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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Efter en kurs i utomhuspedagogik väcktes tanken huruvida utemiljön påverkar individens 
beteenden. Jag funderade på om elevers roller ser likadana ut inne och ute. Om så är fallet kan jag använda 
mig av den kunskapen i mitt framtida yrke som lärare. Mitt syfte med uppsatsen är att belysa några elevers 
roller ute och inne. 
 
Genomförande: Data samlades in med hjälp av observation av fyra elever. Under sex dagar observerades 
eleverna på skolgården och i klassrummet. Eleverna fick även svara på frågor utifrån berättelser om ute-och 
inneaktiviteter. 
 
Slutsatser: Utifrån de resultat som studien visar på är det ingen större skillnad på elevers roller inne och ute. 
Elever som tar initiativ inne, tar också initiativ ute. Elever som spelar en osäker roll inne, ger ett osäkert 
intryck även vid utevistelse. Utemiljön påverkar inte elevernas roller i den utsträckning som jag tidigare 
trott. I min studie har utemiljön till största del bestått av skolgårdsmiljön. Jag hade möjligen fått andra 
resultat om jag studerat elevernas roller i en annan miljö än skolgården, då eleverna är väl bekanta med just 
skolgården. 
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FÖRORD 
 

Här vill jag passa på att tacka alla  personer som hjälp till med uppsatsen under arbetets 
gång. 
 
Ett tack till min handledare Örjan Lönnevik som gett värderfulla tips i skrivprocessen. 
 
Jag vill även tacka de personer som ingick i min processhandledningsgrupp samt min tutor 
Margareta Gran-Stenbäck. Utan råd och stöd i den gruppen hade uppsatsen aldrig blivit 
skriven. 
 
Skolan som jag undersökte och i synnerhet de fyra elever som jag observerade vill jag tacka 
extra mycket. Både barn och vuxna har visat intresse och jag har känt mig välkommen, 
vilket har varit värdefullt för mina undersökningar. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka personer som hjälpt till med allmänna tips, redigeringsdetaljer, 
stöd och uppmuntran. Ni har spelat en stor roll i min uppsats. Tack! 
 
 
 
 

Linköping 2003-04-07 
 
 

Sofia Axelsson 



SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Efter en kurs i utomhuspedagogik väcktes tanken huruvida utemiljön påverkar 
individens beteenden. Jag funderade på om elevers roller ser likadana ut inne och ute. Om 
så är fallet kan jag använda mig av den kunskapen i mitt framtida yrke som lärare. Mitt 
syfte med uppsatsen är att belysa några elevers roller ute och inne. 
 
Genomförande: Data samlades in med hjälp av observation av fyra elever. Under sex dagar 
observerades eleverna på skolgården och i klassrummet. Eleverna fick även svara på frågor 
utifrån berättelser om ute-och inneaktiviteter. 
 
Slutsatser: Utifrån de resultat som studien visar på är det ingen större skillnad på elevers 
roller inne och ute. Elever som tar initiativ inne, tar också initiativ ute. Elever som spelar en 
osäker roll inne, ger ett osäkert intryck även vid utevistelse. Utemiljön påverkar inte 
elevernas roller i den utsträckning som jag tidigare trott. I min studie har utemiljön till 
största del bestått av skolgårdsmiljön. Jag hade möjligen fått andra resultat om jag studerat 
elevernas roller i en annan miljö än skolgården, då eleverna är väl bekanta med just 
skolgården. 
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1 INLEDNING 
 

Min ambition med följande kapitel är att ge en bakgrund till uppsatsen för att försöka 
skapa en kontext till uppsatsen. Därefter anger jag uppsatsens syfte och slutligen de 
problemformuleringar som jag fokuserat på.  

 
Anledningen till att jag valt skriva om elevers roller utomhus är att jag under en kurs i 
utomhuspedagogik i min utbildning fastnade för ämnet och insåg ämnets möjligheter i 
undervisningen. När jag läste kursen upptäckte jag att vi i kursen hade ett mer öppet 
förhållningssätt till varandra än i de kurser jag genomgått som hållits inomhus. Det 
fick mig att fundera på om det är så att själva utevistelsen påverkar vårt sätt att vara. 
Jag ser inte bara möjligheten att lära saker ute, utan tror att själva utevistelsen kan 
påverka vårt förhållningssätt till andra och oss själva. Ett sätt att förklara 
utomhuspedagogik är att det påverkar våra sinnen. Upplevelse och aktivitet är två 
honnörord som brukar i nämnas i de sammanhang då utomhuspedagogik ska 
beskrivas. Att detta sker utanför klassrummets väggar är ytterligare en förutsättning. 
”Utomhuspedagogikens upplevelsedimension lägger enligt vår erfarenhet grunden till 
mer aktiv kunskap, dvs. brukbar kunskap”(Dahlgren & Szczepanski, 2001 s. 50). 
 
Om utevistelsen har någon påverkan på hur vi är, kan det hjälpa mig i mitt arbete som 
lärare. Kanske kan jag lära mig något om mina elever genom att vara ute tillsammans 
med dem, var tankar jag hade i början av min uppsats. Genom att vara ute med 
eleverna kan jag som lärare får en ny syn på eleven. Jag vill ta reda på om elevens roll 
ute skiljer sig från rollen de har i klassrummet. Jag tror att utemiljön sätter eleven i ett 
annat sammanhang än då hon är inne. Är det någon skillnad som är synlig? Hur är 
elever mot andra ute? Vilket språk använder eleven ute, respektive inne? Hur 
kommunicerar elever med andra? Med min uppsats vill jag försöka förklara elevers 
handlingar utifrån ett socialt perspektiv. Hur en människa samspelar med andra i sin 
omgiving ser jag som en förklaring på ett socialt perspektiv.  Ett sätt att förklara 
individens sätt att vara definerar Erving Goffman (1974) i termer av roller. Individen 
spelar sin roll gentemot andra och har som syfte att spela så trovärdig som möjligt. 
Individens framträdande har en central roll. Med framträdande avses den aktivitet som 
individen uttrycker medvetet eller omedvetet kontinuerligt tillsammans med andra 
människor (Goffman, 1974). 
 
 

1.1 SYFTE 
Syftet med min uppsats är ta reda på om elevers roller är likadana inne som ute. Min 
avsikt är att beskriva några elevers roller. Jag har begränsat mig till att observera fyra 
elever. Jag vill utveckla mitt perspektiv på elever och titta närmare på hur elever 
fungerar socialt i olika miljöer. Om vi känner till hur elever fungerar i olika 
sammanhang, leder det förhoppningsvis till ett nytt perspektiv bland vuxna som 
arbetar med barn.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
• Skiljer sig elevers roller åt inne jämfört med ute?  
• Hur kan elevens roll uttryckas ute och hur kan den uttryckas inne? 
• Hur kommunicerar eleverna med andra i sin omgivning såväl inne som ute? 
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2 TEORI 
I detta kapitel har jag valt att ge en kort presentation av utomhuspedagogik för att 
sedan komma in på vad barn gör ute. Innan jag går in på roller ger jag en bild av den 
kontext skolans innemiljö kan utgöras av. Då uppsatsens syfte är kopplat till roller 
hamnar rollteorin i fokus. Efter roller går jag in på hur individens samspel med sin 
omgivning kan uttryckas. Avslutningsvis ett avsnitt om kommunikation som en del i 
vårt identitetsskapande.    

 
 

2.1 UTOMHUSPEDAGOGIK 
Människan har alltid haft en koppling till naturen oavsett vilken kultur hon tillhör. Vår 
relation till naturen kan avläsas i vårt språk det vill säga hur vi talar om naturen. Tiden 
vi lever i präglar relationen till naturen. Szczepanski (2001) menar att det är en 
anledning till att  utemiljön har en pedagogisk betydelse i vårt samhälle. Det 
informationssamhälle som vi idag lever i förklarar vårt avståndstagande till naturen 
(Dahlgren & Szczepanski, 2001). 
 
Aristoteles (384-322 f.Kr) skriver om sambandet mellan teori och praktiskt 
handlande. Tankarna måste sättas i rörelse för att få betydelse. Han var bland de första 
biologerna, vars holistiska tänkande utgör grunden för utomhuspedagogiken idag. 
Aristoteles teori utgick från våra sinnen. För honom var naturen den riktiga världen 
och det är där vi får våra verkliga sinnesbilder. När det gäller utomhuspedagogiken 
står också sinnesvärlden i centrum. Att uppleva är centralt (Dahlgren & Szczepanski, 
2001). 
 
Filosofer som Locke och Hume kännetecknas av tankar som påminner om Aristoteles. 
John Locke (1632-1704) var empiriker och menade att alla våra sinnesuttryck gör 
avtryck i ett tomt medvetande och måste bearbetas. Även David Hume (1711-1776) 
talade för kunskap grundad på erfarenhet. Han menade att att vi skulle utgå från det 
vardagliga och hade två föreställningar: intryck och ideér. En direkt känsla av den 
yttre verkligheten blir vårt sinnesintryck, men minnet av denna känsla resulterar i en 
idé, enligt Hume. Idén är alltså en kopia av det verkliga intrycket. Att undersöka om 
våra ideér var skapade ur vårt medvetande utan att ha förankring i den yttre 
verkligheten, var Humes uppgift. Hume jämför hur barnet erfar naturen, det vill säga 
på ett naturligt sätt, präglat av nyfikenhet. Naturen har ännu inte blivit någon vana. 
Utomhuspedagogiken strävar efter ett liknande perspektiv (Dahlgren& Szczepanski, 
2001). 
 
Den vetenskap som västerlandet grundar sig på idag har sina rötter bland de grekiska 
filosoferna. Naturen skulle behärskas och stod för något mystiskt. Darwin bidrog till 
bilden av naturen som något naturligt. Han tog bort det själsliga från naturen. Under 
renässansen var man övertygad om att naturen var oberoende av människan och 
tvärtom. Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) hävdade att lärandet sker i leken och går 
via våra sinnliga erfarenheter. Vidare poängterade han mötet mellan verkligheten och 
barnet (Dahlgren & Szczepanski, 2001). Rousseau intresserade sig för människans 
natur och samhälles uppkomst och vände sig mot upplysningen. Istället framhöll han 
känslolivets betydelse (Egidius, 2000). 
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John Dewey (1859-1952) är en av de främsta företrädarna för den progressiva 
pedagogiken. Dewey gör ingen rangording mellan praktisk och teoretisk kunskap. 
Dewey menade att för att tillägna sig begrepp måste vi använda oss av konkreta 
material och våra erfarenheter. Han myntade uttrycket ”learning by doing”, vilket 
talar för vikten av ett undersökande perspektiv. Direkta och sekundära erfarenheter är 
indelningar som Dewey gör. De direkta erfarenheterna där det omedlebara intrycket 
får störst plats och den sekundära erfarenheten är då intrycket bearbetas. 
Utomhuspedagogiken syftar till att förvärva kunskap genom aktiviteter i utemiljön 
(Dahlgren & Szczepanski, 2001). 
 
Csíkszentmihályi talar om flow learning, ett handlings inriktat självändamål. Det ger 
en känsla av frihet och att totalt gå in i upplevelsen. Pedagogiken bygger till stor del 
på konsekvensen av handlingarna. Flow kan beskrivas som en upplevelse av flyt, 
präglat av engagemang. Flow förutsätter koncentration hos individen och det gäller att 
inte bli störd i sin handling (Csíkszentmihályi, 1992).  
 

2.1.1 Vad är utomhuspedagogik  
Förutsättningen för utomhuspedagogik är att vi utför någon sorts handling och att våra 
sinnen är involverade i aktiviteten. Individen får en förståelse av verkligheten genom 
att delta och aktivt medverka i sitt kunskapande. Genom utomhuspedagogiken kan vi 
skapa kreativitet i olika situationer som genererar inlärning. Den mängd sinnesintryck 
i form av dofter, smak och ljud som naturen erbjuder skapar förutsättning för att 
kreativa situationer ska äga rum, vilket i förlängningen leder till inlärningstillfällen 
(Dahlgren & Szczepanski, 2001).  
 
