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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka barns sociala interaktion samt hur pedagoger 

möjliggör denna interaktion under leken i utomhusmiljön. Studiens forskningsfrågor är 

följande: vilken betydelse har tillträdet till leken för det sociala samspelet i de yngre barnens 

lek och hur skapar pedagoger möjlighet för ett socialt samspel mellan de yngre barnen under 

den fria leken i sandlådan? Denna studie tar inspiration från ett sociokulturellt perspektiv och 

Lev Vygotskij som är grundare till detta perspektiv. Denna kvalitativa studie närmar sig ett 

resultat genom utförda videoobservationer och fältanteckningar med fokus i sandlådan med 

interaktionsanalys som analysmetod. Studien genomfördes på två förskolor under tre tillfällen 

vardera. Studien resulterade i att de yngre barnen på förskolan samspelade genom att imitera 

varandra där de utförde liknande handlingar. Genom att barnen utförde liknande handlingar 

fick leken en gemensam handlingsram vilket visade sig vara av vikt för barnens sociala 

samspel. Det framkom även att pedagogerna både möjliggjorde och hindrade barnens samspel 

i leken. Pedagogerna möjliggjorde samspelet mellan barnen genom att stötta dem in i andra 

barns lek. När pedagogerna blev för delaktiga i barnens lek och styrde lekens handlingsram 

kunde detta leda till att barnens sociala samspel avbröts. Resultatet visade även på att utifrån 

hur pedagoger såg möjligheter med artefakterna styrdes barnens lek men även barnens 

användande av artefakterna i leken medförde att andra barn tog efter och imiterade deras 

handlingar.  

 

Nyckelord: Socialt samspel, fri lek, tillträde, verbal kommunikation, icke verbal kommunikation, 

imiterande handlingar, utomhusmiljö, sandlåda, barn, pedagoger, sociokulturellt perspektiv 
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Förord 

Denna studie har utförts under den sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i 

Halmstad. Val av ämne gjordes utifrån ett intresse hos oss, både för utomhuspedagogiken och 

barns sociala samspel. Genom denna studie har vi fått mer kunskaper om hur samspelet 

mellan barn i utomhusmiljön ser ut samt hur vi som blivande förskollärare kan möjliggöra och 

igenkänna ett socialt samspel mellan barn. Efter genomförd studie inser vi vikten av 

pedagogers stöttning men även av att ha en förmåga att känna av situationer.  

 

Vi har under denna process arbetat tillsammans, samtliga delar har planerats, skrivits och 

utförts gemensamt. Detta val gjordes utifrån att vi anser det vara värdefullt att ha varandra att 

reflektera och diskutera med.  

 

Vi skulle vilja tacka handledare och kurskamrater som under processen kommit med 

förbättrings- och utvecklingsförslag som varit av stor vikt för denna studies genomförande. Vi 

skulle även vilja tacka varandra och de två förskolor som bidragit till att denna studie varit 

möjlig att genomföra.  

 

Halmstad den 9 januari 2017 

Anna Hildingsson & Louise Unnestam  
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1. Inledning 
Sedan slutet av 1990-talet har utomhuspedagogiken enligt Sjöstrand Öhrfelt (2015) blivit en 

naturlig och självklar del i förskoleverksamheten. Även Skolinspektionen (2012) lyfter denna 

självklara del inom förskolan och menar vidare att förskolegårdar ur en lärandesynpunkt är 

oinspirerade och tråkiga. McClintic och Petty (2015) framhäver att barn nuförtiden spenderar 

mindre tid utomhus än tidigare generationer, samtidigt menar de att vistelsen i utomhusmiljön 

är en viktig del i barns utveckling. I förskolan betraktas vistelsen i utomhusmiljön liksom vila, 

sångstund och samling som en rutin i verksamheten där utomhusmiljön ger möjlighet till 

samspel mellan avdelningarna på förskolan för såväl barn som pedagoger (Mårtensson, 2004 

& Persson Gode, 2011)  
 

De yngsta barnen i förskolan lockas ofta till platser i utomhusmiljön som är centrala och inom 

synhåll av pedagoger och förskolebyggnaden, vilket Engdahl (2014) vidare menar vara 

sandlådan som ofta är en central plats för barn att samspela på med både andra barn och 

pedagoger. Även Mårtensson (2010) framhäver att barns lek och samspel i utomhusmiljön 

ofta sker i närheten av pedagoger. Å andra sidan lyfter Engdahl (2014) att pedagoger inom 

förskolan har ett förhållningssätt som tyder på en tillit till utomhusmiljön, pedagogerna tar en 

avvaktande roll då miljön anses stimulera barns lek och samspel. Däremot menar Szczepanski 

(2008) & Sandberg & Vuorinen (2008) att utomhusmiljön inte är den enda bidragande faktorn 

till barns lek, utan att det även krävs pedagoger som är medvetna om utomhusmiljöns 

möjligheter. Knutsdotter Olofsson (2010) lyfter att det är få pedagoger som har ett intresse för 

och lägger tid på att vara aktiva med barnen i den fria leken. Även McClintic och Petty (2015) 

menar att pedagoger ser den fria leken under vistelsen i utomhusmiljön som ett tillfälle för 

barn att självständigt leka utan vuxnas närvaro. 
 

Utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar har vi fått en uppfattning om 

ett bristande intresse och engagemang hos pedagoger i förskolan för vistelsen i 

utomhusmiljön. Enligt vår uppfattning interagerar och samspelar pedagogerna inte alltid med 

barnen under utomhusvistelsen, de verkar se det som ett tillfälle att prata med sina kollegor. I 

denna studie avses begreppet utomhusmiljö miljön innanför förskolans inhägnad. I läroplanen 

för förskolan lyfts att utomhusmiljön i verksamheten ska ge möjlighet för barns lek, 

aktiviteter och lärande där deras planer, fantasi och kreativitet kommer till uttryck 
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(Skolverket, 2016). Mårtensson (2004) gör en tolkning av detta läroplansmål och menar att 

barns aktiviteter i utomhusmiljön förväntas i större utsträckning ske mer självständigt från 

pedagogernas närvaro men även att miljöerna ska stimulera barnens lek. 

1.1 Problemområde  

Bygdeson-Larsson (2010) identifierar i sin avhandling ett utvecklingsbehov kring förskolans 

verksamhet gällande hur pedagoger ger förutsättningar för kommunikation och samspel 

genom leken i utomhusmiljön. Vidare menar hon att samspelet mellan pedagog-barn är 

betydelsefullt för möjliggörandet av barns samspel i leken. Däremot framkommer det i 

McClintic och Pettys (2015) studie att pedagoger ser den fria leken i utomhusmiljön som ett 

tillfälle för barn att leka självständigt utan vuxnas närvaro. Problemet är således att samspelet 

mellan pedagog-barn i utomhusmiljön enligt ovanstående forskning anses vara betydelsefullt 

för samspelet mellan barnen. Pedagoger å andra sidan tar ofta en avvaktande roll och låter 

barn leka självständigt under vistelsen i utomhusmiljön. Utifrån detta finner vi det intressant 

att undersöka vilken betydelse barns tillträde till leken har för deras sociala samspel och hur 

pedagoger möjliggör detta samspel.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka barns sociala interaktion samt hur pedagoger 

möjliggör denna interaktion under leken i utomhusmiljön. 

• Vilken betydelse har tillträdet till leken för det sociala samspelet i de yngre barnens 

lek?  

• Hur skapar pedagoger möjlighet för ett socialt samspel mellan de yngre barnen under 

den fria leken i sandlådan?  

1.3 Begreppsförklaringar    

Nedan följer en förklaring av tre centrala begrepp som lyfts i studien. Begreppen är socialt 

samspel, fri lek och utomhusmiljö. 
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1.3.1 Socialt samspel  

Vi kommer i denna studie behandla begreppet socialt samspel utifrån Ytterhus (2002) 

beskrivning om att ett socialt samspel är ett ömsesidigt utbyte mellan två eller flera individer. 

Detta utbyte kan innefatta känslor, erfarenheter, upplevelser och artefakter. Vi delar även 

Michélsens (2005) förklaring om att socialt samspel kan ske genom verbal kommunikation 

och icke verbal kommunikation. Genom ögonkontakt och kroppsspråk utmärks ofta samspelet 

mellan de yngre barnen (Michélsen, 2005).  

1.3.2 Fri lek 

I denna studie förhåller vi oss till Knutsdotter Olofssons (1996) definition av begreppet fri 

lek, som innebär att den fria leken är fri för barnen men att det kan finnas styrda element, 

såsom regler som barnen sätter upp i leken. Vidare har vi förståelse för att det kan finnas yttre 

faktorer som kan ha en avgörande betydelse för den fria leken, såsom tillgängligt material, tid 

och pedagogers styrning.  

1.3.3 Utomhusmiljö 

Begreppet utomhusmiljö definieras av Dahlgren & Szczepanski (2004) som menar att 

begreppet har många betydelser och kan innefatta allt från förskolegården, parken, skogen och 

staden. Det är ett omfattande begrepp som vi i denna studie valt att avgränsa till att endast 

avse utomhusmiljön innanför förskolans inhägnad.  

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt följer en redogörelse över den tidigare forskning som vi finner relevant inom 

det område som denna studie behandlar. Forskningen kommer att presenteras utifrån tre 

tematiseringar; utomhusmiljöns möjligheter, samspel mellan barn i leken och pedagogers roll 

i utomhusmiljön.  

2.1 Utomhusmiljöns möjligheter 

I en studie av Opdenakker & Damme (2006) visar resultatet på att barns lärande kan 

effektiviseras genom en god miljö och relation till andra barn och vuxna. Utifrån miljöns 

utformning kan dessa relationer variera, studien benämner miljön som en tredje pedagog som 

kan främja lärandet. Vidare menar de att relationerna mellan gruppen och den vuxne kan bli 
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starkare genom en god konstruerad miljö (Opdenakker & Damme 2006). Även i Blanchet-

Cohen & Elliots (2011) studie visade resultatet på att relationen mellan barn-barn och 

pedagog-barn kan bli starkare genom utomhusvistelsen, en god utomhusmiljö anses även få 

pedagoger motiverade till att stödja barns samspel. Vikten av en allsidig miljö lyfter Engdahl 

(2014) i sitt resultat av sin studie. En allsidig miljö som innefattar olika platser för barn att 

leka på främjar deras sociala samspel och det sociala beteendet anses öka när de vistas i 

utomhusmiljön. Shim, Herwig & Shelley (2001) menar att barns lek har en större variation 

och är mer aktiv i utomhusmiljön, detta bidrar till att samspel med andra är beroende av 

miljön och dess utformning. Varierad miljö i förskolans verksamhet är enligt både Engdahl 

(2014) och Shim et al. (2001) av vikt för barns lek och samspel.  

