Lekinspiratör 

Skolnick m.fl. (2013) beskriver att det ska finnas en balans mellan fri lek och planerad 

lekaktivitet. Resultatet påvisar att flera respondenter ser sig själva i en roll som ledare 

där de ska inspirera barn i deras lek genom planerad lekaktivitet, vilket görs som ett 

komplement till fri lek och för att ge variation. Däremot argumenterar Kroeker (2017) 

om lärarledd aktivitet är lek eller inte, då den vuxne antagligen har ett syfte med 

pedagogisk karaktär som tar över den lustfyllda leken. Respondenterna ger dock ett 
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svar som kan argumentera för att vuxenledd aktivitet är lek. De beskriver att vissa 

spontana vuxenledda lekar inspireras och startas utifrån barns intressen. Detta ger 

lekaktiviteten möjlighet att bli lustfylld och meningsfull, vilket kan relateras till 

Läroplan för förskolans (Skolverket, 2016) beskrivning av att förskolan medvetet ska 

bruka leken. Ett medvetet bruk av leken främjar barns lärande och utveckling, som kan 

åstadkommas genom att göra det meningsfullt och lustfyllt. Skolnick m.fl. (2013) 

beskriver även detta med att vuxnas tillvaratagande av barns intressen gör det 

meningsfullt för dem. I det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011) betonas 

interaktioner mellan barn och vuxna i barnens utveckling och genom att ta rollen som 

lekinspiratör är den vuxne delaktig i barnens lek. Som lekinspiratör har 

förskolepersonalen möjlighet att se vilka kunskaper som barnen har för att sedan 

kunna anpassa innehållet i lekaktiviteten för att kunna utmana barnen att nå nästa 

kunskapsnivå enligt Vygotskijs närmaste utvecklingszon (Säljö, 2011).  

 

En respondent uttrycker att de startar upp lekar om det blir mycket spring eller 

konflikter mellan barnen vilket kan tolkas som att personalen snarare regerar än 

tänker proaktivt kring sin egen roll i barns lek. Detta kan relateras till det Norling och 

Sandberg (2015) beskriver kring att arbetslag i förskolan inte verkar reflektera kring 

sin roll i barns lek och därmed ses samspel mellan barnen som viktiga men personalens 

roll glöms bort. Respondenten lyfter att när barns samspel och lek fungerar är 

förskolepersonalen observerande medan om det uppstår konflikter eller lekarna blir 

för livliga enligt personalen reagerar de med att försöka leda in barnen i lugnare lekar. 

 

Denna studie visar att majoriteten av respondenterna beskrev att under 

utomhusvistelsen tar förskolepersonalen ut material och leksaker samt öppnade 

förrådet för att barnen ska kunna ta leksaker själva samt leka med det naturmaterial 

som fanns utomhus. Detta är något som Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) också 

beskriver utifrån sin studie. Även det sociokulturella perspektivet betonar artefakters 

betydelse (Säljö, 2011). En respondent betonar att det har betydelse att förändra 

gården och leksakerna kontinuerligt för att stötta och inspirera barnens lek. Detta 

uttrycker även Mårtensson (2004) som menar att miljöer skapar olika lekar och 

aktiviteter samt att miljön bidrar till stämningen i leken. 

5.2.3 Observatör 

Både resultatet och Engel (2015) belyser att den fria leken är lustfylld och rolig för 

barnen samt att den är central för barns utveckling. Respondenterna uttrycker dock 

att det är viktigt att en vuxen är närvarande och hör och ser vad som händer i leken för 

att kunna stötta, vilket även Olsen, Thompson och Hudson (2011) samt Kern och 

Wakeford (2007) beskriver. Även det sociokulturella perspektivet belyser vikten att 

stötta och utmana barnen i deras lek (Säljö, 2000).  Canning (2007) lyfter däremot att 

utan en vuxen närvarande utvecklar barn sin lekidentitet och har frihet att bestämma 

över vilka material som leken ska ha. I resultatet av intervjuerna framkom det att 

samtliga respondenter anser att leken är väldigt betydelsefull i förskolans verksamhet. 