Den fysiska sinnesförnimmelse som utevistelse ger har samband med flow, då 
utevistelsen karaktäriseras av varierande utmaningar och omväxling (Dahlgren & 
Szczepanski, 2001). Csíkszentmihályi (1992) hävdar att det finns aktiviteter som 
skänker ett tillstånd han kallar flow. Själva handlingen medför en känsla av lagom 
spänning. Denna känsla benämner han som flow, vilken i sin tur befrämjar 
inlärningen. Eftersom aktiviteter påverkar vårt medvetande, menar han att aktiviteter 
som skänker flow kopplas till kreativa upplevelser, något njutbart. Alla kroppens 
funktioner så som att se, lyssna, springa och klättra kan ge oss ett tillstånd av flow om 
vi medvetet, och med alla sinnen utför handlingen. Det går alltså inte att uppnå flow 
utan koncentration, det måste finnas aktivitet i sinnet för att det ska bli en njutning av 
upplevelsen (Csíkszentmihályi, 1992).  
 
Utomhuspedagogik  beskrivs som ett sätt att angripa verkligheten. Ämnet ger 
möjligheter att skapa sammanhang och visa på ett holistisk perspektiv. Vi lär med alla 
sinnen. Pedagogiken kan beskrivas både som ämne, ”a topic of learning” och som en 
plats, ”a place of learning” (Dahlgren & Szczepanski, 2001, s. 26). Tanken med 
utomhuspedagogik är att den kan bedrivas på olika ställen. Även det som skapas på 
till exempel skolgårdar, stadsmiljöer, industrilandskap är miljöer för aktivt lärande. 
Ställen som ger en direkt upplevelse i den verkliga miljön benäms som 
utomhuspedagogik. Utomhuspedagogiken tar fasta på tingen, det vill säga den fysiska 
miljön vid inlärning. För att få kunskap måste vägen gå via våra sinnen, där 
iakttagande och handling utgör grunden för utomhuspedagogik (Dahlgren & 
Szczepanski, 2001). 
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2.1.1.1 Varför ska man vara ute?  
Utomhuspedagogiken ger oss ett perspektiv som är baserat på våra erfarenheter och 
som förutsätter en handling då inlärning sker. Ämnet ger möjligheter att komma i 
kontakt med och lära känna den kultur, samhälle och natur som omger oss. Ett 
tänkande som värnar om miljön är huvudsyfte med utomhuspedagogik. Kunskapen 
befäst på ett bättre sätt om vi utför en handling än om vi enbart förlitar oss på teoretisk 
och abstrakt kunskap. Vidare skänker utomhuspedagogik ett upplevelsemässigt 
perspektiv på inlärningsprocessen. Då flera ämnen kan integreras i just 
utomhuspedagogik kan det skapa möjligheter som ett klassrum inte kan erbjuda 
(Dahlgren & Szczepanski 2001). 
 
Utomhuspedagogik vädjar till flera sinnen och individen reagerar på oförutbestämda 
situationer. Reaktionen blir naturlig vilket gynnar den sociala gemenskapen. Naturen 
gör att vi kopplar bort den sociomateria, det vill säga regler och normer som styr våra 
beteenden, som annars präglar våra beteenden (Dahlgren & Szczepanski, 2001). Med 
utgångspunkt i vårt ursprung då vi levde närmare naturen än idag, menar Titti Olsson 
att människan blir trygg då hon vistas i naturen. Grönska, vatten och kuperad terräng 
borgar för välmående då som nu (Olsson, 1995). Att uppleva naturen skapar förståelse 
för miljön som till exempel inte ett TV program om naturen kan ge. Genom att odla 
vår relation med naturen påverkar vi vårt förhållningssätt till naturen. Det får 
konsekvenser i vårt handlande (Brugge, Glantz & Sandell, 2001). Utemiljön verkar 
stimulera alla sinnen till skillnad från innemiljön. Utemiljön bjuder på upplevelser i 
form av dofter, rörelser och synintryck, medan innemiljön är mer begränsad 
(Lindblad, 1993).  
 
Flow bygger på totalt engagemang. Detta i sin tur förutsätter att individen agerar. För 
att upplevelsen ska få en mening måste individen handla. Ytterligare en förutsättning 
för flow är att individen har möjlighet att ordna intrycken efter sin förmåga. 
Självkänslan växer i takt med att individen klarar de utmaningar hon tar sig an. 
(Csíkszentmihályi, 1992)  
 

2.1.2 Vad gör barn ute? 
Enligt Olsson (1995) söker sig barn till platser som är lite undangömda när de är ute. 
Det är ställen där de får vara på deras egna villkor. Vidare menar hon att lekparkerna 
redan har bestämda uppfattningar om vad barnen ska göra och därmed reduceras 
kreativiteten hos barnen. Leken är en viktig del och beskrivs som barns arbete med sin 
egen utveckling. Leken förutsätter kreativitet och fantasi och för att detta ska komma 
till stånd måste det finnas inspirerande miljöer. Om barnen har tillgång till naturmark 
så som en skogsdunge blir de mer inspirerade att hitta på olika lekar. Barn leker med 
platser, inte på platser (Olsson, 1995). 
 
Ofta leker barn på ställen som vuxna inte vanligtvis definerar som lekplatser (Linblad, 
1993). Lindblads forskning visar att barn gärna leker på asfalt. Skogsområden och 
asfaltsplaner är mest populära att leka på. I skogsområden hittar eleverna på 
fantasilekar som kräver att de kan argumentera och diskutera, medan asfaltslekarna 
tyder på ett mer okomplicerat förhållningssätt. Asfaltslekarna tenderar att vara ganska 
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lika varandra och ändras inte beronde på årstid. För barn signalerar asfalten något 
tryggt !(Lindblad, 1993). 
 
Vädret har ingen större inverkan på leken. Elever i år 1-3 sysselsätter sig framför allt 
med bollekar, rollspel, några redskapslekar så som hopprep och att jaga varandra. 
Lekförhållanden  bestäms av såväl gemensamma intressen som egenskaper hos 
individen.Vidare är flexibilitet och förutbestämbarhet faktorer som påverkar elevernas 
leksätt (Forsgård, 1987). 
 

2.2 INNEMILJÖN I SKOLAN 
Olika ramar styr skolarbetet. Den konstitutionella ramen handlar om förordningar och 
skollagar, medan den organisatoriska rör frågor som klassers storlek. Den fysiska 
ramen handlar om hur byggnaderna ser ut. Dessa ramar medför både förutsättningar 
och begränsningar för klassrumsarbetet. Elever och lärare och har ofta helt olika 
upplevelser av samma situation i ett klassrum. Läraren använder sig av en så kallad 
styrgrupp som betyder att läraren vänder undervisningen till den näst svagaste 
gruppen i klassen. Lotsning är ett begrepp som innebär att läraren delar upp större 
frågor i mindre delar för att på så sätt kunna lotsa eleven fram till det tänkta svaret. I 
vissa klasser låter läraren eleverna planera sitt arbete och varje elev arbetar efter sin 
förmåga. Detta gäller framför allt i basämnena matematik och svenska. I sådana 
klasser är en styrgrupp inte lika tydlig. Eleverna blir mer aktiva och läraren anpassar 
sig mer efter elevernas olika behov än i traditionella klasser med styrgrupp 
(Granström & Einarsson, 1995). 
 

2.3 ROLLTEORIN 
Erving Goffman (1974) har studerat människor utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. 
Han menar att livet är som ett skådespel och att människan spelar roller. En roll 
beskrivs som ett bestämt handlingsmönster vid ett framträdande. Människan har en 
tanke bakom sin presentation av sig själv och vilket avtryck den ska göra hos andra i 
omgivningen. Enligt författarens perspektiv handlar det om ett identitetsskapande. 
Vem jag är bestäms utifrån de roller jag spelar (Goffman, 1974). En roll kan defineras 
som ett förväntat beteende av en individ. Det är rollen som avgör hur individen 
kommer handla och agera tillsammans med sin omgivning. Roller kan också förklaras 
som en slags etikett på oss själva och andra. Allt för att klargöra vilka vi är och vad vi 
gör (Nilsson, 1993). 
 
”När en individ framträder inför andra individer projicerar han medvetet eller 
omedvetet en definition av situationen i vilken hans jaguppfattning ingår som viktig 
del” (Goffman, 1974 s. 210). Individen känner till hur andra interagerar med henne 
och hon vet vad de innerst inne tycker om henne. Att skaffa sig information om vad 
andra tycker om en är en svår uppgift. Några vanliga metoder är att genom vinkar, 
statussymboler, antydningar och kroppsspråk undersöka andras inställning till sig 
själv. Individen måste alltså förlita sig på yttre tecken för att få en bild av hur 
situationen ter sig (Goffman, 1974). 
 
Det finns en skillnad mellan den agerande individens egenskaper och en rollgestalts 
egenskaper. Rollgestalten är identisk med individens jag. Jaget skapas tillsammans 
med andra på den scen som livet utspelar sig. Indivens agerande beskrivs som en 
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öppet handlande eftersom hon måste lära sig spela rollen så väl att den verkar 
trovärdig. Hon undviker att ta risker där den svaga sidan hos individen kan komma 
fram (Goffman 1974). Nilsson (1993) beskriver den sociala rollen som integrerad i 
våra egna beteenden och drar paralleller till teaterrollen. Vissa roller hör ihop med 
vissa handlingar (Nilsson, 1993). Förutom fasaden som utgör individens jag finns det 
en inramning. Denna omfattar det rum där själva föreställningen utspelas. Rollen 
gäller bara i den inramning som den spelas. I en annan inramning har individen en 
annan roll. På så sätt kan en handling var legitim i en miljö, men inte i en annan med 
annan publik (Goffman, 1974). Enligt Månsson (1998) anser Goffman att situationen 
bestämmer människans sociala spel tillsammans med andra i sin omgivning. Vidare 
tolkar författaren individens skicklighet i det sociala spelet. Den som förmår skilja sig 
själv från sitt framträdande behärskar det sociala spelet väl. Barn har en tendens attt 
göra ärliga framträdande, vilket innebär att de identifierar sig med den roll de spelar 
(Månsson, 1998). 
 
Uppträdande och manér är delar i den personliga fasaden, individens jag. Uppträdande  
beskrivs som de handlingar i ögonblicket som kan kopplas till individens sociala 
status. Man får en vink om huruvida individen är engagerad i den aktivitet hon för 
tillfället är sysselsatt med. Manér förklaras som reaktioner kopplade till vilken roll 
individen väljer i sitt samspel med andra i den situation hon befinner sig i för tillfället. 
Om en individ har en dominant manér kan det tolkas som att hon eller han kommer att 
ta initiativ till kommunikation, medan en tillbakadragen manér kan tolkas som att den 
agerande vill låta sig ledas. Ofta utgår vi från att uppträdande och manér är 
integrerade hos individen och i samspelet med andra i sin omgivning. När en individ 
agerar eller uppträder med en manér som inte är förväntad av andra hamnar 
uppträdandet och manér i strid med varandra. Vidare menar Goffman (1974) att 
fasaden till en roll redan är utformad när individen anammar den. Därmed blir 
individen tvungen att både sköta uppgifterna som rollen består i och upprätthålla den 
fasad som rollen innebär (Goffman, 1974). En individ som blir värderad och 
kontrollerad kan reagera med defensiv kommunikation. Denna form av 
kommunikation kännetecknas av att individen försvarar sig. Överlägsenhet och 
manipulaion hos omgivningen kan bli en grund för defensiv kommunikation hos 
individen (Nilsson, 1993). 
 
För att individen ska vara trovärdig måste hon spela sin roll noggrant, det vill säga i 
aktiviteter med andra måste hon på olika sätt uttrycka det hon ska förmedla. För att 
skapa trovärdighet visar den agerande en attityd till sin roll som gör intryck av att inga 
konflikter uppstått vid rollinträdet. Individen utstrålar en självsäker hållning till sin 
roll. Detta gäller i en inramning. I andra inramningar har individen förmodligen en 
annan publik och en annan roll. När det gäller aktrisens agerande finns det tre sätt att 
uttrycka de handlingar som skiljer sig från det vanliga skådespel då rollen spelas väl. 
Rollen ifrågasätts. En anledning till att frågor uppstår kan vara då den agerande tappar 
kontrollen. En annan förklaring är då rollinnehavaren inte är intresserad av interaktion 
med andra. Individen lägger antingen för stor eller för liten vikt vid sin roll, vilket 
förvirrar publiken. Det sista alternativet innebär att inramningen inte ter sig helt 
självklar för den agerande, vilket också är en faktor som påverkar rollens agerande. 
”Ibland när vi frågar oss om ett framkallat intryck är sant eller falskt gäller vår fråga i 
själva verket om den agerande är berättigad att spela den roll som det är fråga om, och 
vi är inte i främsta rummet intresserade av själva det aktuella 
framträdandet.”(Goffman, 1974 s.58). Det är alltså viktigare att spela sin roll 
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trovärdigt än att framstå som ärlig och släppa fasaden (Goffman, 1974). När 
budskapet i vad som sägs inte stämmer överens med hur det sägs kan missförstånd 
och konflikt uppstå. Vanligtvis hyser vi misstro till en person som sänder ut dubbla 
budskap eftersom båda budskapen inte kan vara sanna. (Nilsson, 1993).  
 