I en komparativ studie av Storli & Hagen (2010) undersöktes barns fysiska aktivitet på 

förskolegården och i en naturlig miljö vilket i studien var skogen. I resultatet av studien lyfter 

de att samspel visar sig främjas då barn och pedagoger vistas i en naturlig miljö. Barn 

samspelar där tillsammans med varandra på ett annorlunda och mer kreativt sätt. De menar 

även att konflikter mellan barn är färre i den naturliga miljön då barn genom samspel och 

kommunikation har lättare att lösa problem som uppstår (Storli & Hagen, 2010). Detta lyfter 

även Eriksson Bergström (2013) som i sin avhandling menar att förskolegårdens 

utomhusmiljö och dess artefakter kan sätta begränsningar i barns kommunikation och 

samspel. Eriksson Bergström (2013) beskriver i sin studie ett utdrag från en observation där 

barnen samtalar och till en början kommer överens om vad artefakterna ska användas som i 

utomhusmiljön. Däremot avslutades leken på grund av att barnen inte längre var överens, 

detta medförde att två av barnen lämnade leken. Utifrån detta kan vikten av kommunikation 

mellan individer i utomhusmiljön betonas enligt Storli & Hagen (2010) och Eriksson 

Bergström (2013).  

2.2 Samspel mellan barn i leken 

Barn börjar redan i tidig ålder kommunicera, interagera och ta kontakt med andra barn enligt 

Engdahls (2011) studie. Resultatet visar på att barn är sociala aktörer som i leken 

uppmärksammar och visar intresse för andra barn. När yngre barn tar initiativ till en lek samt 

under och i avslut av leken görs detta oftast genom icke-verbal kommunikation. Barn anses 

även vara medvetna när andra barn försöker ansluta till en lek eller lämna leken, de kan 

genom icke-verbal kommunikation använda sig av kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck för 

att bjuda in till lek enligt Engdahl (2011). Vidare menar Tellgren (2004) att barn kan använda 
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sig av olika uteslutningsstrategier för att skydda sin lek från andra barn som redan är i eller 

vill delta i leken. I studiens resultat framkommer det att barn använder sig av 

uteslutningsstrategier genom att driva bort, ignorera eller använda ålder och storlek som 

motiv för att utesluta andra barn i leken. Detta kan ske både genom verbal och icke-verbal 

kommunikation.  
 

Eriksson Bergström (2013) belyser vikten av samtal och kommunikation om miljöns olika 

artefakter för att leken ska få en gemensam handlingsram. Samtidigt som styrda artefakter i 

miljön som är planerade och skapade av vuxna minskar stunder av verbalt förhandlande och 

kommunicerande mellan barnen (Eriksson Bergström, 2013). Däremot menar Engdahl (2014) 

att barn utvecklar samvarokompetenser och samspel när de får samtala och förhandla om 

olika artefakter, platser och lekar. Barn som leker på förskolegården samspelar enligt 

Berkhuizen (2014) på olika sätt, både verbalt och med kroppsspråk. Detta lyfter även 

Mårtensson (2004) som menar att de artefakter som finns tillgängliga i utomhusmiljön är av 

stor vikt för barnens samspel. Under leken i utomhusmiljön kan samspelet med andra 

individer stimulera och utveckla barns lärande. De artefakter som finns tillgängliga i 

utomhusmiljön är av betydelse för hur barn leker med och använder dem i deras lek 

(Mårtensson, 2004). Ytterligare en aspekt i barns lek lyfter Tellgren (2004) och menar att barn 

använder sig av olika tillträdesstrategier när de försöker delta i en lek. En av dessa strategier 

som Tellgren definierat utifrån Corsaros tillträdesstrategier går ut på att barn verbalt eller 

icke-verbalt utför en liknande handling som de barn som är i leken. Ytterligare ett tecken på 

att ett barn vill bli delaktig i en lek är att barnet stör eller avbryter den pågående leken 

(Tellgren, 2004). 

2.3 Pedagogers roll i utomhusmiljön 

Berkhuizen (2014) behandlar i sin studie samspel i utomhusmiljön mellan barn och pedagoger 

samt den fysiska miljön. Resultatet visar på att barn genom vistelse i en god utomhusmiljö 

som tillåter barn att samspela och interagera med varandra kunde främja barns samspel. 

Resultatet visar även på att de yngre barnen på förskolan ofta håller sig i närheten av 

pedagogerna på utegården. Berkhuizen (2014) menar då att det finns tillfälle för pedagogerna 

att möjliggöra ett samspel mellan pedagog, barn och miljö. I likhet med Berkhuizens (2014) 

resultat framkommer det även i Engdahls (2014) studie att de yngre barnen och deras lek ofta 

lockas till platser i utomhusmiljön där pedagogerna befinner sig. De lockas enligt resultatet 
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till platser där de kan samspela och interagera med pedagoger, alltså har pedagogerna och 

deras samspel en betydelse för barns lek enligt Engdahl (2014). Däremot visade det sig i 

Stephensons (2002) studie att interaktionen mellan pedagog och barn skiljer sig åt i inomhus- 

och utomhusmiljön. Resultatet visade på att i utomhusmiljön sker fler aktiviteter som 

involverar fler barn i mer fysiska aktiviteter. Det framkom i studien att det ansågs vara 

enklare att delta i aktiviteter i utomhusmiljön än i inomhusmiljön. Det upplevdes mer 

acceptabelt att samspela med barnen i sandlådan än när barnen t.ex. bygger med klossar i 

inomhusmiljön (Stephenson, 2002). 
 

Även i Sommers (2005) studie behandlas barns samspel och hon framhåller i resultatet att 

pedagogers samspel har en inverkan på barns interaktion med andra. Han menar utifrån sitt 

resultat att pedagogerna på förskolan förväntar sig att de äldre barnen under en längre tid ska 

kunna vara aktiva i en lek tillsammans med andra. Även att de själva ska kunna gå in och ur 

sociala situationer. Intressant att undersöka vidare är hur samspelet mellan vuxen-barn har en 

inverkan på barns samspel med varandra enligt Sommer (2005). Detta studerar Jacobi (1991) i 

en äldre studie som lyfter hur pedagogers samspel påverkar barns samspel mellan varandra. I 

resultatet framkommer det att förskollärare genom ett lyhört förhållningssätt möter barns 

perspektiv och genom detta visar ett gott samspel som utgör en norm på förskolan. Till 

skillnad från Jacobis (1991) resultat kommer Tullgren (2004) i sin avhandling fram till att 

pedagogernas styrning av leken och dess innehåll kan medföra att barnen drar sig undan från 

pedagogernas tillsyn. När barn är medvetna om att lekens innehåll inte uppskattas av 

pedagogerna försöker barnen hitta ett frirum i miljön där pedagogerna inte är närvarande. 

Däremot menar Tullgren (2004) att pedagogernas samspel och närvaro i leken kan medföra 

att pedagogerna får en uppfattning om vad barnen tycker om att leka och nå deras 

erfarenhetsvärld.  
 

Vidare undersöker Johansson & Pramling Samuelsson (2009) barns olika orsaker för att söka 

kontakt med pedagoger och göra dem delaktiga i sin lek. De lyfter kategorier som framkom i 

deras studie om när barn samspelar med pedagoger. En av dessa kategorier visade sig vara att 

barnet sökte kontakt för att få hjälp och stöttning av en pedagog. En annan kategori handlade 

om att ett samspel skapades utifrån att ett barn ville informera en pedagog om att en 

gemensam regel i leken bröts. Utifrån den sista kategorin skapades samspelet utifrån ett 

gemensamt intresse mellan barn och pedagog genom att pedagogen agerade lekkamrat 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2009).  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie tar inspiration från ett sociokulturellt perspektiv och Lev Vygotskij som är 

grundare till detta perspektiv. Hans tankar och teorier ligger till grund och utgör en stor del av 

forskningen om barns lärande (Lindqvist, 1999). Wertsch (1985) lyfter Vygotskijs 

ontologiska ståndpunkt vilket han beskriver som att individens högre mentala processer har 

sin utgångspunkt i ett socialt sammanhang. I det sociala sammanhanget uppstår lärandet, 

individen processar sedan detta både individuellt och i samspel med andra. Vidare tar han upp 

att individen enbart kan förstå de högre mentala processerna om vi har förståelse för de 

verktyg och tecken som förmedlar dem, dessa benämns som medierande redskap. Den 

epistemologiska utgångspunkten inom det sociokulturella perspektivet är att kunskap är 

ouppnåeligt, individen befinner sig hela tiden i en process där vi ständigt lär oss och aldrig 

blir färdiglärda (Wertsch, 1985). Han tar vidare upp att det är hur vi lär som är det viktiga och 

inte vad. Inom det sociokulturella perspektivet är samspel och kommunikation mellan 

individer viktigt för lärandet (Säljö 2000). Det finns två olika sorters verbal kommunikation 

mellan individer, envägskommunikation och tvåvägskommunikation. När en individ 

kommunicerar till en annan utan att få svar kallas det för envägskommunikation och när två 

eller flera personer för en dialog kallas för tvåvägskommunikation. En 

tvåvägskommunikation sker i tur och ordning mellan individerna vilket kan vara en vanlig 

konversation sinsemellan barn eller mellan barn och pedagog. Vidare lyfts den icke-verbala 

kommunikationen vilket kan ske i form av ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk (Säljö, 

2000).  
 

Vygotskij (1978) menar att lärandet sker i förhållande till den miljö vi interagerar med, 

samspelet med miljön har en avgörande betydelse för barns sociala samspel och lekar i 

utomhusmiljön. Lindqvist (1995) tar upp Vygotskijs syn på leken vilket hon menar innefattar 

ett estetiskt perspektiv. Barnen dramatiserar sina upplevelser i leken där de livlig gör dem och 

gör tolkningar. Genom leken används tänkandet som är en fantasiprocess och situationer får 

nya betydelser i leken enligt Lindqvist (1995). Vidare menar Vygotskij (1981) även att leken 

på så sätt kan vara en grund för utveckling och skapar den proximala utvecklingszonen, vilket 

beskrivs i följande avsnitt.  

