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Abstrakt 
Vi lyfter fram barns perspektiv på utemiljön och på så sätt ger vi barnen möjlighet till inflytande över 

sin vardag på förskolan. Syftet med vår studie är att ta reda på hur barnen upplever utemiljön, för att 

kunna bidra till ett fortsatt arbete med att ge barnen inflytande över sin egen vistelse i förskolan.  

De frågeställningar som vi söker svar på genom vår datainsamling är:  

• Vilka upplevelser ger barnen uttryck för om utemiljön på förskolan? 

• Vilket inflytande upplever barnen att de har i utemiljön? 

 

Den teoretiska utgångspunkten i vår studie är fenomenologisk. Vi har utgått från en fenomenologisk 

forskningsansats, där vi har använt oss av Giorgis analysmetod. Datainsamlingen genomfördes med 

hjälp av kvalitativa intervjuer, vilket dokumenterades med hjälp av ljudinspelning.  

Vårt resultat visade bland annat att pedagogerna hade en avvaktande och övervakande roll på 

förskolegården, och endast var med i barnens lekar ibland. Barnen upplevde att utemiljön var 

förknippad med rörelseaktiviteter och att det endast var inomhus som stillasittande aktiviteter skulle 

ske. Barnen hade en upplevelse om att det fanns brist på utmaningar i utemiljön, och därmed ville de 

ha mer av detta. En annan upplevelse som framkom i resultatet var att barnen inte endast såg det som 

positivt med att vistas i utemiljön, då konflikter och väderförhållanden sågs som nackdelar. Den 

slutsats som vi kommit fram till är att pedagogernas roll och barnsyn har betydelse för vilket 

inflytande som barnen ges, även för vilket förhållningssätt barnen har till utemiljön på förskolan.  

 

 

Nyckelord: Livsvärld, fenomenologi, fenomen, delaktighet, inflytande, barn, pedagoger, utemiljö, 

förskola.  
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Förord 
Detta examensarbete har varit väldigt spännande och intressant att genomföra, och vi har även 

ställts inför stora utmaningar där vi har lärt oss nya saker varje dag. Vi vill börja med att tacka 

de barn och pedagoger som valde att delta i vår studie och även barnens föräldrar som gav sitt 

medgivande till att deras barn fick medverka. Utan er hade inte det varit möjligt att göra vår 

datainsamling. Vi ger även ett tack till våra handledare för all konstruktiv kritik och feedback 

som vi har fått under hela arbetets gång och hjälpt oss med att kunna klara av detta arbete. 

 

De personer som vi är mest tacksamma till är våra sambos som har stått ut med oss under hela 

denna tid och visat omtanke och stöd. Vi tackar även våra familjer som stöttat oss och varit 

förstående under hela denna tid, även motiverat oss till att fortsätta arbetet när vi stött på 

motgångar och det känts tungt.  

 

 

Halmstad 

2016-05-25 

 

Sofie & Kajsa 
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1. Inledning  
Utomhusleken har en helt annan karaktär än leken inomhus, lekupplevelserna är starkare 

utomhus och kräver därför en spännande fysisk miljö, menar forskaren Fredrika Mårtensson 

(Eliasson, 2005). Det är inte alltid så verkligheten ser ut, att förskolegården är en spännande 

miljö, barn hamnar ofta på samma platser och leker med samma kompisar i utemiljön (Barr, 

2011). Hade förskolegården varit en mer spännande fysisk miljö hade kanske barnens lekar 

varit mer varierade. Barr (2011) lyfter vidare upp att det är bra att inte enbart ha färdigköpta 

material på förskolegården utan att man ska ge barnen möjlighet att tänka själva och komma 

på egna lekar med hjälp av sin fantasi. Vi har utifrån våra erfarenheter uppmärksammat att det 

material som barnen har tillgång till på förskolan är väldigt likt på alla de förskolor vi haft 

kontakt med under vår utbildning, och att det även oftast är färdigköpt material. Vi har 

uppfattat det som att barnen på de olika förskolorna som vi haft kontakt med under vår 

utbildning inte har så stort inflytande över hur utemiljön är utformad, då materialen oftast har 

varit det samma i flera år och inte ändrats efter barngruppens intressen och behov. Det är av 

stor betydelse att en förskolegård får utformning efter barngruppens förutsättningar, menar 

Engdahl (2014).  
 