Det finns en risk att de intryck som vi skapar oss i vardagen kan gå sönder. Vad ska 
till för att vi ska ifrågasätta de intryck, som vi lyckats åstadkomma och göra för sant. 
Goffman (1974) menar att den agerande kan handla utifrån en sann verklighet, eller 
agera falskt men ändå övertygande i sitt agerande. Vanligtvis är vi våra roller 
trovärdiga. Våra roller består av handlingar vars system är klart uttalade. Att det sedan 
finns många olika sätt att spela rollen har ingen betydelse. Rollen spelas ju ändå 
(Goffman, 1974). 
 

2.3.1 Samspelet med andra 
Med interaktion avses en helhetsbild på individen och hennes samspel med miljön. 
Beroende på var vi lägger tyngdpunkten kategoriseras samspelet olika. Några grupper 
kan vara det samspel som finns mellan individ och miljö, inom individen och mellan 
individ och grupp. Det råder alltså ett samspel både med den sociala och den fysiska 
miljön (Björklid & Fischbein, 1996). När männniskor bildar grupper uppstår alltid 
roller. Medlemmarna i gruppen handlar på olika sätt och har olika uppgifter. Någon 
intar rollen som den tyste, en annan står för alla initiativ och så vidare. Omgivningen 
har vissa förväntningar, vilket brukar leda till att individen spelar den roll som hon 
förväntas spela (Nilsson, 1993). Enligt Lindblad (1993) är skolgården en viktig plats 
för eleverna ur ett socialt perspektiv. Hon pekar på sambandet mellan fysisk miljö, där 
du är just nu, och barns utveckling. Det går inte att bortse från den fysiska miljön då 
individer samspelar. Elever använder den fysiska miljön i interaktion med andra i sin 
omgivning. Eleverna ser sin skoldag som hel och inte indelad i en utetillvaro 
respektive innetillvaro. Innemiljön uppfattas mer trygg än utemiljön. I de 
observationer Lindblad (1993) gjort visar det sig att elever i år 1 hellre leker nära 
skolbyggnaden än äldre elever, då de yngre upplever skolbyggnaden som trygg 
(Lindblad 1993).  
 
Goffman (1974) talar om teammedlemmar. Han menar att teamet är en förutsättning 
för att rollen ska få en betydelse. Ett beroendeskap som bygger på att alla spelar sina 
roller och inte går utanför sin spelade karaktär, vilket skulle vilseleda alla inblandade. 
Teambegreppet yttrar sig i ett slags samarbete individer emellan. I en interaktion 
mellan två team är det ett av dem som har rollen av publik, även om de naturligtvis 
också agerar. Det andra teamet innehar rollen av att agera. Det agerande teamet kan 
kännetecknas av att det är de som utför mest aktivitet eller står för själva inramningen 
(Goffman 1974). Den som regisserar har en dominant roll och ser till att 
teammedlemmarna sköter sina roller. Regissören gör förstås intryck på sin publik och 
de lägger ner större möda på sin rollprestation när de agerar mot regissören än mot 
andra (Goffman, 1974).  
 
Individens scen utgörs både av en främre och en bakre region. I den främre regionen 
agerar individen enligt den roll hon har och gör de intryck som rollen erbjuder. I den 
bakre regionen är inte rollen lika tydlig. Här sker sådant som aktören inte har för 
avsikt att visa offentligt. Till skillnad mot den främre regionen syftar inte denna att 
göra några intryck på sin publik, utan här handlar det mer om att förbereda sitt 
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framträdande. När individen befinner sig i bakre regionen känner hon sig hemma och 
har ”tagit av masken”. Ofta är det tillsammans med människor hon är familjär med. 
Bytet mellan bakre region och till den främre är intressant ur den synpunkt att ett 
rollombyte sker även om det ibland kan vara hårfint. Alla aktiviteter är en 
överenskommelse mellan det informella och det formella beteendet. En roll kan bli så 
pass etablerad hos individen att även den informella rollen i bakre region förvandlas 
till ett framträdande (Goffman, 1974).  
 
Att skaffa sig kontroll över informationen kring situationen för att göra ett gott 
framförande är det övergripande målet med rollen. I individens framträdande finns tre 
kategorier att räkna med, de som är publik, de som agerar och de personer som varken 
iakttar eller deltar i agerandet (Goffman, 1974). Elever som har en ledande roll blir 
sällan utsatta för tråkningar. Tvärtom får dominerande elever ofta uppskattning från 
andra elever som anammar rollen som underkastad. En elev som dominerar och har en 
ledande position i gruppen får mer utrymme än elever med andra roller (Granström & 
Einarsson, 1995). Om vi frågar barn som leker vem som tog initiativ till leken, uppger 
barnen ofta sina egna namn eller någon från det egna könet. En individs status i 
gruppen hör ihop med vilken initiativförmåga hon har. En individ med hög status 
förutsätter framgångsrik initiativförmåga, vilket i sin tur är en respons på 
omgivningens  värderingar. Statusen har därför koppling både till den aktivitet som 
gruppen utför och till gruppens utformning. En individ som hellre ägnar sig åt att 
observera än delta i en aktivitet brukar vara lågpresterande i skolarbetet. Passiva 
elever är synonymt med ensamma elever. De elever som har hög status i gruppen men 
är låpresterande i skolarbetet anses vara goda kamrater (Forsgård, 1987).  
 

2.3.1.1 Kommunikation 
Att dela med sig av något i form av upplevelser, tankar och känslor till andra kallar vi 
kommunikation. Begreppet kan även beskrivas som att två eller flera individer sänder 
budskap mellan varandra. I budskapen kan vi avläsa hur individen uppfattar sig själva, 
men även budskapets innehåll. Individen är mottagare och sändare av budskap 
samtidigt. När individen samtalar med någon sker det också en avläsning av hur 
individen tar emot budskapet (Nilsson, 1993).  
 
Kommunikation har stor betydelse för vårt identitetsskapande. Vi kan använda det för 
att skapa närhet och gemenskap med vår omgivning. Det kan också vara ett sätt att 
skapa avstånd och stöta bort människor omkring oss. För att kommunikation bli 
meningsfull måste vi vara väl insatta i våra roller. Budskapet i en kommunikation  
bestäms av två faktorer, vad som sägs och hur det sägs. Det första handlar om 
innehållet. Hur det sägs handlar om vilka relationer individerna har till varandra och 
kan vara mer diffust att tolka (Nilsson, 1993). 
 
Det finns olika sätt att kommunicera sina roller, enligt Goffman (1974). Frånvarande 
kommunikation karaktäriseras som det språk som används bland teammedlemmarna 
när publiken är borta. Iscensättningsjargong är en slags kommunikation som används 
inom teammedlemmarna när publiken inte är på plats. Här diskuteras hur handlingar 
ska utföras och vilka attityder som gäller till framförandet.Ytterligare en form av 
kommunikation mellan teammedlemmarna är teamaskopi. Det handlar om de hemliga 
budskap som överförs mellan teammedlemmarna. Någon säger något som publiken 
inte alls förväntat sig av just den rollen, men som teammedlemmarna kommit överens 
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om. Rollomkastningar förutsätter det vanliga spelet mellan teammedlemmarna då det 
råder en balans mellan avstånd och förtrolighet. Vad som skiljer sig åt i fråga om 
rollkommunikationen är det dubbelspel som rollomkastning innebär. Ett exempel kan 
vara då en teammedlem upptäcker att han har mer gemensamt med någon ur det 
motsatta teamet som han interagerar med. Små länkar som förenar roller ur olika läger 
kan känneteckna rollomkastningar. Avståndet mellan publik och den agerande 
minskar. Alla kommunikationsarterna tyder på att teamet inte handlar spontant, utan 
att alla agerar utifrån sin verklighet som den mest sanna (Goffman, 1974). 
 
Individens behov av social kontakt skapar behov av både teammedlemmar och publik. 
Publiken behövs som arena där roller prövas. Teammedlemmar uppfyller behovet av 
att umgås och bli stärkt i sin roll. Lojalitet, disciplin och försiktighet är viktiga 
egenskaper hos teammedlemmarna. (Goffman, 1974). I klassrummet råder en 
kommunikation mellan lärare och elever, men även mellan eleverna. Läraren får mest 
talutrymme och bestämmer hur kommunikationen ska se ut i klassrummet. Det är 
läraren som avgör om ett svar är rätt, fel eller behöver utvecklas. Språket i 
klassrummet tar sig i uttryck i tre former: initiativ, respons och evaluering. Läraren tar 
intiativ till kommunikation, eleven ger någon form av respons och läraren evaluerar 
svaret, det vill säga värderar. Den kommunikation som äger rum i klassrummet delas 
in i privat och offentlig. Den offentliga står läraren för och den privata är det som sker 
mellan eleverna samtidigt som läraren kommunicerar det offentliga. Den privata är 
mer personlig och spontan medan den offentliga är planerad och rör 
skolverksamheten. Ofta anses den privata kommunikationen störa undervisningen. 
Denna form av kommunikation är vanligare i klassrummet än då läraren talar med 
eleven. På lågstadiet handlar till exempel den privata kommunikationen ofta om den 
aktuella uppgiften (Granström & Einarsson, 1995). 
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3 METOD 
I följande kapitel vill jag ge läsaren en förklaring till den metod jag valt. Vidare går 
jag in på hur jag praktiskt genomfört studien och vilka som ingår i studien. Jag tar 
även upp de ställningstaganden jag gjort i samband med metodvalen. Avslutningsvis 
sammanfattar jag metodens kvalitet i en metoddiskussion. 
 

3.1 KVALITATIV METOD 
Det finns olika sätt att göra undersökningar. Beroende på den aktuella undesökningen 
kan forskaren välja olika metoder. Kvalitativa metoder handlar om hur den 
information som forskaren samlat in ska analyseras. Vidare kännetecknas den 
kvalitativa metoden av att forskaren analyserar med hjälp av verbala tolkningmetoder 
(Patel& Davidson, 1991). Några kännetecken för en kvalitativ metod kan vara att 
forskaren utgår från sitt sammanhang och den miljön där undersökningen sker. 
Individer som ingår i undersökningen måste tolkas utifrån sitt perspektiv, vilket måste 
tydliggöras i ord och handling. Den samspelsprocess och närhet som finns mellan 
forskaren och undersökningspersonerna bidrar också till att metoden kan kallas 
kvalitativ (Ely, 1993). 
 
Ett induktivt arbetssätt utgår från empirin och utifrån den samlade informationen 
försöker forskaren fastställa en teori. En induktiv studie kännetecknas av att forskaren 
följer upptäckandets väg. Vidare innebär detta förhållningssätt att forskaren inte har 
några hypoteser, utan försöker att helt förutsättningslöst observera det forskaren ser 
(Patel& Davidson, 1991). 
 
Den hermeneutiska tolkningsläran bygger på tolkningar av den mänskliga existensen 
och att människan kan förstås genom språket och hennes beteenden. Inom 
hermeneutiken utgår man från att människan har avsikter bakom det skrivna och 
talade språket och i sitt agerande. Människan ska ses som en helhet. (Patel & 
Davidson, 1991). 
 
Jag har valt att observera elever vid sex tillfällen. Eftersom jag redovisar min 
information genom att tolka elevernas sätt att vara och kommunicera kan min studie 
kategoriseras som kvalitativ. I min uppsats beskriver jag elevers roller ute och inne 
och hur de kommunicerar med varandra, vilket kan kopplas till den hermeneutiska 
tolkningsläran. Utifrån den verklighet som jag och eleverna befunnit oss i har jag 
tolkat och sökt efter mönster och helheter. Min uppfattning är att jag lättare skulle få 
en överblick hur eleverna är genom att observera dem än till exempel vid en intervju. 
Det man gör och hur man gör det säger något om hur man är, menar jag. Jag har även 
låtit de fyra elever som jag observerat få skriva vilka elever de helst vill umgås med 
ute, respektive inne. 
 