Det är i leken som barnen interagerar och samspelar med andra barn. Även läroplanen 
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(Skolverket, 2016) betonar lekens betydelse samt att lärande sker i samspelet mellan 

barn samt mellan barn och vuxna. Enligt det sociokulturella perspektivet är det i 

samspelet och interaktionen som barnen utvecklas (Säljö, 2000). 

  

Resultatet av denna studie visar att flera av respondenterna uttrycker att det är viktigt 

att inte stå på samma ställe och samtala med kollegor. Mårtensson (2004) samt Olsen, 

Thompson och Hudson (2011) betonar vikten av att ha närvarande och lyhörda 

pedagoger. Författarna har observerat i sina studier att förskolepersonal allt för ofta 

ses samlade och diskuterande. Denna studies intervjuer visar inte hur praktiken ser ut 

i verkligheten, då resultatet är baserat på beskrivningar och inte observationer, men 

utlåtandena från respondenterna tenderar ändå att visa på att de förstår betydelsen av 

att vara närvarande för att inte missa vad som sker i barns lek. En respondent i studien 

lyfter att det behöver finnas en kommunikation mellan kollegorna, men det betyder 

inte att de står på samma ställe och samtalar hela utomhusvistelsen. En annan 

respondent uttrycker att kollegor kan stå tillsammans och diskutera utomhus för att 

planera dagen samtidigt som de observerar barns lek. Dock uttrycker Mårtensson 

(2004) samt Olsen, Thompson och Hudson (2011) i sina studier tvärtom. Om 

förskolepersonalen står och samtalar är fokus på det och de missar en hel del av vad 

som pågår i barns lek. Säljö (2011) lyfter utifrån Vygotskij fördelar med att en vuxen är 

nära barnet då det kan utmanas i sitt lärande och utveckling. Den vuxna kan utmana 

och stötta barnet när den befinner sig i det Vygotskij, tolkat av Säljö (2011), kallar 

närmaste utvecklingszonen. Arbetslaget ska erbjuda stimulans och vägledning för att 

barn ska få möjligheter till lärande och utveckling (Skolverket, 2016). 

  

Under intervjuerna framkom det att respondenterna ansåg att de inte ska gå in i en lek 

som fungerar och där samspelet är bra. Även Canning (2007) belyser detta samt att 

barn som leker utan vuxnas närvaro har mer frihet. En respondent styrker det med att 

säga att barnen även ska få leka ifred. Engdahls (2014) studie visar likväl att det finns 

värde i att låta barnen skapa och bevara sina egna lekar. Däremot lyfter en respondent 

i denna studie att de på hens förskola observerar leken och barns intressen för att sedan 

kunna utveckla detta i verksamheten. Utifrån resultatet framkommer det även att det 

finns tillfällen som förskolepersonalen behöver gå in i barns lekar, till exempel vid 

hårdhänta lekar. Däremot beskriver Carlson (2011) att hårdhänt lek oftast inte är något 

riktigt bråk, men likväl ofta avbryts av personal då den uppfattas som det. 

Respondenterna uttrycker inte heller att de mer hårdhänta lekarna är något som får 

bibehållas utan de avbryts för att undvika skador. Carlson (2011) belyser att denna 

sortens lek kan fortgå om förskolepersonalen tydliggör regler och övervakar leken. 

Respondenterna beskriver att de stöttar barnen i deras lek men vid utlåtande om 

hårdhänt lek beskrivs ingen stöttning utan snarare verkar den avbrytas. 