 

 



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

8	
		

3.1 Samspel 

Utifrån Vygotskijs tankar belyser Strandberg (2006) att samspel är en förutsättning för 

lärande och utveckling, även att samspel ligger till grund för allt individer lär. Denna 

grundtanke inom det sociokulturella perspektivet lyfter även Säljö (2000) och Lindqvist 

(1999) som menar att det är i samspel med andra, barn lär och utvecklas. I de samspel barn är 

delaktiga i utvecklas olika sätt att kommunicera, tänka och utföra handlingar (Säljö, 2000).  

 

Säljö (2000) och Vygotskij (1978) lyfter att lärande främst sker genom kommunikativa 

samspel i interaktion med andra individer. De menar vidare att miljön har en betydande roll 

för barnets samspel med andra såväl barn som vuxna. Säljö (2015) menar att barn tidigt möter 

kommunikation vilket kan utmärka sig genom verbal kommunikation, ögonkontakt, skratt och 

beröring. Barnet blir genom detta delaktigt i en social kontext. Vygotskij (1978) framhäver att 

barns kommunikation uppstår då de samtalar och gestikulerar om hur artefakter ska användas 

i leken. Utifrån barns kommunikation och handlingar kan en artefakt få en annan innebörd än 

den ursprungliga. Inom det sociokulturella perspektivet är barns sociala samspel och 

handlingar av betydelse för deras utveckling (Vygotskij, 1978).  
  

3.2 Stöttning 

Inom det sociokulturella perspektivet finns ytterligare ett centralt begrepp, stöttning vilket 

ofta benämns med det engelska ordet scaffolding. Det innebär att en pedagog erbjuder 

stöttning för barn i sociala kontexter (Säljö, 2000). När ett barn får stöttning av en kamrat 

eller vuxen med mer kunskap ges barnet bästa möjlighet för lärande enligt Williams (2006). 

Med hjälp av stöttning från individer med mer kunskap inom ett område kan ett barn klara av 

uppgifter som barnet inte hade klarat av på egen hand. När ett barn får stöttning kan det 

innebära att barnet får hjälp med att bryta ned en uppgift så att helheten blir enklare att förstå 

och klara av. Denna stöttning sker verbalt där det innebär att barnet får hjälp med de 

viktigaste delarna så att uppgiften kan lösas (Säljö, 2000). I situationer där barn hjälper andra 

barn möjliggörs inte endast ett lärande inom barnens utvecklingszon utan de får även tillfälle 

att öva på att vara en del av en social kontext (Williams, 2006). Vidare lyfts Vygotskijs tankar 

om att en stor del av det individen lär, lär vi av varandra. Genom kommunikation och 

imitation lär barn tillsammans, redan innan ett barn har ett utvecklat verbalt språk lär barnet 
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genom att imitera och titta på andra. I denna imitationsprocess försöker barnet uppfatta vad 

sina kamrater gör, bli dem lika och känna samhörighet (Williams, 2006). 

3.3 Mediering 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering vilket innebär att 

individen i förståelsen av omvärlden använder sig av olika redskap och verktyg. Det finns 

både fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2000). De fysiska redskapen benämns som 

artefakter vilka är tillverkade av människan och kan exempelvis vara en spann, spade och 

sandleksak. Artefakter skapas utifrån människors tidigare erfarenheter, de tillverkas och 

används i olika syften. Genom artefakterna kan individen skapa ny kunskap, en artefakt blir 

därmed ett medierande redskap. Vidare innefattar intellektuella redskap både individens språk 

och tankar. Språket anses vara en av de viktigare medierande redskapen där individen kan 

kommunicera sina erfarenheter med och till andra individer (Säljö, 2000). 

4. Metod 
Studien har utförts kvalitativt genom observationer av barn och pedagoger i sandlådan i 

förskolans utomhusmiljö. Metodkapitlet är indelat i underrubriker vilka är observation, urval, 

tillvägagångssätt, analysmetod, undersökningens trovärdighet, metoddiskussion och till sist 

forskningsetiska principer.  

4.1 Observation 

Observation anses vara en passande metod när interaktioner mellan människor ska 

undersökas, då det ger möjlighet till en direkt upplevelse av det som observeras 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). I denna studie har icke-deltagande observationer 

genomförts, vilket innebär att observatören gör en iakttagelse av vad som sker i en miljö 

genom att endast befinna sig i den utan att själv vara aktiv (Bryman, 2011; Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Detta val har gjorts utifrån att vi undersökt vilken betydelse barns 

tillträde till leken har för deras sociala samspel och hur pedagoger skapar möjlighet för ett 

socialt samspel mellan de yngre barnen under den fria leken i sandlådan. Genom att vara 

aktiva deltagare i observationen menar vi vidare kunnat störa barnens sociala samspel i 

utomhusmiljön.  
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Christoffersen & Johannessen (2015) betonar att det finns två olika sorters observationer, 

strukturerade och ostrukturerade. Vi valde att utföra strukturerade observationer där ett 

schema med förutbestämda kategorier bestämmer observationsfokus. Inom strukturerade 

observationer används ofta ett observationsschema, detta schema innehåller olika kategorier 

som observatören förhåller sig till, våra kategoriseringar var verbal interaktion, icke-verbal 

interaktion och hur artefakter används (se bilaga 1). Ett alternativt tillvägagångssätt som kan 

användas inom strukturerade observationer vilket även har tillämpats i denna studie är att 

samla in data med hjälp av videoinspelning. Videoinspelningar anses positivt utifrån att det 

ger möjlighet till att se situationer om igen och på så sätt kunna få syn på detaljer som anses 

vara av vikt vid dokumentation av samspel enligt Bjørndal (2005). Ytterligare fördelar med 

videoinspelning anser han vara att den kan samla in information som vi människor annars 

kanske inte registrerat. Videoinspelning kan fånga upp kroppsspråk, rörelser och språket 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

4.2 Urval 

Deltagarna till observationen valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, detta innebär att valet av 

förskolor gjordes utifrån att de för tillfället fanns tillgängliga för oss (Bryman, 2011). 

Förskolorna som valdes har vi varit i kontakt med tidigare och vi var därmed bekanta med 

pedagoger och barn. Bekvämlighetsurvalet grundar sig i forskarnas bekvämlighet 

(Denscombe, 2010). Förskolorna som deltagit i studien var belägna i södra Sverige. Fiktiva 

namn används på de två förskolorna, i studien kallas dem Backabyn och Blommans förskola. 

Observationerna utfördes på två yngrebarnsavdelningar av barn mellan ett till tre år och 

pedagoger på dessa avdelningar. Backabyns förskola hade en utomhusmiljö avgränsad endast 

för denna avdelning. På förskolan arbetade fyra pedagoger och 14 barn. Till observationerna 

samlades 12 samtyckesblanketter in från barnens vårdnadshavare. Vi frågade även de fyra 

pedagoger som deltog när vi filmade under observationerna om samtycke, samtliga gav 

godkännande. Under de tre observationerna deltog cirka nio barn och tre pedagoger. 

Blommans förskola hade delad gård med äldrebarnsavdelningen, under observationerna var 

endast barnen från yngrebarnsavdelningen ute. På Blommans förskola arbetade sex pedagoger 

och 15 barn. Från Blommans förskola fick vi in nio samtyckesblanketter från barnens 

vårdnadshavare samt fyra från pedagogerna. Cirka fem barn och tre pedagoger deltog under 

de tre observationerna på Blommans förskola.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Förskolorna som deltog i studien kontaktades via telefon en vecka innan önskat besök. Under 

samtalen visade pedagogerna på förskolorna intresse och ville delta i studien. Efter dessa 

samtal skickades samtyckesblanketter ut till pedagogerna som delade ut dem till barnens 

vårdnadshavare (se bilaga 2). När pedagogerna på förskolorna skickade tillbaka 

samtyckesblanketterna bestämdes tre dagar på vardera förskola när observationerna skulle äga 

rum. Innan påbörjad observation samlade pedagogerna barnen för att ge oss tillfälle att 

presentera oss själva, varför vi var där och att en filmkamera skulle användas under deras 

vistelse i utomhusmiljön. Observationerna genomfördes med hjälp av videoinspelning och 

varade cirka 30 minuter under förmiddagen vid varje tillfälle, alltså hade sammanlagt cirka 

180 minuter data samlats in. Videoinspelningen utfördes med en rörlig kamera för att fånga 

barns och pedagogers sociala samspel i sandlådan, observatören som inte filmade tog 

fältanteckningar.  

4.4 Analysmetod 

Analysen genomfördes utifrån Rennstams & Wästerfors (2011) tre steg vilka är att sortera, 

reducera och argumentera. Efter varje observation transkriberades videoinspelningarna och 

filmerna granskades flera gånger utifrån Jordan & Henderson (1995) som menar att vi efter 

varje uppspelning kan få syn på fler detaljer. Datan sorterades utifrån olika tematiseringar 

som uppkom i observationerna kopplade till syfte och forskningsfrågor för att återigen bli 

välbekant med datan. Resultat och analys kommer presenteras utifrån tematiseringar då vi 

anser att det blir lätt att följa och urskilja de mönster som identifierats. Dessa tematiseringar 

uppkom efter den empiriska studien. När transkriberingarna sorterats och ordnats upp kunde 

vi reducera för att sedan analysera det mest intressanta för studien (Rennstam & Wästerfors, 

2011). De menar att allt observationsmaterial inte kommer kunna presenteras utan det krävs 

att forskarna sållar bland den insamlade datan, vilket har gjorts genom reducering. I 

diskussion följer vidare nästa steg, att argumentera. Detta innebär att empirin från vår studie 

ställs i relation till andra studier och kan bidra till ett självständigt inslag (Rennstam & 

Wästerfors, 2011). 

 

I studien användes interaktionsanalys i behandlingen av materialet vilket gjorde det möjligt att 

undersöka samspel mellan individer samt mellan individer och artefakter i miljön. Genom 

denna analysmetod kan vi vidare inom samspelet undersöka individers handlingar såsom 
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språket, icke-verbal interaktion och hur artefakter används. Denna analysmetod valdes utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor då syftet var att undersöka barns sociala interaktion och 

hur pedagogerna möjliggör denna interaktion under den fria leken i sandlådan. 

Videoinspelning som dokumentationsmetod anses vara ett verktyg som är betydelsefullt då 

sekvenser kan ses i sitt sammanhang och analyseras om igen (Jordan & Henderson, 1995). 