3.2 ATT SKRIVA 
Utöver de sex tillfällen då jag observerade eleverna, träffade jag dem ytterligare två 
gånger. Vid första tillfället läste jag en berättelse (bilaga 2) som kunde kopplas till en 
uteaktivitet. Efter att jag hade läst berättelsen skulle eleverna skriva vilka 
klasskamrater de helst ville vara tillsammans med ute. Frågorna var utformade i två 
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delar där den ena frågan fokuserade på vem de ville ha i den närmsta 
umgängeskretsen och den andra frågan handlade om vilka de valde i den yttre 
umgänges kretsen. Vid andra tillfället läste jag en berättelse som kopplades till 
inneaktivitet (bilaga 3). Även denna gång var upplägget i frågorna utformat som vid 
första tillfället. Syftet med övningen var att undersöka om eleverna valde samma 
personer vid utevistelse som vid innevistelse. Jag valde att göra undersökningarna vid 
två olika tillfällen för att undvika eventuell upprepning av namn vid de olika 
aktiviteterna. Mitt krav var att eleverna skulle välja elever ur klassen. Det var en 
anledning till att jag skulle kunna se mönster hos de elever jag observerade. Genom de 
personer eleverna väljer kan jag urskilja roller hos dessa elever. Ytterligare en 
anledning är att jag skulle kunna se eventuella mönster i deras umgängesformer.  
 
Anledningen till att jag först läste en berättelse för eleven var att jag på så vis ville 
försätta eleven i den situation som frågan gällde. Min frågeställning behövde ett 
sammanhang, ansåg jag. Den lokal jag fick tilldelat där skrivandet skulle äga rum 
hade inga likheter med de miljöer som frågorna rörde. Jag ville måla upp en scen för 
eleverna med mina berättelser för attt komplettera den fysiska miljön. Fyra elever ur 
år 1 och fyra elever ur år 2 fick skriva, vilket gjorde att inte enbart de elever som jag 
observerat fick skriva. Utgångspunkten för detta val är att jag på så sätt ville undvika 
fokus på de två eleverna från år 1 och 2 som jag egentligen är intresserad av. Jag 
kommer inte ta hänsyn till dessa så kallade extra texter då jag tolkar vad de fyra 
eleverna som jag tidigare observerat, har skrivit. 
  

3.3 DATAINSAMLING   
Det finns olika sätt att samla information för att få svar på sina frågeställningar.Vilken 
metod man väljer beror på vad som lämpar sig bäst för frågeställningen (Patel & 
Davidson, 1991). Deltagande observation beskrivs som en metod där målet är att 
försöka upptäcka något nytt genom att se och lyssna. Under en period agerar och 
deltar forskaren i den verksamhet som skall observeras. Det innebär att forskaren 
deltar i verksamheten för att försöka förstå den kultur som undersöks. Vidare 
kännetecknas en deltagande observatör av ett visst engagemang. Ibland är forskaren 
med i gruppen och ibland utanför (Kullberg, 1996). Jag deltog i vissa aktiviteter med 
eleverna. Någon gång var jag med på dunken i skogen, andra gånger deltog jag i 
bollspel. Dunken är en lek som går ut på att en person står på ett ställe och räknar 
medan de andra gömmer sig. När räkningen är klar letar personen som räknar upp de 
andra personerna.   
 
I det vardagliga samtalet med eleverna var jag också delaktig. Samtalet med eleverna 
gjorde att jag fick mer information om dem och hade möjlighet att utveckla det jag 
såg i mina observationer. Några längre samtal av intervjukaraktär förekom inte mellan 
mig och eleverna.  
 

3.3.1 Varför valde jag denna metod? 
När vi tittar på hur barn agerar och lyssnar på sådant som de berättar får vi en ökad 
förståelse för hur barn tänker och resonerar. På så sätt kan det fungera som hjälp för 
läraren när hon planerar sina arbetsuppgifter (Kullberg, 1996). Med hjälp av 
observation är det möjligt att nå information från individer som kanske avböjt i andra 
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metodval. I observationer finns inga förväntningar att uppfylla för de individer som 
studeras då de inte är medvetna om att de ingår i studien (Patel & Davidson, 1991).  
 

3.3.2 Dokumentation 
Att observera förutsätter en plan för metoden och att informationen registreras 
systematiskt. När det gäller ostrukturerad observation innebär ofta observatörens 
registrering att man skrivit ner vissa nyckelord före själva observationen. Efter ett 
observationspass kan observatören skriva ner sina observationer mer utförligt (Patel & 
Davidson, 1991). Jag valde att dokumentera mina observationer i en loggbok. I boken 
antecknades vad, när och hur aktiviteter utfördes. Jag skrev korta anteckningar och 
när observationspasset var slut formulerade jag anteckningarna mer noggrant.  Som 
stöd vid  observationerna hade jag vissa nyckelord som jag koncentrerade mig på (se 
bilaga 1). Anledningen till att jag valde att anteckna obsevationer i loggbok var att jag 
tyckte det var en bra metod. Jag känner mig säker på att föra anteckningar sen tidigare 
kurser på utbildningen. Att prata i en ”hemlig” bandspelare skulle gjort mig nervös. 
Det vore ingen naturlig metod för mig.  
 
Under min provdag kände jag mig för och provade att observera och anteckna i viss 
mån. Ingen, eller få av eleverna tog notis om mitt skrivande. Jag tror en orsak till detta 
kan vara att eleverna själva sällan arbetar med samma sak och därför inte bryr sig så 
mycket vad andra, inklusive lärare, håller på med. Jag ville skriva ner vad fyra elever 
gjorde i klassrummet och hur han eller hon gjorde det. Detsamma skulle jag göra ute 
på raster under dagen, vilket innebar en halvtimmes frukost rast och ca 30 minuters 
lunchrast. De observationer som ägde rum på raster omfattade alltid den aktivitet som 
utspelade sig på skolgården. Vid de tillfällen då det var fria aktiviteter (FA) 
observerade jag sådant som hände i skogen eller i en lekpark. Min tanke var från 
början att inte gå runt med ett anteckningsblock, eftersom jag trodde att det skulle 
påverka eleverna negativt. Efter diskussion med en lärare och en förskollärare på 
skolan beslöt jag mig för att föra loggbok kontinuerligt då jag observerade, dock inte 
under ett pågående samtal med en elev. De fyra elevernas reaktioner och agerande 
fick stå i fokus för mitt antecknande.  
 

3.3.3 Genomförande 
Jag tog kontakt med den skola där jag haft min senaste praktik på. Det är en skola som 
är placerad i en större stad i södra Sverige och som dessutom tillhör innerstan. Skolan 
är en integrerad 1-3 skola och består av c:a 50 elever indelade i två grupper. Förutom 
klassen, består skolan även av två grupper med barn i åldrarna 5-6 år. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det är liten skola med familjär stämning. Alla 
känner alla. Jag beslöt mig för att vara på skolan sex hela dagar samt en extra dag då 
jag undersökte om min studie skulle kunna hålla. Den första dagen hade jag även tagit 
ställning till hur jag skulle dokumentera mina observationer och beslutit mig föra att 
föra loggbok över vad eleverna gjorde, hur de gjorde det och något om hur de 
samspelade med andra inne och ute. Jag ville ha mycket material för att sedan kunna 
göra urval till min studie, vilket också passar bra på vad en induktiv studie innebär 
(Patel & Davidson 1991). Redan under min provdag berättade jag för eleverna att jag 
var där för att titta närmare på vad de gjorde inne och ute. Eleverna visste alltså att jag 
inte var där som lärarstudent, men de hade ingen aning om att jag observerade fyra 
elever. All observation som ägde rum ute skedde under rast eller fria aktiviteter, som 
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jag tidigare nämt. Dessa tillfällen kan inte klassas som lektioner, utan är enbart 
utevistelse. De observationer som ägde rum inne är däremot kopplade till lektioner 
och den pedagogiska verksamhet som skolan står för.    
 

3.4 URVAL 
Den etnografiske forskaren gör de urval hon behöver för att undersöka det hon är 
intresserad av. Vidare bör urvalet utgöras av en grupp som besitter den information 
forskaren ämnar undersöka. Det innebär att urvalsgruppen inte kan ses som 
representativ, då varje människa anses unik (Kullberg, 1996). Jag beslöt mig för att 
begränsa mitt urval och urvalsgruppen kom att bestå av fyra elever som jag 
observerade. Mitt val föll på två elever ur år 1 och två elever från år 2. Två pojkar från 
år 1 som jag valt att kalla Arne och Bert. Pojken i år 2 kallar jag Curt och flickan i år 
2 kallar jag Doris. Dessa elever har fria aktiviteter vissa dagar då tiden ofta disponeras 
ute. Uteaktiviteterna gjorde dessa elever lämpliga att välja eftersom min studie 
kommer att handla om elevers beteende ute och inne. De elever jag valt ingick i den 
grupp av klassen som jag haft praktik hos. Detta gör att jag hade en viss förförståelse 
för elevernas beteende, vilket också är en bidragande anledning till mitt urval. 
 

3.5 FORSKARENS ROLL 
Den forskare som gör en kvalitativ forskning utgår från frågor som handlar om hur 
individen förstår sin verkligheten (Kullberg 1996). Den hermeneutiska forskarrollen 
beskrivs som öppen, engagerad och subjektiv. Vidare kännetecknar författarna den 
hermeneutiska forskarens förhållningsätt präglat av inlevelse. Forskaren står i en inre 
relation till forskningsobjektet och de delar samma verklighet (Patel & Davidson, 
1991). ” Vi kan aldrig, vare sig i egenskap av forskare eller vardagsmänniskor, 
undkomma den omvärld vi lever i”(Kullberg, 1996 s.48). I etnografiska studier är 
forskaren subjektiv i sin forskarroll och påverkar således studien. Forskaren pendlar 
mellan att vara en i gruppen och att stå utanför, vilket kan vara ett dilemma då 
forskaren känner barnen sen tidigare. Författaren skriver att hon hamnade i en 
situation när varken hon eller eleverna visste vilken roll hon hade (Kullberg, 1996). 
Forskaren hamnar i olika roller då hon observerar. Inte alltid kan forkaren räkna med 
att få den roll hon försöker inta. Vidare måste den observerande forskaren använda sig 
själv som instrument i hög grad. Det tar tid att utveckla ett tillitsförhållande till 
aktörerna och kräver både inlevelse och distans av forskaren. Ett förtroende mellan 
aktörerna och forskaren har således stor betydelse för resultatet (Fuglestad, 1999).  
  
Eftersom jag gjort min praktik och således tillbringat sex veckor med de elever som 
nu skulle observeras, hamnade även jag i situationer då rollerna inte var helt klara. Att 
jag kände eleverna sen tidigare gjorde att jag fick förtroende på ett annat sätt än om 
jag inte träffat dem tidigare, menar jag.  
 

3.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
När det gäller etiska ställningstaganden har jag följt de riktlinjer som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet förespråkar (HSFR, artikel). I de fyra 
huvudkraven nämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att de berörda personerna ska 
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informeras om studien. Varje gång jag observerade elever informerade jag om mitt 
syfte. Vidare upplyste jag eleverna att det jag såg på skolan inte skulle användas till 
något annat än till min uppsats. Eftersom jag valt att observera kunde jag inte ge 
eleverna någon förhandsinformation kring min studie, då det skulle påverka mitt syfte. 
De berörda eleverna visste inte om att de var observerade. Detta för att påverka deras 
beteeende så lite som möjligt. När jag har varit i klassen har jag gått runt och 
småpratat med eleverna i allmänhet och de fyra jag observerat i synnerhet. Detsamma 
gäller för utevistelsen.  
 
I den metoddel som handlar om att skriva informerade jag eleverna att de hade rätt att 
avböja samt att allt de skrev behandlades konfidentiellt. I samråd med lärarna på 
skolan upprättades ett samtyckeskrav. I samtyckeskravet ingår att individen har rätt att 
själv bestämma över sin medverkan, eller att en närstående person medger samtycke 
om individen är under 15 år.  
 