  

Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) beskriver att arbetslaget i deras studie såg sin roll 

utomhus som att se till att alla barn var trygga och de erbjöd stöd vid behov. Resultatet 

i denna studie visar på en likartad syn, där respondenter beskriver att speciellt de yngre 

barnen är i behov av trygghet via en vuxens närvaro. Däremot visar resultatet att det 
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ansågs som en svårighet att sitta ner med barnen och leka med dem. Detta på grund av 

att de behöver resa sig upp för att se vad andra barn leker och gör. Det 

förskolepersonalen skulle kunna använda sig av är Kern och Wakefords (2007) 

zonmodell där gården delas upp och alla i personalen får en zon. Denna modell kan 

göra att personalen känner att de kan och har tid att leka med barnen utan att känna 

ett behov av att gå till andra sidan gården. Det framkom dock inte under intervjuerna 

huruvida respondenterna använder sig av detta eller inte. 

  

Utifrån resultatet framkommer det att en respondent har med sitt arbetslag börjat 

reflektera kring sin egen roll i barns utomhuslek, detta för att komma ifrån att oftast 

vara en observatör. Norling och Sandberg (2015) belyser däremot att 

förskolepersonalen i deras studie inte reflekterade kring sin egen roll i barnens 

interaktioner och samspel. Det är av vikt att förskolepersonalen reflekterar kring sin 

roll i barns lek och samspel. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar att lärande 

ska ske i samspel mellan både barn samt barn och vuxna. 
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6. Avslutande reflektion 

I detta kapitel presenteras slutsatser, studiens relevans för förskolläraryrket samt 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Studiens resultat visar på en variation i beskrivandet av vilka roller som tas. Några 

respondenter beskriver mer allmänt att de tar en aktiv eller passiv roll medan andra 

utförligt beskriver olika roller. Det kan vara roller som medforskare, lekkamrat, 

lekinspiratör eller observatör. Utifrån tidigare erfarenheter samt Davis (1997) studie 

finns tecken på att förskolepersonal ofta står med varandra och samtalar, vilket gör att 

de missar mycket av vad som sker i barns lek. Studiens resultat har däremot visat att 

förskolepersonal kan stå och samtala med kollegor och ändå vara lyhörda för vad som 

sker i barns fria lek. Personalen verkar läsa av situationen och utifrån det kan de välja 

en passande roll att inta. Resultatet visar även att det är viktigt att personalen är 

närvarande och delaktiga i barnens lek, men de vuxna behöver vara lyhörda för de 

signaler som barnen sänder ut. Detta för att leken är central för barns utveckling och 

lärande och därför ska leken inte störas eller avbrytas om den är harmonisk.  

  

Det finns ett flertal påverkansfaktorer gällande utomhusvistelsen och vilka roller 

förskolepersonal tar i den fria leken utomhus. En faktor vi reflekterar kring är 

personalens prioriteringar och förhållningssätt. Vid ny termin och nytt läsår kan det 

tillkomma nya barn i barngruppen vilket gör att barngruppens dynamik kan behöva 

arbetas med. Förskolepersonalen kan se det som viktigt att vid denna tidpunkt skapa 

trygghet i barngruppen för att sedan kunna skapa möjligheter till lärande och 

utveckling. Denna anledningen kan leda till att personalen inte går ut varje dag utan är 

inne för att etablera trygga anknytningar till barnen och skapa ett bra klimat i 

barngruppen.  

6.2 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien belyser ett ämne som är relevant för förskolan och förskolepersonalen genom 

att förskolans läroplan betonar vikten av lek och förskolepersonalens medvetna bruk 

av den samt att tidigare forskning lyfter olika uppfattningar om lek och 

förskolepersonalens roll i den. Denna studie bidrar till en insikt och djupare förståelse 

om hur förskolepersonal uppfattar och motiverar sin egen roll i barns utomhuslek. 