4.5 Undersökningens trovärdighet 

Bryman (2011) menar att det finns fyra kriterier för en studies trovärdighet, vilka är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. Denna studie 

samlade in material från två förskolor, vilket innebär att resultatet är tillförlitligt i de förskolor 

där observationerna utfördes. Detta betyder däremot att resultatet inte behöver vara 

överförbart till utomstående förskolor (Denscombe, 2009). Eftersom observationerna 

genomfördes tillsammans på två olika förskolor kan det ha bidragit till en mer omfattande 

data än om observationerna utförts enskilt. Nästa steg i Brymans kriterier är överförbarhet 

som innebär att studien kan genomföras i andra verksamheter och miljöer. Bryman (2011) 

menar däremot i enlighet med Denscombe (2009) att resultatet inte behöver bli detsamma. 

Pålitlighet innebär att forskningsprocessen redogörs tydligt och fullständigt (Bryman, 2011). 

Under forskningsprocessen har vi haft handledare och kurskamrater som kritiskt granskat 

studien och dess olika delar vilket kan bidra till ökad pålitlighet. Sista kriteriet är möjlighet att 

styrka och bekräfta som innebär att i största mån ställa sig objektiv till studiens datainsamling, 

analysprocess och därmed resultatet (Denscombe, 2009). Vidare menar Bryman (2011) att det 

inte är möjligt att vara helt objektiv.   

4.6 Metoddiskussion 

Under studiens gång har situationer uppstått som gjort att ett kritiskt förhållningssätt intagits 

till en del av våra val av metoder. Eftersom observationerna dokumenterats med hjälp av 

videoinspelning har vi vid transkribering av dessa inspelningar stött på problem med att höra 

vad som sagts. Ljudet har störts av blåst och andra barn och pedagoger i omgivningen. 

Bjørndal (2005) tar upp en nackdel med videoinspelning och menar att detta val av verktyg 

bestämmer empirin som samlas in. Personen som filmar avgör den insamlade empirin genom 

sin placering, placeringen avgör vilket ljud som fångas upp av videokameran samt vilka delar 

av verkligheten som blir observerade. Valet av icke-deltagande observationer gjordes utifrån 

en vilja att inte komma nära situationerna då det funnits en risk att barnens och pedagogernas 
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sociala samspel i leken hade störts och att vi på så sätt inte fått ett rättvist resultat. Valet av att 

inte vara aktiva med barnen kan ha medfört till att ljudupptagningen vid vissa inspelningar var 

svåra att tyda. Å andra sidan tillämpades fältanteckningar som blev ett komplement vilket 

gjorde att videoinspelningarna kunde tydas och användas. 
 

Under en av observationerna uppmärksammades ett barn som genom sitt kroppsspråk visade 

att han inte ville bli filmad. Då filmkameran riktades mot barnet stannade barnets lek upp för 

att titta på observatören vilket medförde att videoinspelningen av detta barn avslutades. 

Bjørndal (2005) menar att en situation kan bli påverkad och konstlad av videoinspelning, 

vilket det blev i detta fall. När vi presenterade oss för barn och pedagoger på förskolorna och 

informerade om vad vi gjorde där hade vi i åtanke att inte berätta för mycket om syftet och de 

forskningsfrågor studien grundar sig på. Detta val gjordes utifrån att försöka undvika 

konstlade situationer och i största mån få ett rättvist resultat. För att barn och pedagogers 

sociala samspel och lek i utomhusmiljön skulle ske naturligt valdes förskolor utifrån ett 

bekvämlighetsurval där deltagarna kände oss sedan tidigare och möjligtvis kunde känna tillit 

och trygghet till oss. Å andra sidan kan detta urval ha påverkat studiens resultat då några barn 

visade ett intresse både för oss och filmkameran. Även två av pedagogerna gick fram till oss 

vid två tillfällen för att prata och diskutera studien under observationen. 

 

Ett annat val vi diskuterat och reflekterat kring i efterhand är vår definition av begreppet 

utomhusmiljö, eftersom begreppet är brett valde vi att smalna av till utomhusmiljön innanför 

förskolans inhägnad. Den kritiska ståndpunkten i detta är att tidigare forskning har sina egna 

definitioner och inte nödvändigtvis behöver stämma överens med vår definition. Vi anser 

däremot att detta inte behöver påverka vår studie då detta endast är en definition vi gjort för 

att avgränsa vad som ska observeras.  

4.7 Forskningsetiska principer 

I denna studie följs Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som innebär fyra 

individskyddskrav som forskaren skall ta hänsyn till i utförandet av en forskningsstudie. De 

fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första kravet, informationskravet innebär att deltagarna i studien har 

informerats om studiens syfte samt villkor för att delta i studien. Deltagarna har därför 

informerats om att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 
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i studien. Utifrån detta kommer det finnas utrymmen på gården som inte filmas för att 

deltagarna ska kunna avbryta deltagandet. Det andra kravet, samtyckeskravet innebär att 

vårdnadshavare måste godkänna sitt barns deltagande om barnet är under 15 år. Innan 

förskolorna besöktes skickades samtyckesblanketter ut till barnens vårdnadshavare och 

pedagoger på förskolorna. Det informerades om studiens syfte samt att uppgifter om barnet 

kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet. Innan observationerna tillfrågades barnen 

om de ville delta i studien och vi var under observationerna lyhörda för om barnen på något 

vis visade att de inte ville bli filmade. De barn som inte fått godkännande för att delta i 

studien blev inte filmade under observationerna. Vid ett tillfälle råkade ett barn komma med i 

en filmad situation, filminspelningen avbröts och användes inte. Med konfidentialitetskravet 

menas att uppgifter om deltagarna i studien kommer behandlas så att utomstående inte kan 

identifiera individerna. Utifrån detta har vi använt fiktiva namn på deltagarna i studien för att 

skydda deras identitet. Konfidentialitetskravet innebär även att det material som samlas in i 

denna studie kommer att förvaras på ett sådant sätt att det inte sprids till andra individer. Vi 

har därför filmat på förskolan med egna kameror och sedan förvarat filerna på en extern 

hårddisk. Sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att datan som samlats in endast 

kommer att användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002; Vinterek, 2008). Dessa 

fyra etiska riktlinjer som beskrivits ovan har tagits hänsyn till under studiens hela process.   

5. Resultat och Analys 
Nedan följer resultat och analys utifrån tre tematiseringar. Inledningsvis presenteras 

pedagogers stöttning som möjliggörande av barns sociala samspel i leken. Därefter följer en 

tematisering kring pedagogers stöttande handlingar som hinder. Avslutningsvis behandlas 

liknande handlingar som möjliggörande av barns sociala samspel i leken.  

5.1 Pedagogers stöttning som möjliggörande av barns sociala samspel 
i leken  

I utdraget från Blommans Förskola är två pedagoger, Petra och Isabell i sandlådan 

tillsammans med två barn, Lucas och Victoria.  
 

“Under klätterställningen befinner sig Victoria som sträcker fram en byggkloss till 
pedagogerna som står vid sidan av klätterställningen. Isabell böjer sig fram och tar 
emot byggklossen. Pedagogerna börjar rota i sina flickor och Petra frågar vad 
glassen kostar. Petra frågar om Lucas har några pengar som hon kan låna till 
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glassen. Lucas letar i sina fickor och ger sedan låtsaspengar till Victoria. Isabell 
frågar Victoria om hon fick 10 kronor. Victoria svarar “ja av Lucas” samtidigt som 
hon sträcker fram handen med glass till Petra. Petra frågar om Lucas vill ha lite 
kaffe? “nej, vatten” svarar Lucas och skakar på huvudet. Petra frågar då Victoria 
“Kan du bjuda Lucas på vatten?” Victoria går till baksidan av rutschkanan, sträcker 
fram händerna med muggen och låtsas fylla på. Hon ger sedan muggen till Lucas som 
dricker upp vattnet. Isabell frågar om hon kan få lite te och vad det kostar, Victoria 
svarar “10 kronor”. Isabell tittar i fickorna och ger 10 kronor till Victoria. Lucas går 
till baksidan av rutschkanan för att fylla på sin mugg med te så som Victoria gjorde 
när hon hämtade vatten till honom.” 
 

I situationen är två barn och pedagoger tillsammans i sandlådan under en klätterställning. En 

lek påbörjas av ett barn som ger en byggkloss till en av pedagogerna. De båda pedagogerna 

som är i sandlådan bygger vidare på denna handling genom att fråga vad det kostar och de 

letar i sina fickor efter pengar. Leken resulterar i att det ena barnet är säljare och att 

pedagogerna köper av henne. En av pedagogerna bjuder in det andra barnet till att vara med i 

leken genom att fråga honom om pengar. Han letar i sina fickor och ger sedan pengar till 

Victoria. Pedagogen fortsätter sedan vidare med att ställa frågor till detta barn och involverar 

honom i leken. Victoria hämtar vatten till Lucas vilket hon blir uppmanad till av pedagogen 

att göra, hon ger vattnet till Lucas. När den andra pedagogen ber om att få köpa te är det 

istället Lucas som hämtar detta till pedagogen och han gör det på samma sätt som Victoria. 
 

Det är utifrån utdraget rimligt att anta att pedagogerna ställer frågor och uppmanar barnen till 

att vara aktiva i leken med varandra för att möjliggöra ett socialt samspel mellan dem. När 

Petra frågar Victoria om hon kan bjuda Lucas på vatten är det rimligt att anta att detta är en 

inbjudan till ett samspel mellan barnen. Pedagogerna stöttar barnen genom verbal 

kommunikation och genom detta blir båda barnen aktiva i leken. Det sker i utdraget en 

tvåvägskommunikation där barn och pedagog kan föra dialoger med varandra. Samtalet 

mellan barn och pedagog startas utifrån att Victoria ger pedagogen Isabell en byggkloss. 

Isabells val av att starta upp en lek om att köpa glass tolkar vi göras utifrån att Victoria står 

under rutschkanan och pedagogerna står på andra sidan. Victoria står under rutschkanan som 

kan liknas med en kiosk, detta kan ses som en tredje pedagog och medierande artefakt där 

platsen talar om för Isabell vilken handlingsram leken ska få. Efter denna handling letar 

pedagogen efter pengar för att betala för glassen som hon har köpt i kiosken. Detta kan bidra 

till ett lärande hos barnen om att vi i samhället måste betala för vad vi vill eller behöver ha.  
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Det kan tänkas att kommunikationen mellan pedagogerna och barnen möjliggjort ett samspel 

mellan alla fyra i leken utifrån att det skapats en gemensam handlingsram. Vi kan i slutet av 

utdraget se hur barnen lärt sig av andra barn och pedagoger genom imitation där Victoria tar 

efter Isabells ide om vad allt ska kosta. Därefter tar Lucas efter Victorias sätt att fylla på 

dryckerna vilket är med hjälp av artefakter i miljön. Vi ser även artefakternas betydelse i detta 

utdrag där de artefakter som används av barnen i denna lek blir viktiga för lekens handling. 