Vi har i forskning sett att det endast finns begränsade studier vad det gäller barns perspektiv 

och som har fokuserat på hur barnen själva upplever utemiljön. Forskning som exempelvis 

Maynard och Waters (2007) och Kos och Jerman (2013) har fokuserat på pedagogers 

upplevelser om vad barnen gör samt pedagogers föreställningar om barnens upplevelser av att 

vara utomhus och har i enlighet med Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) därför utgått 

mer från ett barnperspektiv som innebär att det är de vuxna som försöker förstå barns 

upplevelser och erfarenheter. Vi kan därmed se begränsad forskning om att låta barnen 

uttrycka sina egna åsikter och tankar om vad de gör och upplever, alltså forskning som utgår 

från barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). I tidigare forskning har 

pedagogerna varit i fokus genom att de blivit intervjuade om exempelvis vad barnen helst gör 

och vad barnen tycker om att vara någonstans i utemiljön. Det har även gjorts observationer 

av barn och pedagoger i utemiljön för att få syn på vad barnen leker samt hur de samspelar 

med varandra i utemiljön (Maynard & Waters, 2007; Kos & Jerman, 2013). Utifrån vad vi sett 

i forskning om utemiljön, finner vi det både intressant och relevant att lägga fokus på barnen 

och därmed lyfta fram barnens perspektiv på utemiljön för att på så sätt ge barnen inflytande i 

sin vardag på förskolan. I en debattartikel från lärarnas nyheter tas begreppet inflytande upp, 
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där det beskrivs som att barn får inflytande när barnet får möjlighet att göra sådant som det 

självt vill göra och får bli delaktigt tillsammans med andra, genom att även få komma till tals 

(Bengts, 2013). Artikeln tar upp att människor kan vara delaktiga utan att egentligen ha något 

inflytande. Vi anser att barnen bör ha inflytande såväl över utomhusmiljön och 

inomhusmiljön, då det är barnen som befinner sig och utvecklas i den. Barnkonventionen tar 

upp att barn har rätt till inflytande när det handlar om något som rör individen, och om ett 

beslut påverkar individen, har barnet rätt till att få säga hur han eller hon vill ha det och då bli 

tagen på allvar (Barnkonventionen, 2009). Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

skriver om inflytande, och tar upp att det är viktigt att barnen ges inflytande över hur miljön 

utformas för att miljön ska kunna förändras och bli utmanande för barnen som befinner sig i 

den, och på så sätt kan även barns perspektiv synliggöras.  
 

Vi upplever att det inte lagts ett stort fokus på barns upplevelser när utemiljön på förskolan 

utformats, då utemiljöns utformning inte har ändrats efter nya barngrupper. Vi har därför valt 

att göra en studie där vi vill ta reda på hur barnen upplever sin utemiljö på förskolan, som 

utgår från den vardag som barnen befinner sig i och som förskolan är en del av. På så sätt ger 

vi barnen möjlighet att uttrycka sina upplevelser av den utemiljö som de vistas i på förskolan. 

Genom vår studie ger vi barnen en möjlighet att bli lyssnade på och få känna att deras röst är 

viktig för pedagogers (verksamma förskollärare och barnskötare) arbete med att ge barnen 

inflytande och delaktighet.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att genom intervjuer med barn, undersöka hur de upplever 

utemiljön. Vi vill lyfta upp det gemensamma i barnens upplevelser för att kunna synliggöra 

barns perspektiv och ge dem inflytande över sin egen vistelse i förskolan. Genom att göra 

detta bidrar vi till att verksamma och blivande pedagoger i förskolans verksamhet får ta del av 

barns upplevelser kring utemiljön som fenomen. 
 