Detta kan vidare leda till diskussioner och reflektioner vilket kan leda till förändringar 

i förskolans verksamhet gällande lek, utomhusvistelsen samt vilka roller som tas i 

barns lek och varför.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studien och dess syfte har det väckts nya tankar, intressen och idéer för fortsatt 

forskning. Det har till exempel väckts ett intresse för att göra en liknande studie med 

tillägg av observation som metod. Detta för att se om förskolepersonalens 

beskrivningar av deras roll gentemot barns lek är överensstämmer med praktiken. En 

sådan studie kan bidra till nya lärdomar och insikter gällande det praktiska arbetet 

med fri lek och förskolepersonalens interaktioner med barnen i utomhusmiljön. Ett 

annat fält som kan vara intressant för fortsatt forskning är om och i så fall hur det 

skiljer sig i de olika yrkesprofessionernas uppfattning kring fri lek samt deras roll i den. 

Det skulle dock kräva att det sker en studie med längre tidsram och ett större urval. 
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Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Information om en undersökning om förskolepersonalens uppfattningar kring sin 
egna roll i förskolebarns utomhuslek.  
 

Hej! 
 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Helén Redholm och Amanda Larsson och vi 
skriver vårt självständiga arbete på Mälardalens högskola. Syftet med studien är att 
bidra med kunskap och belysa hur förskolepersonal definierar fri lek i utomhusmiljö 
samt hur interaktionen mellan personal och barn skildras. Förhoppningen är även att 
denna studie resulterar i diskussion och reflektion i arbetslag kring hur de interagera 
med barnen i deras utomhuslek samt varför. Detta för att samspel och interaktion är 
nyckeln till barns lärande och utveckling. 
 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod där vi kommer att 
genomföra intervjuer med verksamma förskollärare och barnskötare. Syftet med 
intervjuerna är att få kunskaper som kan bidra till vårt självständiga arbete och 
framtida yrkesroll. Varje intervju beräknas ta ca 30-45 minuter och vi kommer att 
ljudinspela intervjun för att kunna säkerställa att vi uppfattar dig rätt. Materialet 
kommer att hanteras varsamt av oss som skrivpar och kommer raderas så snart arbetet 
är klart och godkänt, senast 2019-02-28. Allt insamlat material kommer behandlas och 
bearbetas enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Detta medför en anonymitet 
gällande information som är känslig samt namn. Ditt deltagande i undersökningen är 
helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 
 

Du som deltagare i undersökningen har naturligtvis möjlighet att ta del av det färdiga 
arbetet när det är klart, om du så önskar. Undersökningen kommer presenteras i form 
av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutverision läggs ut på databasen 
Diva. 
 

Vår förhoppning med studien är att bidra till ytterligare kunskap kring hur 
förskollärare och barnskötare uppfattar sin egna roll i barns utomhuslek. Har ni frågor 
eller funderingar går det bra att kontakta oss. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/ barnskötare? 

2. Hur länge har du arbetat på den här avdelningen/förskolan? 

3. Hur mycket utomhusvistelsen har ni på förskolan?  

4. Ungefärlig tid per dag, lika mycket varje årstid?  

5. Hur många barn är på samma gård?  

6. Vilken ålder är de? 

7. Hur skulle du beskriva er tanke med utomhusvistelsen? 

8. Vad gör barnen för aktiviteter utomhus? 

9. Vad erbjuder förskolans utomhusmiljö till barnens lek/utomhusvistelse? Vad 

erbjuder ni? 

10. Hur skulle du beskriva fri lek? 

11. Vad anser du att den innebär för barns utveckling och lärande?  

12. Finns det skillnader på den fria leken ute gentemot inne? I så fall vilka?  

13. Anser du att din roll till den fria leken förändras om du är inom- eller utomhus? I 

så fall hur? 

14. Vilka roller/uppgifter har du som förskollärare/barnskötare i utomhusleken? 

15. Kan du beskriva eventuella för- och nackdelar med att vara delaktig i barns 

utomhuslek eller inte vara det? 

16. Vid vilka tillfällen bör man/ bör man inte gå in i barnens lek? 

17. Hur arbetar ni med vuxenledda lekaktiviteter utomhus?  

 

 

 