Artefakterna används och tillämpas av pedagogerna där artefakterna möjliggör samspelet 

mellan barnen och blir av betydelse för deras gemensamma handlingsram.  

 

I detta utdrag utspelar sig en situation på Backabyns förskola mellan två barn, Nicke och 

Albin i sandlådan. Två pedagoger befinner sig i närheten av barnen i sandlådan. 
 

“Nicke sitter i sandlådan och gräver ned en traktor i sanden med hjälp av en spade. 
När Albin går fram till Nicke trampar han på traktorn som Nicke gräver ned. Nicke 
tittar på Albin. Albin lyfter efter detta traktorn och börjar gå iväg med den men 
stannar när Nicke tar traktorn från hans hand. Nicke fortsätter sin lek medan Albin 
häller sand över traktorn med hjälp av en vattenkanna. Nicke går iväg och sätter sig 
en bit från Albin som följer efter och fortsätter hälla sand med vattenkannan men nu 
även över Nicke. Nicke lyfter upp traktorn och tittar på pedagogerna som pratar med 
varandra, de ser honom inte. Albin har under tiden hittat en kvist som han plockar 
upp och petar med kvisten i Nickes ansikte. Pedagogen ser detta, springer fram till 
Albin och uttrycker “Nej, nej Albin inte i ögonen på honom. Det får man inte göra, 
inte peta i ögonen på Nicke då blir Nicke ledsen” När hon tagit kvisten från hans hand 
uppmanar hon honom till att hämta en spade om han vill hjälpa Nicke. “Ja gör det 
istället” säger pedagogen efter detta. Albin springer iväg och ur bild men kommer 
strax tillbaka med en spade efter att en pedagog sagt “här har du en gul spade 
liggandes om du ville hjälpa Nicke”. Pedagogen frågar Nicke om Albin får vara med 
och hjälpa till. Nicke nickar och pedagogen svarar “japp, så bra”. Nicke och Albin 
tittar nu på varandra och kör traktorn fram och tillbaka, de börjar sedan tillsammans 
gräva ned traktorn. Leken och samspelet mellan barnen avslutas när pedagogerna 
säger att det är dags att gå in.” 
 

Nicke sitter i en sandlåda och har en ensamlek där han gräver ned en traktor i sanden, Albin 

ansluter till sandlådan och detta barns lek. Albin stör pojkens lek under upprepade gånger 

genom att först trampa på traktorn och hälla sand både över traktorn och barnet med en 

vattenkanna. Nicke förflyttar sig då till en annan del av sandlådan men Albin följer efter och 

tar upp en kvist som han petar med i barnets ansikte. Detta uppmärksammar en pedagog och 

kommer då springandes fram till Albin och plockar kvisten från hans hand. Pedagogen 
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uppmanar Albin till att hämta en spade om han vill vara med i leken. När Albin har hämtat en 

spade och satt sig bredvid Nicke och utför samma handlingar som han kan leken pågå tills alla 

ska gå in. 
 

I detta utdrag är det rimligt att anta att Albin försöker få tillträde till Nickes lek under fyra 

tillfällen, han avvisas vid tre av tillfällena. Vi tolkar Albins handlingar som att han vill 

komma in i leken men att han inte har rätt strategi för det. Nicke som söker ögonkontakt med 

pedagogerna får ingen respons från dem då de står bredvid sandlådan och pratar med 

varandra. Det kan tänkas att Nicke försöker uppmärksamma Albins handlingar och få 

stöttning från pedagogerna genom att titta på dem. Albin lyckas komma in i leken först när 

han får stöttning av en pedagog som visar på en tillträdesstrategi för att komma in i leken. 

Leken accepteras när Albin gör som pedagogen uppmanat honom till, vilket var att utföra 

liknande handlingar som Nicke. Vi tolkar denna situation som att Albin behövde stöttning av 

en pedagog vid tillträdet till leken och att han sedan kunde ha ett socialt samspel med det 

andra barnet under leken. Barnen samspelade genom att imitera varandras handlingar. Det kan 

å andra sidan tänkas att Nicke som är i den pågående leken oavsett tillträdesstrategi hade 

nekat Albins tillträde utan pedagogs stöttning. Det är rimligt att anta att pedagogen som 

stöttade Albin in i leken bestämde att de skulle ha en lek tillsammans. Nicke kan tänkas velat 

ha en ensamlek men då pedagogen stöttade Albin till att träda in i leken accepterades 

tillträdet.  

5.2 Pedagogers stöttande handlingar som hinder 

Följande utdrag från Blommans förskola utspelar sig en situation med tre barn, Lucas, Alice 

och Victoria. En pedagog är ute tillsammans med barnen och finns hela tiden i närheten av 

barnen.  
 

“Victoria sitter på en gunghäst och gungar medan Alice gräver med en spade i 
sanden. Alice visar en spade med sand för pedagogen som frågar vart de ska samla 
sanden. Pedagogen tittar sig omkring för att se om det finns något som barnen kan 
samla sand i. Hon uppmanar Lucas som kliver i sandlådan att han och Alice kan 
hjälpas åt med att samla sand i en spann som hon nu hittat och placerar bredvid 
Alice. Pedagogen kommer sedan med en till spann och sätter även denna vid Alice. 
Båda spännerna står nu vid henne och Lucas lämnar sandlådan. Victoria hoppar ned 
från gunghästen och Alice som sitter och gräver följer efter Victoria till en annan del 
av sandlådan. Pedagogen frågar om Alice och Victoria kan hämta vatten till hästen i 
spannen som hon håller i samtidigt som hon räcker fram den till barnen. Barnen fyller 
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tillsammans spannen med sand med hjälp av spadar och fortsätter med detta tills 
pedagogen frågar barnen om de ska mata hästen. Victoria tar spannen och matar 
hästen genom att hålla spannen vid hästens mun. Pedagogen riktar sin 
uppmärksamhet till ett barn som gråter och går dit. Alice och Victoria leker efter detta 
varsin lek.”   
 

Victoria sitter på en gunghäst medan ett annat barn gräver i sandlådan. Barnet som gräver i 

sandlådan håller upp sin spade och visar pedagogen som frågar vad de ska lägga sanden i och 

letar upp en spann. Ett tredje barn, Lucas ansluter till sandlådan och han blir uppmanad till att 

hjälpa Alice till att samla sand. Pedagogen har hittat ytterligare en spann som hon sätter ner 

vid Alice. Efter detta lämnar Lucas sandlådan. Ett av barnen, Victoria som gungat på 

gunghästen går till en annan del av sandlådan, Alice följer efter. Pedagogen räcker fram en 

spann till barnen och frågar om de kan hämta vatten till hästen. Victoria och Alice gräver sand 

och lägger i spannen tillsammans, pedagogen avbryter barnen då hon frågar om de ska mata 

hästen. Endast Victoria går fram och matar hästen med spannen barnen fyllt med sand. 

Pedagogen går till ett annat barn, Victoria och Alice leker nu var för sig. 
 

I utdraget går det att utläsa att de tre barnen som blivit observerade har en ensamlek, de leker 

var för sig i sandlådan. Pedagogen som är närvarande får kontakt med Alice som visar sin lek 

för pedagogen där hon fångar upp detta och uppmanar Lucas som nu anslutit till sandlådan att 

vara med i Alice lek. Utifrån detta kan det tänkas att pedagogen uppmärksammat barnens 

ensamlek och vill möjliggöra ett socialt samspel mellan barnen. Hon gör detta genom att be 

dem samla sand i en spann tillsammans, däremot placeras båda spännerna vid Alice. Vi tolkar 

att Lucas som efter detta väljer att lämna leken känner sig exkluderad då de båda artefakterna 

ges till Alice. Pedagogen bjuder in Lucas till Alice lek men stöttar honom inte till att komma 

in i leken. Det kan även vara rimligt att anta att Lucas inte är intresserad av att delta i Alice 

lek och lämnar sandlådan på grund av detta. Då Lucas lämnat sandlådan kliver Victoria ner 

från gunghästen vilket Alice uppmärksammar och följer efter henne. Pedagogen frågar då 

båda barnen om de kan samla vatten i spannen som hon sträcker fram till dem. Victoria och 

Alice följer pedagogens uppmaning där de samspelar genom att gemensamt utföra en uppgift 

från pedagogen. Samspelet pågår till dess att pedagogen ger en ny uppmaning till barnen 

vilket är att mata hästen, vid denna uppmaning avbryts samspelet. Det finns endast en spann 

och den tar Victoria vilket kan tänkas vara anledningen till att barnens sociala samspel 

avbryts. Vi kan se denna situation i relation till tidigare beskrivning av när Lukas väljer att 

lämna leken då han blir utan spann. Då det inte finns artefakter tillgängliga för båda barnen 
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kan det tänkas att det inte bjuder in barnen till att leka tillsammans. Å andra sidan kan det 

tänkas att pedagogens styrda handlingsram för leken medförde att barnen tillslut inte längre 

hade intresse för leken. Vi tolkar detta utifrån att pedagogen inte gjorde barnen delaktiga i 

lekens handlingsram. Det kan vidare tänkas att artefakterna inte var medierande för barnen i 

denna lek utan enbart användes utifrån pedagogens erfarenheter. 

 

I detta utdrag kan vi se en skillnad i pedagogens närvaro och möjliggörande för barnens 

sociala samspel. Hon är mer verbalt aktiv under Victoria och Alices samspel än i samspelet 

mellan Alice och Lucas. Vi kan även se ett samband med detta genom att samspelet mellan 

Victoria och Alice håller vid längre. Pedagogen skapar en gemensam handlingsram mellan 

Victoria och Alice vilket ger dem möjlighet till att samspela och att utföra liknande 

handlingar i leken. Det kan även tänkas att pedagogens uppstart av leken gör att Victoria och 

Alice inte behöver kommunicera verbalt då lekens handling redan är bestämd.  