I konfidentialitetskravet ingår att bland annat att de individer som ingår i studien har 
rätt till största möjliga konfidentialitet. De fyra elever jag observerat och låtit skriva 
har naturligtvis andra namn än Arne, Bert, Curt och Doris som jag valt att kalla dem. 
Allt för att skydda individens integritet. Alla namn på elever som Arne, Bert, Curt och 
Doris valt till inne, respektive ute aktiviteter är påhittade. Vissa iakttagelser som jag 
skrivit ner i min loggbok har jag valt att inte rapportera då jag finner dem allt för 
känsliga för publicitet. Enligt HSFR bör uppgifter som kan identifieras inte 
publiceras. 
 
Nyttjandekravet hänvisar till att uppgiftera endast får användas till 
forskningsändamålet, vilket jag poängterat för eleverna vid alla tillfällen (artikel, 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1996) 
 

3.7 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet handlar om att forskaren undersöker det som hon avser att undersöka. 
Reliabilitet pekar på tillförlitligheten i studien och säkerheten i den använda metoden. 
Om forskaren använt den vetenskapliga metoden på ett noggrant sätt har studien god 
reliabilitet (Kullberg, 1996). När vi inte kan mäta reliabiliteten måste vi göra 
undersökningen tillförlitlig på andra sätt. När det gäller observtioner är 
tillförlitligheten till stor del relaterad till observatörens förmåga.Vid val av 
observation som metod är det vanligt att komplettera med ytterligare en metod (Patel 
& Davidson, 1991). I kvalitativa studier, då forskaren använder sig själv som 
instrument är två metoder att föredra. Detta kallas metodtriangulering och bidrar till 
att förstärka giltigheten i studien. Då flera metoder visar på samma resultat har studien 
reliabilitet. I etnografiska sammanhang anses tidslängden på fältet som en betydande 
roll för tillförlitligheten (Kullberg, 1996). Att använda mig av både observationer och 
låta eleverna skriva är två metoder som bidrar till reliabilitet, menar jag. 
 
När resultat ska tolkas i kvalitativa studier är triangulering en vanlig metod. 
Triangulering defineras som något då flera källor leder till samma resultat och på så 
sätt blir tillförlitligt. Kullberg (1996) poängterar vikten av att skapa ett system av 
tankeenheter då man börjar med analysarbetet. Då jag analyserade texter i loggboken 
beslöt jag mig för att leta efter sammanhang som kunde härledas till roller och 
relationer, eftersom det är syftet med min studie. Att tolka materialet beskrivs som att 
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att röra sig mellan planering, översättning och återblick. (Kullberg 1996). Vid 
kvalitativa studier är det praktiskt att göra löpande analyser eftersom det kan ge 
uppslag till hur arbetet kan fortsätta. Syftet är att försöka se mönster och teman i 
materialet (Patel & Davidson, 1991). Under analysarbetet har jag kontinuerligt rört 
mig mellan loggboksanteckningarna och analysarbetet. 
 
För att få ett lätt överskådligt resultat och kunna se eventuella skillander eller likheter 
mellan elevernas roller inne och ute har jag valt att sammmanställa de iakttagelser av 
elever jag observerat i olika karaktärer, en för hur de är inne och en för hur de är ute. I 
resultatsammanställningen har jag således lagt fokus på elevernas roller.    
 

3.8 METODDISKUSSION 
Med utgångspunkt i den hermeneutiska synsättet där förförståelsen och tolkning utgör 
centrala delar finns det både för -och nackdelar med min metod. Den hermeneutiska 
forskarrollen beskrivs som öppen, engagerad och subjektiv. Vidare kännetecknar 
författarna den hermeneutiska forskarens förhållningsätt präglat av inlevelse. 
Forskaren står i en inre relation till forskningsobjektet och de delar samma verklighet 
(Patel & Davidson, 1991). Även om jag har ambitionen att förhålla mig objektiv som 
deltagande observatör, är det omöjligt att totalt bortse från mina egna upplevelser av 
omvärlden. På så sätt blir observationerna färgade av mitt synsätt. Jag menar ändå att 
observationer är en bra metod eftersom jag får ett intryck av vad som sker i elevens 
miljö. Den observerande forskaren använder sig själv som instrument. Avgörande för 
resultatet är om forskaren skapar tillit och förtroende mellan aktörena och sig själv 
(Fuglestad, 1999). Eftersom jag haft praktik på skolan kände eleverna mig sedan 
tidigare, vilket gjorde att ett förtroende mellan mig och eleverna redan hade 
grundlagts.   
 
Deltagande observation innebär ett avståndstagande och engagemang. Att se och 
lyssna hör till metodens stöttepelare (Kullberg 1996). Jag hade en relation till eleverna 
som jag observerade, vilket gjorde att det var lätt att komma i kontakt med dem. Å 
andra sidan var det inte helt lätt att hitta sin observationsroll i gruppen då många 
elever behandlade mig som en extralärare. Jag fick frågor som rörde elevens arbete 
och konflikter i deras vardag. Trots att jag hade berättat för eleverna varför jag var där 
behandlade de mig som lärare och frågade mig om deras arbetsuppgifter. Jag tyckte 
det var ett bra sätt att smälta in i gruppen, men tror att jag kan ha missat att observera 
vissa delar just på grund av det faktum att jag agerar utifrån de erfarenheter jag har 
och tolkar utifrån mina perspektiv. 
 
När det gäller observation är två metoder att föredra för att uppnå god reliabilitet. 
Triangulering innebär att flera källor leder till samma resultat, den är avgörande för 
tillförlitligheten. Ytterligare en reliablitetsfaktor är tidslängden bland de aktörer som 
observeras (Kullberg, 1996). Jag menar att mina två metoder kompletterar varandra 
och bidrar till tillförlitlighet. Resultaten från observationerna och då eleverna skrev 
namn på olika kamrater visar på samma resultat, vilket styrker tillförlitligheten i 
undersökningen.  
 
Av flera olika metoder att samla information valde jag att skriva loggbok, vilket 
kräver att informationen registerars noggrant. Vidare är det en god idé att använda sig 
av vissa nyckelord (Patel & Davidson, 1991). Till loggbokens nackdelar hör att 
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forskaren kan missa vissa delar under själva antecknandet. En annan risk är att fältet 
och de aktörer som ska observeras tycks som en oöverskådlig uppgift. Att ha vissa 
nyckelord att fokusera sig på under observationen, upplevde jag som ett viktigt stöd. 
 
Min studie utgörs av sex observationsdagar, samt en testdag. Tidslängden hos 
aktörena tillhör därför nackdelarna i min studie. Det är svårt att grunda en sådan 
forskning på endast sju dagar. Kanske resultatet skulle bli annorlunda om jag följt en 
grupp under en längre tid. De förutsättningar jag hade gjorde att tidsramen var 
begränsad och jag var tvungen att disponera tid både till skrivning och observation. 
Eftersom jag använde mig av två metoder, anser jag ändå att undersökningen kan 
tillskrivas god reliabilitet. I min studie har skolgården utgjort den miljö för 
observation som jag kopplat till utomhuspedagogik. Eftersom elevernas reaktioner 
jämförs med hur de är på lektioner inne har observationerna olika förutsättningar. 
Hade jag, eller någon annan hållt lektioner ute och samtidigt observerat eleverna hade 
det eventuellt påverkat resultatet i studien. 
 
En av nackdelarna med observation är att det kan inträffa oförutsedda händelser som 
kan påverka resultaten i observationen (Patel & Davidson, 1991). Detta var inte något 
som inträffade under mina observationer. Under rasterna fanns flera vuxna ute som 
ingrep vid eventuella konflikter. Hade jag däremot varit ensam vuxen på rasten skulle 
en oförutsedd händelse med sannolikhet kunna påverka mitt resultat. Det skulle vara 
svårt att förhålla sig objektiv vid ett slagsmål mellan några elever till exempel mellan, 
menar jag. I ett sådant fall är det mer trovärdigt att jag agerar som medmännika än 
som forskare. 
 
När det gäller den skriftliga metoddelen har jag inte relaterat till någon litteratur. 
Anledningen är att eleverna endast skrivit namn på sina klasskamrater, varför det inte 
är aktuellt att tala om tolkning av texter. Den skriftliga del då eleverna skriver namn 
på kamrater att tälta respektive ha kalas med, anser jag det värdefullt i att ha en 
relation till eleverna. Jag kan relatera elevernas val av kamrater till deras roller på ett 
sätt jag inte kunnat om jag inte kände dem sedan tidigare. Jag valde att läsa olika 
texter för eleverna för att de skulle kunna relatera till något när de svarade på 
frågorna. Kanske skulle jag fått andra svar om jag inte läst någon text först. 
Ytterligare en risk torde vara att eleverna gör strategiska val. Möjligheten finns att en 
elev väljer kamrater som de vet är duktiga på att montera upp ett tält till utevistelsen. 
Det föreligger också en risk att en elev väljer en spelpartner som innehar en stor 
samling spel och därför blir vald. Även den skriftliga del härleds till den 
hermeneutiska tolkningsläran där tolkning av den mänskliga existensen går via 
individens språk och beteende.  
 
En nackdel är att elevers preferenser kan ändras över tiden. De som anser sig vara 
bästa vänner idag, kan ha en en annan relation om ett halvår. Det skulle innebära en 
annan rollfördelning elever emellan. För att metoden ska ha god reliabilitet måste den 
föras samman med resultaten från observationen. De båda metoderna är beroende av 
varandra och äger inte hög reliabilitet var och en för sig.  
 
Med utgångspunkt i Goffmans teori (1974) finns det vissa begränsningar i studien. 
Fokus i studien är elevernas roller, men Goffman (1974) talar även om den sociala 
omgivningen som ett slags rum.Utan det sociala samspelet hade det inte funnits några 
roller, varför den sociala omgivningen runt barnen borde fått mer utrymme i 
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uppsatsen än deras roller. Jag tror inte valet av metod påverkade resultatet i denna 
fråga, utan snarare utmaningen att skilja på elevernas sociala miljö och deras fysiska 
miljö. Månsson (1998) påpekar att barn spelar sina roller omedvetet, vilket gör dem 
till ärliga aktörer. Detta perspektiv gör det svårt att applicera Goffmans teori (1974) 
på barn. Att finna relevant litteratur för mitt syftet bidrog till att jag valde detta 
perspektiv. Efter att ha genomfört studien anser jag att Goffamns (1974) teori borde 
ställas mot ytterligare en teori för att ge en mer rättvis bild av elevernas roller.    
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4 RESULTAT  
I detta kapitel redovisas resultaten från observationer och elevernas texter. 
Inledningsvis beskriver jag miljön där studien ägt rum. Resultaten av observationerna 
är sammanställda i åtta avsnitt, då elevens roll beskrivs inne och ute. I generella 
mönster beskriver jag de fyra elevernas  roller både vid ute och innevistelse. I den 
sammanfattning som avser elevernas texter är elevernas svar representerade. 
Därefter har jag tittat efter generella mönster som kan vara gemensamma för 
elevernas svar.   
 

4.1 BESKRIVNING AV MILJÖ 
Elevernas klassrum är indelat i två mindre rum. Det går 22 elever i det rum som jag 
valde att göra mina observationer. Det är ett ganska litet rum med en matta på golvet. 
Varje dag, ibland flera gånger om dagen samlas eleverna  på mattan för genomgångar 
eller samtal. På vissa platser står hurtsar där eleverna förvarar böcker och andra 
skolsaker. Då det inte finns plats för en kateder har även läraren en hurts, som mer 
liknar en låda. Eftersom det är en integrerad skola faller det sig som så att eleverna 
ibland är indelade i grupper. Jag följde med de elever som jag observerade. Min 
ambition var att dela upp dagarna så att observationerna föll jämt ut mellan de fyra 
eleverna. Varje dag arbetar eleverna med eget arbete som består av uppgifter ordnat 
efter elevernas förmåga. I rummet finns två grupper med bord. Vid ett bord sitter sex 
elever, varav två är de som jag valt att observera. Det andra bordet rymmer också sex 
elever. Längs med fönstret finns sex platser och vid väggen sitter fyra elever, varav 
två är de jag observerar. Dörren ut till korridoren är av glas och står för det mesta 
öppen.   
 