 

I följande utdrag utspelar sig en situation på Backabyns förskola i sandlådan mellan två 

pedagoger, Annika och Gunilla och fyra barn, Kevin, Nicke, Nellie och Sofia. 
 

“Nellie sitter ensam i sandlådan och fyller en spann med sand. Annika och Gunilla 
står vid sandlådans kant och pratar med varandra. Annika sätter sig efter deras 
samtal i sandlådan bredvid Nellie. Då Annika satt sig ned kommer Kevin, Nicke och 
Sofia till sandlådan. Sofia sätter sig på en låda i närheten av Annika medan Kevin och 
Nicke går fram till pedagogen Annika. Pedagogen skakar en sil med sand och säger 
sedan “Kolla här, en massa stenar!” samtidigt som hon söker ögonkontakt med 
barnen i sandlådan. Därefter uppmanar hon Nellie till att hjälpa henne att skaka 
silen. Nellie häller sand i silen och tar sedan den ifrån Annika och skakar den likadant 
som hon gjorde. Annika tar därefter tillbaka silen från Nellie som fortfarande skakar 
bort sanden. Kevin och Nicke som har tittat på Annika och Nellies lek tar sina spadar 
och turas om att hälla sand i silen. Denna lek fortsätter tills dess att pedagogen blir 
tillkallad av andra barn och lämnar sandlådan. Leken avbryts och barnen följer efter 
Annika.” 
 

I ovanstående situation sätter sig en pedagog vid ett barn som sitter och gräver, tre barn 

ansluter till sandlådan. Pedagogen startar upp en lek med barnen genom att skaka en sil med 

sand, hon försöker under tiden få ögonkontakt med barnen och uppmanar främst ett barn till 

att hjälpa henne. Detta barn tar silen från Annika och imiterar hennes handling men Annika 

tar snabbt tillbaka silen och avbryter barnet. Kevin och Nicke som under tiden har iakttagit 

leken går fram till Annika och Nellie, även de träder in i leken genom att utföra samma 
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handlingar. Det fjärde barnet, Sofia har under hela sekvensen suttit på en låda och iakttagit 

leken. Leken mellan pedagogen och barnen avbryts när pedagogen kallas till dess att en annan 

plats på förskolegården. 
 

Utifrån detta kan vi se hur barnen i utdraget lockas till platsen där en pedagog är närvarande 

och även att leken är i behov av stöttning från en pedagog för att möjliggöra ett socialt 

samspel mellan barnen. Det kan tänkas att leken resulterade i ett socialt samspel utifrån att 

pedagogen sökte ögonkontakt och kommunicerade med barnen för att försöka skapa en 

gemensam handlingsram för leken. När pedagogen tar silen från Nellie är det rimligt att anta 

att hon inte ger möjlighet för barnen att samspela utan pedagogs närvaro. Leken hade 

möjligtvis kunnat ske i samspel mellan enbart Nellie, Kevin och Nicke och inte varit lika 

beroende av pedagogens närvaro. Detta hade i sin tur kunnat ge pedagogen möjlighet till att 

uppmärksamma Sofia som inte varit aktiv i den pågående leken. Det kan å andra sidan tänkas 

att pedagogen väljer att ta tillbaka silen utifrån att hon ville involvera fler barn i leken och 

genom sin närvaro skapa möjlighet för barnen att samspela. Det kan det tänkas att leken 

mellan barnen skapades utifrån att pedagogen var närvarande och verbalt stöttade dem 

eftersom att leken avbröts när pedagogen gick därifrån. Leken återupptas inte av barnen utan 

de följer istället efter pedagogen. Det kan tänkas att leken möjligtvis fortsatt om Annika inte 

tagit silen från Nellie. Utifrån att barnen inte fortsätter sin lek när pedagogen lämnar är det 

även rimligt att anta att pedagogen möjliggjorde samspelet mellan barnen och att leken var i 

behov av en stöttande pedagog.  

5.3 Liknande handlingar som möjliggörande av barns sociala samspel 
i leken 

På Backabyns Förskola utspelar sig en lek där tre barn, Kevin, Sofia och Nellie är aktiva i 

detta utdrag.  
 

“Kevin gräver ensam upp sand med hjälp av en spade och lägger sanden på 
rutschkanan. Sofia klättrar uppför stegen till rutschkanan där hon sätter sig och 
iakttar Kevin och hans lek. Hon åker sedan nedför rutschkanan och landar på Kevin 
som står vid rutschkanans slut. Kevin ramlar bakåt och Sofia som har åkt på honom 
ställer sig och tittar på när Kevin ställer sig upp igen. Kevin knuffar då bort Sofia. 
Sofia försöker vara med i leken genom att ösa ner sanden Kevin lagt på rutschkanan. 
Då knuffar Kevin återigen bort Sofia som tittar på Kevin och därefter går därifrån. 
Kevins lek fortsätter där han lägger sand på rutschkanan. Situationen fortsätter så 
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tills Nellie kommer och iakttar Kevin och vad han gör. Nellie hittar en egen spade som 
hon tar upp och även hon lägger sand på rutschkanan. Kevin och Nellie ler mot 
varandra samtidigt som de turas om att lägga sand på rutschkanan.” 

 

Följande situation utspelar sig mellan tre barn i sandlådan. Sofia går uppför stegen till 

rutschkanan samtidigt som Kevin står nedanför och skopar upp sand på rutschkanan. Sofia 

åker nedför rutschkanan och på Kevin som ramlar. Kevin knuffar efter detta Sofia. Sofia 

försöker sedan delta i Kevins lek genom att dra ner sanden som Kevin lagt där. Denna 

handling accepteras inte av Kevin, han knuffar återigen bort Sofia som därefter lämnar 

sandlådan. Efter en stund kommer Nellie som upprepar Kevins handling. Nellie och Kevin 

turas om att skopa upp sand på rutschkanan. 
 

I utdraget visar två barn intresse för Kevins lek, där Sofia blir avvisad och Nellie får tillträde 

till leken. Vi tolkar detta som att det kan bero på barnens olika sätt att tillträda leken. Sofias 

tillträdesstrategi accepteras inte av Kevin, vilket vi anser kunna bero på att hon drar ner 

sanden från rutschkanan och då inte utför en liknande handling. Nellie som däremot imiterar 

Kevins handlingar accepteras av Kevin och vi tolkar det som att hon genom detta får tillträde 

till Kevins lek. Barnen kommunicerar genom att iaktta och de har ögonkontakt med varandra. 

Mellan Kevin och Nellie förekommer det även att de ler mot varandra, genom detta är det 

rimligt att anta att de har ett socialt samspel där de är överens om lekens handlingsram och 

dess regler.  
 

Att Sofia inte får tillträde till leken kan som tidigare nämnt bero på att hon utför en motsatt 

handling än vad Kevin gör i sin lek, som går ut på att skopa upp sand på rutschkanan. Att 

Sofia inte får tillträde till leken kan å andra sidan tolkas bero på att hon tidigare blivit knuffad 

av Kevin och att hon därför vill förstöra hans lek. Detta gör hon genom att dra ned sanden 

från rutschkanan. Det kan tänkas finnas en fientlig dynamik mellan Kevin och Sofia vilket 

bidrar till deras handlingar gentemot varandra. Det är även rimligt att anta att Nellies 

handlingar tyder på att hon tar Kevins parti utifrån att hon utför liknande handlingar som 

Kevin. Detta kan även ses utifrån att de har ögonkontakt och ler mot varandra i utdraget, 

vilket kan bidra till att hennes handlingar blir accepterade.   
 

Följande utdrag utspelar sig mellan två barn, Kevin och Albin som sitter och gräver i 

sandlådan på Backabyns förskola. 
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“Kevin iakttar Albin när han fyller sin spann med sand med hjälp av en spade. Kevin 
plockar upp en spade som ligger bredvid och börjar fylla en spann med sand. Albin 
tar sin spade och plattar till sanden i sin spann, Kevin som iakttagit detta gör likadant 
med sin spade. Albin uttrycker ”det är ett löv här”. Kevin och Albin får ögonkontakt 
men Kevin svarar inte på detta. Efter att leken pågått ett tag lämnar Albin leken men 
stannar till och tittar på Kevin som leker vidare. När Albin börjat gå igen lyfter Kevin 
blicken och ser Albin, de får ögonkontakt och Kevin vinkar tillbaka Albin med en 
spade. Albin går tillbaka till Kevin och de fortsätter gräva sand i varsin spann”. 
 

I denna sekvens leker Kevin och Albin samma lek bredvid varandra. Kevin iakttar Albins lek 

och imiterar det han gör. Albin pratar med Kevin som inte svarar. Efter en stund går Albin 

därifrån och tittar tillbaka på Kevin men fortsätter sedan gå därifrån. Kevin uppmärksammar 

till slut att Albin har gått och vinkar tillbaka Albin som kommer tillbaka och leken fortsätter.   
 

Vi tolkar att samspelet mellan barnen möjliggörs med hjälp av artefakterna, de gör det möjligt 

för dem att starta en lek där de utför liknande handlingar och leken får en gemensam 

handlingsram. Under detta sociala samspel tar Albin kontakt med Kevin genom att verbalt 

kommunicera med honom men Albin får ingen respons. Detta kan tolkas bero på att Kevin 

inte förstår vad Albin vill förmedla. Kevin vänder sina handlingar mot sin spann och spade 

igen, utifrån dessa handlingar är det rimligt att anta att Albin väljer att gå därifrån när han inte 

får respons. Kevin uppmärksammar däremot att Albin har lämnat leken och vinkar tillbaka 

honom med hjälp av sitt kroppsspråk. Detta tolkar vi att han gör utifrån att han vill bibehålla 

interaktionen med Albin genom att utföra liknande handlingar och ser det som en gemensam 

lek. Albin som valde att lämna leken fick möjligtvis en bekräftelse av Kevin genom denna 

handling att de hade en pågående lek tillsammans även om de inte hade en verbal 

kommunikation. De har genom deras liknande handlingar en gemensam handlingsram i leken 

och detta kan tänkas ha möjliggjort det sociala samspelet mellan barnen.  

6. Diskussion 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv följer nu en diskussion kring ovanstående resultat i 

relation till denna studies syfte, forskningsfrågor och tidigare forskning. Syftet med denna 

studie var att undersöka barns sociala interaktion och hur pedagoger möjliggör denna 

interaktion under leken i utomhusmiljön. Forskningsfrågorna som ställs till studien är: vilken 

betydelse har tillträdet till leken för det sociala samspelet i de yngre barnens lek samt hur 
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pedagoger skapar möjlighet för samspel mellan barnen under den fria leken i sandlådan. Efter 

resultatdiskussionen följer ett avsnitt med slutsats och didaktiska implikationer.  

6.1 Resultatdiskussion 

Denna studies främsta resultat påvisar att de yngre barnens sociala samspel sker genom 

liknande utförda handlingar, där de imiterar varandra. Samspelet mellan barnen i leken skedde 

oftast genom icke-verbal kommunikation där ögonkontakt och kroppsspråk var utmärkande. 

Imitationen mellan barnen skedde oftast i situationer där ett barn var i en pågående lek som 

andra barn deltog i genom att utföra liknande handlingar. Imiterande handlingar visade sig 

enligt resultatet vara det effektivaste sättet för barn att få tillträde till en lek. Tellgren (2004) 

har kommit fram till olika tillträdesstrategier som han sett att barn använder sig av för att bli 

delaktiga i en lek. Vi kunde se att barn främst använde sig av den tillträdesstrategi som går ut 

på att barn söker kontakt till samspel och lek, genom att utföra liknande handlingar. I ett av 

utdragen i resultatet visar det sig att ett barn använder sig av ytterligare en tillträdesstrategi 

där barnet sökte tillträde till en lek genom att störa den pågående leken. Detta menar Tellgren 

(2004) kunna ses som ett tecken på att ett barn vill bli delaktig i en lek. Engdahl (2011) menar 

i sin studie att barn är medvetna om när andra barn försöker tillträda en lek, vilket visade sig i 

denna situation där barnet i den pågående leken drog sig undan och försökte skydda sin 

lek.      

 

Vidare kan vi även utifrån resultatet se en tillämpning av Tellgrens (2004) andra strategi, 

uteslutningsstrategin. Denna strategi användes av barn för att skydda sin lek från andra. 

Uteslutningsstrategin användes när barn försökte träda in i en lek genom att utföra motsatta 

handlingar än barnet i den pågående leken. Detta framkom i likhet med Tellgrens (2004) 

resultat som visar att barn skyddar sin lek genom en uteslutningsstrategi som innebär att driva 

bort eller ignorera andra barn. Engdahls (2011) studies resultat påvisar att de yngre barnen 

ofta tar initiativ till att delta i en lek genom icke-verbal kommunikation i likhet med denna 

studies resultat. Då barnen imiterade varandra var den verbala kommunikationen inte av vikt 

för ett möjliggörande av samspelet mellan barnen. De använde sig av	kroppsspråk, gester och 

ansiktsuttryck. Tellgrens (2004) och Berkhuizens (2014) studier tar däremot upp att deras 

resultat visade på att barns samspel i utomhusmiljön både sker genom verbal och icke-verbal 

kommunikation. 
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I denna studies resultat framkom det att barns sociala samspel och initiativtagande till lek 

främst skedde genom icke-verbal kommunikation men då pedagoger möjliggjorde samspelet 

mellan barnen var det främst genom verbal kommunikation. Föreliggande studie visar på en 

skillnad mellan pedagogernas närvaro och stöttning under barnens samspel och lek i 

utomhusmiljön. Sammanfattningsvis framkom det i resultatet att pedagogers närvaro och 

stöttning oftast utgjorde en förutsättning för och ett möjliggörande av barns sociala samspel i 

leken. Pedagogernas olika sätt att möjliggöra samspelet mellan barnen skiljde sig som tidigare 

nämnt. Opdenakker & Damme, 2006 och Blanchet-Cohen & Elliots (2011) menar att en god 

utomhusmiljö kan få pedagoger motiverade till att stödja barns samspel utifrån att miljön ses 

som en tredje pedagog. Bygdeson-Larsson (2010) menar att samspelet mellan pedagog-barn 

är betydelsefullt för möjliggörandet av barns samspel i leken. Det blir även tydligt i en av de 

observerade situationerna att pedagogerna hade ett socialt samspel med varandra. Samspelet 

mellan de två barn och pedagoger som är delaktiga i utdraget får en gemensam handlingsram i 

leken. Det framkommer även att det sker ett lärande mellan pedagog-barn och barn-barn, där 

de lär av varandra. Utifrån detta kan vikten av pedagogers närvaro i leken betonas men det 

framkommer å andra sidan att pedagogers närvaro och delaktighet även kunde hindra 

samspelet mellan barnen. Det visade sig att pedagogers stöttning i leken kunde medföra att 

samspelet mellan barnen avbröts. Det kan tänkas att pedagogen i det ena utdraget genom sina 

stöttande handlingar i leken gick över till att styra leken vilket gjorde att barnens lek avbröts. 

Denna situation går att se i relation till Tullgren (2004) som menar att pedagogers styrning av 

leken och dess innehåll kan medföra att barn drar sig undan från pedagogernas tillsyn. 

Studiens resultat visade även på att pedagoger möjliggjorde samspelet mellan barnen genom 

att verbalt stötta och ge strategier till dem för att samspela och tillträda i leken.  

 

Det framkom även att barns samspel och lek ofta sker i närheten av pedagoger och 

förskolebyggnaden vilket vi kan se i likhet med Engdahl (2014) och Berkhuizens (2014) 

resultat som även visade på att barn och deras lek lockas till centrala platser i utomhusmiljön. 

Att de yngre barnen vistas på platser i utomhusmiljön där pedagogerna befinner sig blir 

tydligt i många av de observerade situationerna. I ett av utdragen samlas barnen i sandlådan 

när en pedagog ansluter, när pedagogen efter ett tag lämnar sandlådan följer barnen efter. En 

liknande situation uppstår när en pedagog har stöttat två barns sociala samspel och skapat en 

gemensam handlingsram för deras lek. När pedagogen lämnar sandlådan avbryts samspelet 

mellan barnen och leken fortsätter var för sig. McClintic och Petty (2015) menar utifrån sin 
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studie att pedagoger ser den fria leken som ett tillfälle för barn att leka självständigt utan 

pedagogers närvaro. Vi anser utifrån detta att pedagogers närvaro och stöttning är 

betydelsefullt för barns sociala samspel och lek i utomhusmiljön. Även vikten av att 

pedagoger känner av om situationer är i behov av stöttning eller om pedagogerna ska ta en 

avvaktande roll. Engdahl (2011) framhäver att barn är sociala aktörer som i leken 

uppmärksammar och intresserar sig för andra barn.  

 

I studiens resultat framkom det å ena sidan att artefakter i utomhusmiljön är av betydelse för 

barns lek vilket även Mårtensson (2004) lyfter och menar att artefakter avgör vad barn leker 

och hur artefakterna används. Eriksson Bergström (2013) menar å andra sidan att barns 

kommunikation om artefakternas betydelse är av vikt för att de ska få en gemensam 

handlingsram i leken. Däremot menar Eriksson Bergström (2013) att artefakter som är 

skapade av miljön och pedagoger kan minska stunder av verbalt kommunicerande mellan 

barn eftersom de har en förutbestämd och tydlig handlingsram. Utifrån vårt resultat kan vi se 

att det inte enbart är artefakter som erbjuder en handlingsram. Den bestäms även utifrån hur 

andra barn och pedagoger leker och använder artefakterna samt individens tidigare 

erfarenheter av den. Detta sker oftast genom imitation där verbal kommunikation inte är 

nödvändig för den gemensamma handlingsramen.  

6.2 Slutsats 

De yngre barnen samspelade genom imitation där de utförde liknande handlingar, samspelet 

och tillträdet till leken kunde däremot utebli om barnen utförde motsatta handlingar än de i 

den pågående leken. På så sätt fick leken inte en gemensam handlingsram vilket vi såg vara 

av vikt utifrån resultat. När barnen samspelade med andra barn var det främst genom icke-

verbal kommunikation där ögonkontakt och kroppsspråk var utmärkande. Vi såg att barns 

sociala samspel till viss del var i behov av stöttning från pedagoger. Pedagogerna 

möjliggjorde ofta ett socialt samspel mellan barnen genom verbal kommunikation där de 

stöttade barnen till att samspela genom att ge dem strategier till att tillträda en lek med andra 

barn. Även att pedagogernas närvaro var betydelsefull för barnens sociala samspel och lek 

visade sig genom att barnen lockades till platser där pedagogerna befann sig. Däremot kunde 

pedagogernas närvaro och stöttning i vissa situationer hindra samspelet mellan barnen genom 

att de styrde och bestämde en gemensam handlingsram i leken. Utifrån detta drar vi slutsatsen 

att det är av vikt att pedagoger är uppmärksammade och väger av situationer som kan vara i 
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behov av en stöttande pedagog eller där det är ett socialt samspel mellan barnen utan en 

närvarande och stöttande pedagog. Utifrån hur pedagoger såg på artefakternas möjligheter 

styrde de barnens lek men även barnens användande av artefakterna i leken medförde att 

andra barn tog efter och imiterade deras handlingar. 

6.3 Didaktiska implikationer 

Denna studies resultat kan bidra till mer konkreta kunskaper kring vad tillträdet till leken har 

för betydelse för de yngre barnens sociala samspel och hur pedagoger skapar möjlighet för ett 

socialt samspel mellan barnen under den fria leken i sandlådan. Studiens resultat visar på att 

hur barn sökte tillträde till leken var av betydelse för om barnet skulle få tillträde eller 

ignoreras. Vi anser att pedagoger bör stötta barn till att tillträda i leken genom att utföra 

liknande handlingar vilket vi såg av studiens resultat vara en accepterad strategi. Föreliggande 

studies resultat visar att det är viktigt att känna av och avgöra när och om pedagoger ska stötta 

barns tillträde till och i leken. Som tidigare nämnt har vi sett att pedagoger både skapar 

möjlighet och hindrar det sociala samspelet mellan barnen under den fria leken. Resultatet av 

studien visade även på att pedagogerna ibland involverade sig för mycket i leken och styrde 

barnens handlingsram i den, vilket bidrog till att barnens sociala samspel och lek avbröts när 

pedagogen lämnade leken. Utifrån detta anser vi att det är av vikt att se till barnens intressen 

och göra de delaktiga vid skapandet av en handlingsram för leken men även att ge barnen 

verbal stöttning. En annan bidragande faktor för lekens handlingsram var de artefakter som 

fanns tillgängliga i utomhusmiljön. Utifrån detta anser vi att det vidare kan vara intressant att i 

en komparativ studie undersöka hur barns samspel i leken tar form med och utan tillverkade 

artefakter i utomhusmiljön.  
  