Skolgården ser vid första anblick inte så inbjudande ut då det första man ser är en 
asfalts plan. På den planen spelar eleverna ofta bandy. Innergården utgörs av en 
bandyplan med sarg. Där finns även en klätterställning. Om man går runt huset 
hamnar man i ett naturområde med lite träddungar här och var. Det sträcker sig 
ganska långt och eleverna är mycket förtjusta i att leka där. Inte så långt från skolan 
ligger en liten skog. Dit går personalen ofta när det är fria aktiviteter. Gruppen har ett 
speciellt ställe i skogen där de brukar leka. Vid ett tillfälle då vi hade fria aktiviteter 
(FA) gick vi till en större lekpark. Lekparken erbjuder massa klätterställningar, 
backar, planer för olika bollsporter, gungor samt grus –och gräsområden. En FA 
lektion tillbringades på ett ställe i skogen intill skolan som eleverna inte kände till. 
Platsen dominerades av granskog och där fanns även en färdigbyggd koja.  

4.2 SAMMANFATTNING AV OBSERVATIONER 
Arne inne 
Arne går i år 1 och är ganska tystlåten. Han ger ett seriöst intryck eftersom han lyssnar 
på instruktioner och tar egna initiativ. Arne är oftast lugn och samlad. Det visar sig att 
han gärna låter sig fascineras av klassens strulkille. Arnes plats i ringen är granne med 
strulkillens och Arne följer gärna med på hans ideér. Under en samling i ringen låter 
läraren en sten gå runt. När eleven får stenen ska alla vara tysta och eleven ska berätta 
om en viss känsla. Vid ett tillfälle ska Arne berätta hur han vill ha det när han är sjuk. 
Han håller stenen avsevärt längre än de andra. Han utmärker sig bland gruppen. Arne 
pratar inte så mycket. När eleverna ska sätta igång med eget arbete sätter han igång att 
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arbeta direkt. Han småpratar med sin granne, men när jag kommer dyker han snabbt 
ner i boken igen för att fortsätta arbetet. Det verkar som Arne har en större auktoritet 
bland eleverna än hos vuxna.  
 
Vid ett lektionstillfälle ska eleverna visa och berätta något. Det är många elever och 
efter en stund ligger Arne på golvet. När det är högläsning skrattar han tillsammans 
med strulkillen i klassen. Arne lyssnar inte på läraren alls, vilket leder till att han får 
byta plats. Scenariot vid högläsningen inträffar även vid andra tillfällen.  
 
Under en av mina observationsdagar infaller ett etikprat i år 1. Läraren berättar att 
flera elever tycker att Arne är den som bestämmer vem som får lov att vara med och 
leka. Arne reagerar inte nämnvärt på kritiken, utan medger att så nog är fallet. 
 
När alla elever i ettan samlas för gemensam genomgång i matematik arbetar Arne 
koncentrerat. Han uppmanas att hjälpa en elev och gör så. Vi gör en sånglek där Arne 
plötsligt anammar ett annat tempo. Han sjunger högre och snabbare än alla andra. Då 
han inte får något gehör slutar han. Arne får också en tillsägelse av läraren. 
 
Arne Ute 
Ute på rasten brukar Arne spela bandy, men vid det tillfälle jag är på skolan är han 
sportkommentator och står på en höjd vattenbrunn. De elever som spelar verkar inte ta 
någon notis om honom. Arne ser ut att vara publik. Även nästa rast spenderar Arne 
utanför bandyplanen. Nu påstår han att han är domare. Han kan inte spela för han har 
ont i foten. När jag undrar om han inte kan vara med i andra lekar svarar han att det 
kan han inte för han brukar alltid spela bandy. Det sker vid fler tillfällen att Arne inte 
spelar bandy på rasten. När det är fria aktiviteter går vi till en lekpark. Där väljer Arne 
att spela fotboll tillsammans med några andra pojkar. Arne ger intryck av att 
dominera. Han visar dessutom sin kunskap i fotbollsregler. ”Nu är det halvlek”, ”Det 
är vi som ska byta sida”, hävdar Arne. 
 
En dag bygger pojkar i år 1 i en snöhög. Jag frågar dem vad de bygger. Några av 
pojkarna tittar på Arne och säger ”Visst bygger vi en stad, Arne?” En annan pojke i 
snöhögen frågar Arne vad han tycker staden ska heta. När det är dags för fria 
aktiviteter fortsätter snöbygget hos ettorna. Nu har eleverna tydligen enats om att en 
ekorre ska bo i snöstaden. Min fråga om hur de kom på denna idé besvaras av Arne 
som påstår att det var hans idé. Under ett pass i fria aktiviteter beger sig alla ettor till 
skogen. Efter en gemensam lek är det frilek. Eleverna koncentrerar sig på kojbygge. 
Flera av eleverna frågar Arne var de olika kojorna börjar och slutar. Det är dessutom 
Arne som avgör vem som får komma in i de olika kojorna. 
 
Eleverna spelar ofta bollspel under rasterna. Arne deltar under en lunchrast och trillar 
på asfalten. Han blir sur och säger att de äldre pojkarna håller ihop. En pojke ur år 1 
försöker trösta Arne varpå han svarar:”Tyst med dig”. Vi leker en lek i skogen under 
FA:n som Arne finner rolig. Ofta blir det samma person som måste räkna bakom ett 
träd medan de andra gömmer sig. Efter några omgångar frågar läraren om inte Arne 
eller hans klasskamrat kan räkna denna gången. Efter en lång tystnad säger Arnes 
klasskamrat att hon kan räkna. ”Jag räknar nästa gång”,säger Arne 
 
Bert Inne 
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Liksom Arne går Bert i år 1. Ofta brister hans tålamod. Vidare kräver Bert en hel del 
uppmärksamhet och stundtals är han utåtagerande. När stenen går runt och hamnar 
hos Bert får vi ett impulsivt svar omgående. Därefter kryper han omkring runt sin 
plats på mattan. När det är dags för eget arbete pratar han med bordsgrannen och får 
inte mycket arbete uträttat. Det leder till att han måste stanna inne på rasten och arbeta 
klart, vilket inte verkar störa honom. 
 
När det är dags att visa olika saker berättar Bert engagerat och avslappnat för klassen 
om det han visar. Även då hans föreställning är över och andra elever framträder 
pratar Bert. Han får flera tillsägelser av läraren.  
 
När det är uppläsning av berättelser börjar Bert leka på mattan. Flera tillsägelser från 
läraren verkar inte ha någon större verkan. Då arbetet sätter igång sätter även Bert 
igång. Han pratar med sin bordsgranne om saker som inte berör arbetet. Under en 
matematik-genomgång sitter Bert på mattan och arbetar med det material han fått sig 
tilldelat. 
 
Bert Ute 
På rasten springer Bert runt på skolgården med två klasskamrater. Ytterligare en 
klasskamrat kommer och provocerar Bert och hans kamrater. Bert söker bekräftelse 
av en lärare, vilket han får. Senare går de mest runt. Jag frågar vad de leker. Bert 
svarar att de samlar stenar. Han ger även förslag i sin grupp på lekar som de kan göra. 
 
Vid ett rasttillfälle bygger flera av pojkarna i klassen en snökoja. Bert springer 
omkring vid kojan och småretas med kojbyggarna. Han kastar snö på dem. Till slut 
blir kojbyggarna arga och då springer Bert skrattande därifrån. En annan dag bygger 
han och alla pojkar i år 1 en snöhög. Under fria aktiviteten fortsätter byggande av 
snöhögen. Bert är engagerad och ger förslag på vad hålen i snöhögen kan användas 
till. ”Här kan till exempel ingången vara”, säger Bert.  
 
Frukostrasten ägnar Bert åt bandy och han tar spelet på stort allvar. Han är svettig och 
blir upprörd när han eller någon i laget missar en boll. Bert lekar ensam i ett träd 
under lunchrasten. 
 
När det är fria aktiviteter går ettorna till skogen. När det är dags för fri lek väljer 
eleverna att arbeta med kojor. Bert har tagit på sig rollen att reparera gamla kojor. Han 
berätta ingående för mig och läraren vad som ligger i hans uppgift:”Vi gör så här: 
först hämtar man bark....”  
Vid ett annat tillfälle i skogen har ettorna lekt olika lekar. På vägen tillbaka till skolan 
är Bert mycket irriterad över att behöva gå tillbaka. Han vill inte prata med någon 
eller gå i det gemensamma ledet med klassen. 
 
 
Curt Inne 
Curt går i år 2 och är ganska tystlåten. Under en lektion ska eleverna visa och berätta 
en sak. Curt berättar tyst och lite frånvarande om sin sak. När framträdande är slut 
säger han att det är skönt att det är över och att han var lite nervös. 
 
Vid ett annat tillfälle ska eleverna läsa upp sina egna berättelse. Curt börjar och läser 
tyst. Läraren ber honom läsa om när flera av eleverna som sitter på mattan påstår att 
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de inte hör. När Curt slutat läsa får han spontana applåder. Eleverna tycker om Curts 
berättelse och flera av dem kommenterar den positivt.”Jag tycker den var rolig och så 
var det fina bilder”, säger en flicka. Trots att Curt får fin kritik säger han ”Nästa gång 
ska jag tänka på att försöka skriva lite längre”. 
 
En annan uppgift innebär att arbeta med eget arbete. Curt ska göra klart en bilduppgift 
där klassen tillverkat lersvampar. Det råder osäkerhet i klassen när det gäller 
svamparna och flera elever påstår att alla svampar har försvunnit. Jag hjälper Curt och 
han verkar nöjd trots att han bara hittat en av sina lersvampar.  
 
Vid ett tillfälle då klassen har eget arbete, vänder Curt sig mot mig och pekar i sin 
matematikbok. Han säger:”Jag har gjort den här sidan och den här och denna”. När 
jag frågar om det är svårt svarar han att det är lätt. Senare säger han att det går lite 
trögt med matematiken. Jag ger honom gem att räkna med och frågar hur han gör när 
det blir svårt, varpå han säger:”Man får tänka mer” Curt gör hellre det än frågar 
klasskamrater eller läraren eftersom han anser att det är fusk.”Det är bättre att tänka 
själv”, enligt Curt. 
 
Denna dag spenderar eleverna i år 2 inne på fria aktiviteter. De ska göra rymdraketer. 
Eleverna småpratar medan de pysslar och Curt berättar vart hans raket ska åka.  
 
När det är dags att arbeta med eget arbete sitter Curt och stryker över utförda 
uppgifter istället för att måla dem, som eleverna egentligen ska göra. Curt arbetar med 
matematik, men det ser trögt ut. När jag ger honom leksakspengar att använda vill han 
hellre leka med dem. Till slut frågar han mig om han får ta ett rörelserkort. Ett 
rörelsekort innebär att eleverna tar ett kort med en uppgift. Uppgiften är alltid kopplad 
till fysik aktivitet. När Curt kommer tillbaka sätter han sig på sin plats och börjar 
arbeta. Vid ett tillfälle ska eleverna skriva räkneberättelser. Curt har letat rätt på ett 
material eleverna använder i svenska eftersom hans berättelse handlar om en sjö och 
nu vill han ta reda på hur ordet stavas. Senare arbetar eleverna gruppvis inom 
naturorienterade ämnen. Curt resonerar tillsammans med sin partner kring de 
uppgifter de fått.  
 
Curt Ute 
Det råder trädröjning under rasten, vilket tilltalar Curt. Tillsammans med några 
klasskamrater springer han och tittar på arbetet. Lunchrasten tillbringar Curt med två 
klasskamrater. De samlar kottar och ska försöka bygga ett bo åt en ekorre som de sett 
i skogsdungen. När rasten är slut springer alla elever in. Curt och hans kamrater som 
leker en bit bort måste skynda sig. Curt ropar till sina springade kamrater:”Kan ni inte 
vänta på mig?” 
 
På rasten leker Curt med två kamrater i klassen. Det är pojkar han brukar leka med. 
En av dem föreslår en lek och Curt deltar gärna. Efter en stund upptäcker Curt och 
hans gäng att många är upptagna av att riva snöklumpar mot ett bandymål. Det verkar 
populärt och det råder en viss köbildning runt bandymålet. Curt tittar på de elever som 
river snöklumpar. Efter en stund säger han:”Jag vill också”. Det dröjer några minuter 
innan någon ger Curt en bit snöklump att riva. Då är aktiviteten redan på väg att avta 
och Curt fortsätter rasten med att bygga upp en snökoja tillsammans med flera pojkar 
i klassen.  
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Under rasten klättrar Curt i träd. En rast senare leker han med två klasskamrater. De 
står framförallt och trummar på en skylt. Vid ett annat rast tillfälle åker Curt kana på 
en liten isfläck. Den lilla isbiten delas av flera elever. Curt trillar och han får asfalt 
mot sin kind. När jag frågar hur det gick, svararar han ”bra” och går därifrån. 
 
När det är lunchrast springer Curt omkring på skolgården med två klasskamrater. 
 
Eleverna i år 2 ska tillbringa ett FA-tillfälle ute. Vi går till ett ställe i skogen där 
eleverna aldrig varit förut. Först undersöker eleverna olika djur. Curt letar intresserat. 
När det är fri lek följer han efter de andra pojkarna i tvåan. Alla har med sig fika att 
inta i en koja. Väl i kojan ska eleverna räkna russin. Flera av eleverna vill inte vara 
med eftersom de påstår att de inte tycker om russin. Curt är däremot gärna med och 
räknar russin. Han skrattar och tycker det är roligt i kojan.  
 
Doris Inne 
Doris i år 2 är glad och lite osäker. När eleverna ska läsa upp sina berättelser ställer 
läraren och ibland eleverna följdfrågor. Doris har svårt att komma i håg vad texterna 
handlar om. Hon räcker upp handen och vill säga något, men tvekar när hon får 
ordet:”Nej, nu glömde jag vad jag skulle säga”. Lektionen fortsätter med eget arbete. 
Doris har svårt att koncentrera sig på matematiken. När jag kommer fram till henne 
inser jag att hon inte förstår uppgiften.  
 
På fria aktiviteten bygger eleverna i år 2 rymdraketer. Doris småpratar och skojar med 
sina klasskamrater.  
 
Vid morgonsamlingen talar läraren om att eleverna ska arbeta med eget arbete. De 
flesta vet vad de ska arbeta med, men när läraren frågar Doris vad hon tänker börja 
arbeta med vet hon inte riktigt. Läraren lotsar Doris till ett svar. Väl på sin plats vill 
Doris ha min hjälp. Hon tar även bordsgrannen till hjälp för att på svar på vad hon 
egentligen ska göra. Doris frågar sin kamrat hur bladen ska sitta i arbetsboken som 
hon gjort., trots att turordningen står på tavlan. Bordsgrannen påstår att Doris saknar 
massor i sin bok. Doris försvarar surt:”Ja, men jag behövde inte ha med allt i min 
bok”. Resten av lektionen går Doris mest runt och hämtar olika saker i klassrummet.  
 
Precis innan rast frågar en flicka i klassen om inte hon kan dela frukt med Doris 
eftersom flickan glömt frukt. När läraren läser högt lyssnar Doris koncentrerat. Hon 
sitter nära läraren. 
 
En ny vecka innebär att eleverna visar sina planeringsböcker. Alla elever har lagt fram 
sina böcker, medan Doris letar efter sin. Hon frågar läraren: ”Vilken bok ska jag ha?” 
Lektionen som följer innebär att eleverna ska skriva en räkneberättelse. Doris vill 
gärna använda multiplikation, trots att läraren sagt att det är det svåraste räknesättet 
att få med i en räkneberättelse. Jag lotsar henne och inser att de bilder jag ritat inte 
hjälper henne speciellt mycket.  
 
Doris Ute 
På rasten springer Doris runt och byter kamratgrupp vid två tillfällen. Den senare 
rasten leker Doris med två flickor i år 1. De leker mamma, pappa, barn och Doris är 
barnet. Flickorna har förställda röster och rollfördelningen består av en frånvarande 
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pappa, en bestämd och styrande mamma och barnet som vill leka och pratar 
babyspråk. 
 
När de flesta eleverna river snöklumpar mot ett bandymål är Doris publik. På 
lunchrasten spelar Doris ett bollspel som hon vill att jag ska delta i. Jag deltar en stund 
och Doris är glad att jag lät mig övertalas. Vid ett rasttillfälle leker Doris med två 
kamrater på en isfläck. De flesta eleverna spelar bandy vid sidan om isfläcken. Doris 
försöker locka till sig fler kamrater genomatt ropa :”Kom hit det är jättehalt och kul”. 
Trots att hon ropar ett antal gånger sluter inga fler elever upp vid isfläcken. 
 
Under en lunchrast går Doris efter mig. Hon frågar om vi inte kan spela fotboll. När 
jag går med på förslaget hämtar hon en boll och koner som vi ska springa emellan. 
Hon berättar att hon vill börja spela i ett fotbollslag och att en släkting har lärt henne 
lite olika fotbollstricks. När jag frågar om vi inte kan fråga om fler elever vill vara 
med säger hon att de flesta redan är upptagna av andra lekar. 
 
När tvåorna ska tillbringa en FA-lektion i skogen är Doris glad att jag följer med. På 
vägen till skogspartiet pratar hon med mig om olika saker. Hon berättar att hon ”läser 
en ny bok nu, för det var för mycket svärord i den förra”.  Vid skogspartiet letar 
eleverna insekter. Doris hittar en insekt som hon vill visa mig. När hon gjort det 
lämnar hon djuret och går därifrån. Vi ska fika i en koja. Läraren vill att eleverna ska 
räkna med russin. Flera elever vill inte delta. Doris tycker leken är rolig och skrattar 
när någon får äta russin. 
 

4.2.1 Generella mönster 
De mönster jag kan skönja av mina observationer är att eleverna tycks ha samma 
roller inne som ute. Arne tar till exempel gärna initiativ i klassrummet. Även i 
uterummet tar han initiativ som att bygga snöhögar. Vidare är Arnes roll dominant i 
gruppen. Han låter gärna de andra vänta när de sitter i ringen för att samtala kring hur 
det känns att vara sjuk. Vid ett tillfälle då de är i skogen och bygger kojor är det Arne 
som avgör hur kojorna ska avgränsas. När det gäller Bert blir han ofta rastlös i 
klassrummet.Vid ett tillfälle börjar han till exempel leka när klassen läser upp sina 
berättelser. Inte så sällan pratar han med kamraten som sitter brevid honom. Jag ser 
samma mönster ute. Ofta springer Bert omkring på skolgården. Ytterligare ett 
exempel är när han retar eleverna som bygger snökoja. 
 
Inte heller när det gäller Curt är det någon tydlig skillnad på hans beteende inne 
respektive ute. När Curt ska leta lersvampar inne finner han sig i situationen, trots att 
flera i gruppen gjort motstånd till samma uppgift. När klassen river snö på ett bandy 
mål väntar Curt på att få vara med. Han säger ”Jag vill också” och väntar på att de 
andra ska bli klara. Han tar få initiativ, men tycks vara en bra kamrat. När han läste 
räknesagan för kamraterna tyckte flera att den var bra, medan han själv var lite kritisk. 
Curt visar sig vara lite hård mot sig själv även på skolgården. När han trillat på en 
isfläck ser han inte glad ut. Jag frågar om det gick bra och han svarar snabbt:”Bra”.  
Doris söker bekräftelse hos vuxna såväl inne som ute. I klassrummet räcker hon upp 
handen för att få uppmärksamhet från läraren. När hon sedan får frågan, minns hon 
inte riktigt vad hon skulle svara. Det är viktigt att ha en bra kontakt med vuxna, 
signalerar Doris. Hon pratar till exempel ofta och gärna med mig. Att hon räcker upp 
handen kan även tolkas som ett uttryck för osäkerhet. Kanske hade Doris något att 
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säga, men blir osäker på sitt svar när hon hör de andra elevernas svar. I utemiljön vill 
Doris att jag tittar på det djur hon hittat. När jag tittat går hon därifrån, vilket jag ser 
som ett sätt att få bekräftelse. Ytterligare ett tillfälle för bekräftelse sker på en rast då 
Doris vill spela boll med mig och visa olika fotbollstricks. Doris låter sig hellre styras 
än styra. I klassrummet frågar en elev läraren om hon får dela frukt med Doris 
eftersom hon själv glömt frukt. Under en rast leker Doris mamma, pappa, barn med 
flickor i år 1. Doris är barnet och pratar med barnslig röst. Sammanfattningsvis är det 
få eller mycket små skillnader mellan dessa elevers roller inne och ute. 
 

4.3 SAMMANFATTNING AV ELEVERS TEXTER 
Arne uppger att han vill ha Rune, Frans och Abbe med sig när han tältar. Han vill dela 
tält med Abbe. Till kalaset vill han bjuda Rune, Frans, Abbe, Albin och Jöns. Arne 
spelar helst spel med Jöns. 
 
Bert väljer att tälta med Sune och Per. I samma tält väljer Bert Per. När det gäller 
bjudningen till kalaset väljer han Per, Sune och John. Bert vill spela spel med Per. 
 
Curt skriver att han vill sova ensam i tältet. I tälten runt honom vill han ha Sune och 
Sture. När det gäller kalaset bjuder Curt Sune, Sture och Malte. Curt ser helst Sune 
som spelpartner. 
 
Doris väljer att tälta med Moa, Elsa, Lena och Diana. Hon vill ha Anna, Ella och Fia i 
samma tält. Till kalaset bjuder Doris Moa, Elsa, Lena, Anna, Fia, Alva och Eva. Fia 
väljs till spelpartner.  
 

4.3.1 Generella mönster 
Hos alla elever återkommer samma kamrater på inneaktiviteten som de valt att tälta 
med.  Curt skiljer sig åt då han väljer att sova ensam i tältet. Doris väljer flest elever 
vid såväl ute som inneaktivitet. Arne väljer Abbe att dela tält med, vilket är 
förklarligt. Abbe är en pojke som hörs och syns mycket. Abbe hamnar ofta i konflikt 
och känner sig missförstådd av sin omgivning. Det vore ingen konst för Arne att 
manipulera honom, om han vill. Till kalaset bjuder Arne samma kamrater som han 
tidigare valt att tälta med. Denna gång vill Arne ha Jöns allra närmast. Att Jöns valdes 
till spelpartner är också förklarligt. Jöns är klassens strulkille och Arne fascineras ofta 
av Jöns upptåg. 
 
Bert väljer samma kamrat att dela tält med som spelpartner. Uppfinnig och spontan är 
egenskaper som kan tillskrivas Per, något som uppenbarligen tilltalar Bert. Per är inte 
någon som tvekar när det gäller Berts förslag på aktiviteter. Curt vill helst sova 
ensam, vilket kan härledas till det han säger om matematiken”Det är bättre att tänka 
själv”. Sune och Sture tillhör den trio som tillsammans med Curt brukar synas på de 
flesta raster. Sune är ganska lik Curt. Båda är tystlåtna och trivs med lugna aktiviteter. 
Doris väljer många att tälta med och tre att dela tält med. Eftersom Doris byter 
kamratgäng ofta, ibland flera gånger under en rast, är det inte konstigt att hon väljer 
flera kamrater. En av de hon väljer att dela tält med, Fia väljer Doris även som 
spelpartner. Hos Fia kan de flesta känna sig trygga. Hon är lättsam och det inträffar 
sällan vare sig intriger eller konflikter runt henne. 
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5 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer jag att diskutera de resultat som studien visar på, samt 
relatera dem till de teorier jag presenterat i kapitel 2. Utomhuspedagogik, roller och 
kommunikation är underrubriker i analysen. Mina problemformuleringarna är 
utgångspunkter i kapitlet då jag bland annat jämför elevens roller inne respektive ute. 
Resterande frågor handlar om hur roller kan uttryckas ute och inne samt elevernas 
kommunikation. Under arbetets gång har nya frågor väckts och  avslutningsvis ger 
jag förslag på fortsatt forskning. 
 

5.1 Utomhuspedagogik- miljö 
Jag har valt litteratur som kan kopplas till utomhuspedagogik och försökt förklara 
begreppet samt vilket syfte ämnet har. Inledningsvis gör jag en kort historik som kan 
kopplas till utomhuspedagogikens rötter. I avsnittet använder jag mig av en 
sekundärkälla eftersom jag inte vill fördjupa mig i de pedagogiska inriktningar utan 
ge en helhetsbild av ämnet utomhuspedagogik. Min utgångspunkt har varit att 
inomhusaktivitet är normen i skolkontexten. Därför har jag inte motiverat varför 
eleverna är inomhus på samma sätt som jag motiverat syftet med utomhuspedagogik. 
 