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

27	
	

Referenslista 

 

Berkhuizen, C. (2014). De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården.           

 Licentiatavhandling Malmö: Malmö högskola, 2014. Malmö. 

 

Bjørndal, C. R. P. (2005) Det värderande ögat. Stockholm: Liber 

 

Blanchet-Cohen, N., & Elliot, E. (2011). Young children and educators engagment and           

 learning outdoors: A basis for rightsbased programming. Early Education and 

 Development, 22:5, 757-777.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2012) Forskningsmetoder för lärarstudenter. Lund:   

 Studentlitteratur. 

 

Dahlgren, L. O. & Szczepanski, A. (2004). Rum för lärande- några reflexioner om                  

 utomhusdidaktikens särart. I: Lundegård, I., Wickman, P. & Wohlin, A. (Red.). 

 Utomhusdidaktik. (sid. 9-14). Lund: Studentlitteratur. 

 

Damon, W. & Phelps, E. (1989). Strategic uses of peer learning in children’s education. I:  

 Berndt, T & Ladd, G. (Red.). Peer relationships in child development. New 

 York: Wiley & Sons. 135-157.  

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom        

 samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Engdahl, K. (2014). Förskolegården: En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och  

 inflytande. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2014. Umeå. 

 

Engdahl, I. (2011). Toddlers as social actors in the Swedish preschool. Diss.                          

 (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet, 2011. Stockholm. 

 



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

28	
	

Eriksson Bergström, S. (2013). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar 

 i förskolans fysiska miljö. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2013. Umeå. 

 

Jacobi, A. (1991). Omsorg for de 2-6 årige. Omsorgsarbejde og omsorgsformer i 

 daginstitutionen. Danmarks Paedagogiska Institut 1991. 

 

Johansson, E., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Why do children involve teachers in their  

 play and learning? European Early Childhoop Education Research Journal, 

 17:1, 77- 94. 

 

Jordan, B. & Henderson, A. (1995). Interaction Analysis: Foundations and Practice. The       

 Journal of the Learning Sciences, 4 (1), (s. 39-103). 

 

Karlsson, K. (2010). Anknytning – om att tolka samspelet mellan föräldrar och barn.            

 Stockholm: Gothia förlag. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (1996). De små mästarna - om den fria lekens pedagogik.             

 Stockholm: HLS förlag.  

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2010). I lekens värld. Johanneshov: TPB. 

 

Kragh-Müller, G. (2012). Fri lek och lärande. I: Kragh-Müller, G. Ørsted Andersen, F. &      

 Veje Hvitved, L. (Red.). Goda lärmiljöer för barn. (sid. 17-36). Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Bygdeson-Larsson, K. (2010). "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt":      

 utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk 

 processreflektion. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2010. Umeå. 

 

Lindqvist, G. (1995). Lekens estetik: en didaktisk studie om lek och kultur i förskolan.          

 Karlstad: Högskolan i Karlstad. 

 



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

29	
	

Lindqvist, G. (red.) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk          

 psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. 

 

McClintic, S., & Petty, K. (2015). Exploring Early Childhood Teachers’ Beliefs and Practices 

 About Preschool Outdoor Play: A Qualitative Study. Journal of Early 

 Childhood Teacher Education, 36(1), 24-43.  

 

Michélsen, E. (2005). Samspel på småbarnsavdelningar. Stockholm: Liber AB. 

 

Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Diss. 

 Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, 2004. Alnarp. 

 

Mårtensson, F. (2010) Lek i verklighetens utmarker. I: Jensen, M. & Harvard, Å. (red.) Leka 

 för att lära - utveckling, kognition och kultur. (sid 163-188). Studentlitteratur: 

 Lund. 

 

Opdenakker, M. C., & Van Damme, J. (2006). Teacher characteristics and teaching styles     

 as effectiveness enhancing factors of classroom practice. Teaching and Teacher 

 Education, 22(1), 1-21. 

 

Persson Gode, K. (2011). Lärande lek i utemiljö: pedagogiska lekar och övningar.               

 Stockholm: Natur och kultur. 

 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2011). Att analysera kvalitativt material. I: Ahrne, G. &      

 Svensson, P. (Red.). Handbok i kvalitativa metoder. (sid. 194- 210). Stockholm: 

 Liber.  

 

Sandberg, A. & Vuorinen, T. (2008). Barndomens lekmiljöer- förr och nu. I: Sandberg, A.      

 (Red.). Miljöer för lek, lärande och samspel. (sid. 13- 36). Lund:        

 Studentlitteratur.  

 



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

30	
	

Schoultz, J. (2000). Att samtala om/i naturvetenskap. Kommunikation, kontext och artefakt.  

 Linköping studies in education and psychology, 67. Linköping: Linköpings   

 universitet. 

 

Shim, S-Y. Herwig E, J & Shelley, M (2001). Preschoolers' Play Behaviors With Peers in 

                  Classroom and Playground Settings, Journal of Research in Childhood             

 Education, 15:2, 149-163.  

 

Sjöstrand Öhrfelt, M. (2015). Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter om   

 utomhuspedagogik och uteförskola. Licentiatavhandling Malmö: Malmö              

 högskola, 2015. Malmö. 

 

Skolinspektionen. (2012). Förskola, före skola-lärande och bärande.               

 Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta                   

 pedagogiska uppdraget. Skolinspektionens rapport 2012:7. 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2016. Skolverket: Fritzes. 

 

Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Hässelby: Runa. 

 

Stephenson, A. (2002). Opening up the outdoors: exploring the relationship between the      

 indoor and outdoor environments of a centre. European early childhood 

 research journal, 10 (1), 29-38.  

 

Storli, R., & Løge Hagen, T. (2010). Affordance in outdoor environment and childrens           

 physically active play in pre-school. European Early Childhood Education      

 Research Journal, 18:4, 445-456.  

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm:  

 Norstedts akademiska förlag. 

 



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

31	
	

Szczepanski, A. (2008). Handlingsburen kunskap: lärares uppfattningar om landskapet 

 som lärandemiljö. Lic. avh. Linköping: Linköpings universitet, 2008. 

 Linköping. 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedts. 

 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerup. 
 

Tellgren, B. (2004). Förskolan som mötesplats: barns strategier för tillträden och                 

 uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandling Örebro: Univ., 2004. Örebro. 

 

Tullgren, C (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Diss. 

 Lund: Lunds  universitet, 2004. Malmö. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig  

 forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Vinterek, M. (2008). Elevers textläsning- Undersökning med hjälp av enkäter. I: Rönnqvist,  

 C. & Vinterek, M. (Red.). Se skolan- Forskningsmetoder i pedagogiskt arbete. 

 (sid. 13- 16). Umeå Universitet, Fakultetsnämnden för Lärarutbildning. 

 

Vygotskij, L. S (1978). Mind in society - The development of higher psychological processes. 

 Cambridge, MA: Harvard University Press 

 

Vygotskij, L. S. (1981). Psykologi och dialektik: [en antologi]. Stockholm: Norstedt. 

 

Williams, P. (2006). När barn lär av varandra: samlärande i praktiken. Stockholm: Liber    

 AB.  

 

Ytterhus, B. (2003). Barns sociala samvaro: inklusion och exklusion i förskolan. Lund: 
 Studentlitteratur. 
 

 
 



Anna Hildingsson   Högskolan i Halmstad 
Louise Unnestam   9 januari 2017	
	

32	
	

Bilaga 1 Observationsschema  

Plats:  

Tid:   

Deltagare: 
Pedagoger/ barn 

Verbal interaktion  Icke-verbal 
interaktion  

Hur artefakter 
används  
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Bilaga 2 Samtyckesblankett till barns vårdnadshavare  

Hej, vi heter Anna och Louise och studerar till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Just nu 
gör vi vår C- uppsats där vi undersöker barn och pedagogers samspel under utomhusvistelsen. 
Vi vill genom detta arbete utföra observationer med hjälp av videoinspelning, en kamera 
kommer därför att placeras i utemiljön under utomhusvistelsen och filma barn och pedagoger. 
Barnen kommer dokumenteras endast utifrån detta sammanhang. Medverkan i studien är 
frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man närsomhelst avbryta sitt 
deltagande. Under vecka 47 kommer vi att besöka er förskola i samråd med personalen.   

I vår forskning följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks 
som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 
genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 
som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för 
barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma eller spela in ljud om ett barn visar 
tecken på bristande intresse eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer att behandla de uppgifter om de barn som deltar 
på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa barn. Nyttjandekravet innebär att 
de uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas för forskningsändamål.  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA STUDENT  

Anna Hildingsson, 0730373484, annhil13@student.hh.se  

Louise Unnestam, 0738201036, louunn13@student.hh.se 

 

ELLER ANSVARIG LÄRARE  

Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se  

Mitt barn heter:  

____________________________________________________________  

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien                JA                   NEJ  

____________________________________________________________  

Målsmans namnteckning  
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Bilaga 3 Samtyckesblankett till pedagoger  

Hej, vi heter Anna och Louise och studerar till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Just nu 
skriver vi vår C- uppsats där vi undersöker barn och pedagogers samspel under 
utomhusvistelsen. Vi vill genom detta arbete utföra observationer med hjälp av 
videoinspelning, en kamera kommer därför att placeras i utemiljön under utomhusvistelsen 
och filma barn och pedagoger. Vi kommer endast dokumentera utifrån detta sammanhang. 
Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man när som 
helst avbryta sitt deltagande.   

I vår forskning följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak uttrycks 
som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 
genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 
som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att vi 
som forskare kommer att behandla de uppgifter om de som deltar på ett sådant sätt att 
utomstående inte kan identifiera personerna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 
insamlats om deltagarna endast kommer användas för forskningsändamål.  

Med utgångspunkt i ovanstående vore vi mycket tacksamma om Ni ger ert medgivande till att 
delta i studien.   

  

VILL DU VETA MER, KONTAKTA STUDENT  

Anna Hildingsson, 0730373484, annhil13@student.hh.se  

Louise Unnestam, 0738201036, louunn13@student.hh.se  

 

ELLER ANSVARIG LÄRARE  

 Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se  

Mitt namn:  

____________________________________________________________  

Jag samtycker till att delta i studien  JA  

Jag samtycker inte till att delta i studien  NEJ  

____________________________________________________________  

Namnteckning  
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