Eftersom platser som ger en direkt upplevelse i den verkliga miljön benäms som 
utomhuspedagogik, måste även skolgården på den skola som ingår i min 
undersökning defineras som utompedagogik. Naturen i sin tur gör att vi kopplar bort 
den sociomateria som annars präglar våra beteenden (Dahlgren & Szczepanski, 2001). 
Utemiljön verkar stimulera alla sinnen till skillnad från innemiljön. Utemiljön bjuder 
på upplevelser i form av dofter, rörelser och synintryck, medan innemiljön är mer 
begränsad (Lindblad, 1993). I min studie är inte denna skillnad tydlig. Elevernas roller 
inne skiljer sig inte mycket från hur de är ute. Doris har en svag roll inomhus. Hennes 
kamrat tar intiativ till att dela frukt med henne, då det egentligen handlar om Doris 
frukt. Vid ett tillfälle ute står Doris och iakttar hennes kamrater som river snö mot ett 
bandymål. Jag tolkar hennes uttryck som att hon gärna vill delta. Möjligheten att 
Doris inte vill riva snö finns naturligtvis. Det sociala mönstret hos Arne återkommer 
både inne och ute. Han är till exempel dominant både i en uteaktivitet och i en 
inneaktivitet.  
 
Enligt Szczepanski (2001) måste det ske en slags aktivt kunskapande hos individen 
för att aktiviteten ska kallas utomhuspedagogik. I undersökningen har jag koncentrerat 
mig på skolgården, varför det inte blir någon pedagogisk verksamhet ute på det sätt 
som det blir inne. Att bara låta elever vara ute är inte tillräckligt för att definera 
aktiviteten som utomhuspedagogik. Eleven måste aktivt reflektera över vad hon gör 
ute, vilket inte kan garanteras att eleverna gör under rasten på skolgården. Under den 
tid då mina observationer ägde rum hade jag inte möjlighet att arrangera ett 
lektionstillfälle ute, vilket skulle kunna vara ett alternativ för uteobservationen. I 
sådana fall skulle jag låta någon annan föra loggbok över elevernas reaktioner. 
Ytterligare ett alternativ torde vara att observera elever på fritids, det vill säga efter 
skoltid. Under de omständigheterna skulle elevers fria tid inne ställas mot deras fria 
tid ute och observationerna skulle därmed vara på samma villkor. 
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Både Björklid & Fischbein (1996) och Lindblad (1993) pekar på sambandet mellan 
den fysiska miljön och den sociala miljön. Elever gör ingen skillnad på innemiljön 
och utemiljön. Curts förhållningsätt i matematiken ” Det är bättre att tänka själv” 
påminner om hur han vill ha det när han tältar. Då skriver han att han vill bo ensam i 
tältet. I hans fall är det inga större skillnader på hans syn på inneaktivitet, respektive 
uteaktivitet. Jag måste naturligtvis räkna med att Curt eventuellt skulle uppge ett 
namn om eleverna fick välja fritt vilka individer de skulle tälta med. Min studie visar 
inte att elevers roller skulle vara olika vid ute respektive innevistelse. Detta kan 
möjligen bero på att utemiljön i mitt fall skiljer sig allt för lite från innemiljön. Om jag 
hade jag observerat elever utomhus i en okänd mijlö, skulle resultatet eventuellt visa 
annorlunda. Studien skulle eventuellt kunna visa andra resultat om utevistelsen hade 
kopplats till en pedagogisk verksamhet såsom innevistelsen gör. 

5.2 Roller 
När det gäller elevers beteende har jag utgått från litteratur som kan härledas till roller 
eftersom det behandlar syftet med min studie. Jag har koncentrerat mig mer på hur 
eleverna är ute och hur de leker än vad de leker. Detta för att förtydliga elevernas 
roller. I mitt arbete förutsatte jag att elever har vissa roller. Goffmans (1974) teori 
innebär vissa begränsningar i studien såsom att teorin inte är helt lämplig att applicera 
på barn. Kanske är Goffmans (1974) teori mer lämplig inte bara i studier av vuxna, 
utan också när man vill undersöka vad människor gör. Min studie beskriver hur 
eleverna gör, vilket gör att det sociala rummet inte lyfts fram lika mycket som 
elevernas olika roller. Eftersom barn är omedvetna om de roller de spelar, bör man 
tolka resultaten av deras rollspel med visst överseende. Andra teorier passar bättre om 
man vill förklara hur människor fungerar, än Goffmans (1974) teori som förutsätter 
vuxna människor och ett samhälle skapat utan människans behov i åtanke. 
 
Goffman (1974) talar om manér som kopplas till individens samspel med andra. En 
tillbakadragen manér som kan kännetecknas av att individen vill låta sig ledas är 
ibland synlig hos Doris. Ett exempel är när hon leker mamma, pappa, barn på rasten 
och spelar bebis. Doris har inte aktivt valt rollen utan tilldelats den. Arne däremot har 
ett dominant beteende. Goffman menar att ett sådant uppförande kan ta sig i uttryck 
via initiativförmåga, något som är tydligt hos Arne Ett tillfälle är eleverna gör en 
snöstad och jag frågar hur de kom på idén, varpå Arne säger att det var hans idé. 
Forsgård (1987) menar att barn ofta uppger sitt eget namn på frågan hur de kom på en 
lek. I fallet med snöstaden är det uppenbart att Arne dominerar. Det är bara han som 
svarar. Dessutom vill de andra eleverna ha bekräftelse av Arne: ”Visst bygger vi en 
stad, Arne”?   
 
Enligt Forsgård (1987) finns ett samband mellan lågpresterande elever och deras 
aktivitet på skolgården. När det gäller Bert får man kanske intrycket att han är 
lågpresterande i den bemärkelsen att han pratar mycket och gärna med kamrater under 
skolarbetet. I andra sammanhang, ett exempel är vid ett tillfälle i matematik då han 
arbetar koncentrerat, tolkar jag inte som lågpresterande. Vid utevistlese springer Bert 
ofta omkring. Vid ett tillfälle retas han med de elever som bygger en koja. Arne 
däremot är mer tydlig i sin roll, då hans initiativförmåga märks både ute och inne. 
Arnes status i gruppen är hög, vilket enligt Forsgård (1987) tyder på god 
initiativförmåga.  
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Teammedlemmar är en förutsättningen för att rollen ska få en betydelse. Teamet är ett 
beroendeskap som bygger på att alla spelar sina roller och inte går utanför sin spelade 
karaktär, vilket skulle vilseleda alla inblandade (Goffamn, 1974). Detta är tydligt 
under snöbygget, då Arne tar initiativ och dominerar och de andra i teamet bekräftar 
Arnes roll, genom att spela sina roller. Arnes auktoritet är beroende av teamets roller. 
 
Att inramningen har betydelse för hur rollen spelas poängterar både Nilsson (1993) 
och Goffman (1974). Vidare är det viktigt att spela rollen trovärdigt. Möjligen är det 
svårt att dra stora slutsatser av skolan som inramning och de observerade elevernas 
roller eftersom Lindblad (1993) exempelvis menar att eleverna inte gör någon skillnad 
på vilken miljö de befinner sig i under skoldagen. Rollerna uttrycks på samma sätt ute 
som inne bland de elever jag observerat. Kanske skulle resultatet visa annorlunda om 
jag observerat eleverna under längre tid. Bakom en individs beteende finns många 
förklaringar. Min uppfattning är att det inte går att fastställa individens rollbeteende 
utifrån den tid jag tillbringade på skolan. Det föreligger dessutom en risk att jag har 
missat anteckna vissa detaljer under observationen eftersom jag tolkar det jag ser 
utifrån den verklighet jag befinner mig i.  
. 

5.2.1 Kommunikation 
Elevernas olika sätt att kommunicera säger något om de roller de spelar. Enligt 
Nilsson (1993) har budskapet två karaktärer: hur det sägs och vad som sägs.  Goffman 
(1974) hävdar att individen kommunicerar olika beroende på vilken grupp hon 
befinner sig i. Utan elevernas kommunikation hade det varit omöjligt att tolka deras 
roller. När Doris frågar läraren vilken bok hon ska plocka fram säger det mig något 
om den roll hon spelar inne. Om inte Doris ställt frågan hade jag kunnat tolka det som 
att hon inte hittade boken, eftersom hon ju kunde se vilken bok klasskamraterna lagt 
fram. Att Doris spelar olika roller i klassrummet är också tydligt. Doris räcker upp 
handen, får ordet, men påstår att hon glömde vad hon skulle säga. Jag tolkar det som 
att hon vill vara läraren till lags. Många elever räcker upp handen och kanske vill 
Doris vara en av dem. En stunde senare på sin plats visar det sig att flera sidor saknas 
i hennes arbetsbok. Bordsgranne kommenterar och Doris svarar surt att hon inte 
behövde ha med allt. Frånvarande kommunikation kallas det språk som sker mellan 
teamedlemmarna är ensamma (Goffman, 1974). Ett sådant exempel kan vara då Arne 
blivit upprörd över orättvisa regler i ett bollspel. När en kamrat tröstar honom svarar 
Arne vresigt: ”Tyst med dig”. Jag uppfattar inte att någon annan än klasskamraten 
skulle höra. Det fanns dessutom ingen publik närvarande. 
 
 
 

5.3 Ny forskning 
I min studie har jag använt mig av rollteorin. Det finns naturligtvis andra perspektiv 
att belysa individens interaktion med sin omgivning. När det gäller rollteorin 
avgränsade jag mig till att titta på eventuella skillnader i rollerna och har inte 
fördjupat mig i hur roller uppstår, vilket torde vara en intressant fråga att fördjupa sig 
i forsatt forskning. Jag ser också möjligheten att titta på barns sociala miljöer ur andra 
perspektiv än deras roller.   
Att undersöka utevistelse i andra miljöer och jämföra med miljön i klassrummet 
skulle eventuellt ge ett annat resultat än vad denna studie visar. Att fokusera mer på 
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gruppens samspel än individernas enskilda roller ser jag som en intressant fråga. 
Eftersom kommunikation i stor grad handlar om samspel vore det spännande att 
studera kommunikationen i gruppen och inte enbart individens roll. Ytterligare ett 
perspektiv vore att jämföra pojkar och flickors roller inne, respektive ute. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Stödfrågor vid obsevation 

• Relationer 
• Roller 
• Aktivitet 
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Bilaga 2 
 

Uteberättelse 
 
Det är en mycket varm sommar och du har badat nästan varje dag. Vissa nätter har det 
varit svårt att sova för det är så varmt inomhus. Det blir liksom alldeles klibbigt på 
kroppen och lakanen snurrar sig runt dina ben. En dag kommer morfar på besök och 
han har tagit med sig sitt gamla tält. ”Jag tänkte att det gamla tältet skulle kunna 
komma till användning för dig. Själv orkar jag inte campa längre”, säger morfar. Nu 
får du en idé! Tänk om man skulle slå upp tältet i skogen och sova där i stället för i 
den varma sängen. Visserligen känns det lite läskigt att tälta i skogen, men det är det 
enda stället som finns.  Nere på gården är ju bara asfalt och där kan man inte slå upp 
tält. Förresten är det väl mer skugga i skogen än i staden. Nu är bara frågan,vilka 
kompisar kan du tänka ta med sig i tältet. Alla klasskompisar är hemma, kanske kan 
några kompisar sätta upp sitt tält brevid ditt och? Vem delar du tält med och vem 
tältar brevid ditt tält? 
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Bilaga 3 
Inneberättelse 

 
Som du har längtat efter ditt födelsedagskalas! De flesta i klassen fyller år under 
vårterminen eller höstterminen och de blir ordentligt firade i skolan. Du får har 
födelsedagskalas precis efter jullovet eftersom du fyller år den 24 december. Å andra 
sidan har du hittat på lekar och skrivit fina inbjudningskort under julen. Dessutom har 
mamma lovat att ni ska få ha disco och fiskdamm i källaren. Nu är discomusiken 
inspelad och snart är det fest. Men vad du inte räknat med är att morfar kom 
häromdagen och monterade upp sitt gamla biljardbord i källaren. Vilket öde! Hur ska 
nu alla få plats? Mamma säger att jag inte får lova att bjuda så många eftersom det blir 
för trångt. Vilka bjuder du på födelsedagskalaset? Vem kan du tänka dig att spela 
biljard med? 