1.2 Frågeställningar 
• Vilka upplevelser ger barnen uttryck för om utemiljön på förskolan? 

• Vilket inflytande upplever barnen att de har gällande utemiljöns struktur?  
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2. Disposition 
Här beskriver vi upplägget i vårt arbete. Till att börja med har vi en inledning där vi beskriver 

vårt problemområde, och därefter kommer vårt syfte och vår forskningsfråga som följer oss i 

hela arbetet. Sedan har vi skrivit hur vi har fördelat arbetet mellan oss två författare. Därefter 

kommer tidigare forskning som vi har delat in i sex stycken teman för att lättare kunna 

orientera sig i texten, sedan kommer en beskrivning av vår teoretiska utgångspunkt som är 

fenomenologi. Efter den teoretiska utgångspunkten kommer vårt metodavsnitt, där vi börjar 

med att beskriva hur fenomenologi passar som metodologi i vår studie, sedan följer vårt 

metodval, urval, genomförande, etiska överväganden, analysmetod samt metodkritik. Därefter 

följer resultatavsnitt och diskussionsavsnitt där vi ställer forskning i relation till vårt resultat. 

Vi avslutar vår text med en metoddiskussion där vi tar upp våra tankar om arbetets gång och 

de metodval vi har gjort. Sedan följer en sammanfattning där vi lyfter upp det mest centrala 

från vår diskussion och därefter metoddiskussion. Efter det kan ni ta del av vår slutsats, 

didaktiska implikationer och vidare forskning.  

 

2.1 Arbetsfördelning 
Innan vi påbörjade arbetet visste vi inte hur vi skulle strukturera upp arbetet med vem som 

skulle ta huvudansvar för vilka delar. Med huvudansvar menar vi att personen fått ansvara för 

relevant litteratur och att vissa delar funnits med. Men sedan har ändå båda läst igenom alla 

stycken noga för att tillsammans kunna diskutera och eventuellt ändra något i innehållet. 

Vi började gemensamt skriva inledningen, följt av vårt syfte och våra frågeställningar.  

Den tidigare forskningen har vi båda hittat relevant forskning till då vi tidigare hade gjort en 

forskningsöversikt som hör till vårt examensarbete, sedan har Kajsa Larsson haft 

huvudansvaret för att fylla ut den delen med ännu mer relevant forskning som hör till vår 

studie. Sofie Bergstaf har haft huvudansvar för den teoretiska utgångspunkten, samt de flesta 

delar i metoden. Vi har båda genomfört lika många intervjuer med barnen, som vi har spelat 

in och transkriberat tillsammans i skrivparet. Kajsa Larsson hade huvudansvaret för att 

sammanställa det som utgjorde intervjuerna, och därefter skrev vi gemensamt ut olika citat 

från intervjuerna och gjorde analyser från detta. Övriga delar i arbetet har vi båda haft lika 

stort ansvar över.    
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3. Tidigare forskning 
I kommande kapitel redovisar vi tidigare forskning som vi finner relevant för vår studie. Vi 

har delat in forskningen i olika rubriker som är följande: Föreställningar om utemiljön, barns 

berättelse och deras agerande i utemiljön, utemiljöns betydelse och utformning, pedagogernas 

roll i utemiljön, barnperspektiv och barns perspektiv, samt barnsyn. Sedan följer ett avsnitt 

där vi ger en beskrivning av hur vi ser på den forskning vi har valt att ha med. Vi tar upp vad 

vi är kritiska mot och vad vi vill komplettera med genom vår egen undersökning.  
 

3.1.1 Föreställningar om utemiljön 

Forskning kring vuxnas föreställningar om barns utevistelse i förskolan visar att det finns 

olika föreställningar kring vad barn gör ute och varför de ska vara utomhus (Maynard & 

Waters, 2007; Kos & Jerman, 2013; Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; McClintic & Petty, 

2015). En föreställning som lärare har är att det finns en större potential för barn att ha roligt, 

få frisk luft och en känsla av frihet när de befinner sig i utemiljön (Maynard & Waters, 2007). 

Forskarna i Maynard och Waters (2007) studie fick även höra av en rektor att barn gillar att 

vara utomhus och att det hade att göra med utrymmet, den friska luften och att det där finns 

möjlighet att vara högljudd och springa, vilket rektorerna och lärarna har sagt utan att ha hört 

det från barnen och därmed behöver det inte betyda att det är barnens egna uppfattningar av 

hur det är att vistas utomhus.  

 

En annan föreställning som pedagogerna i Kos och Jermans (2013) studie har är att när barn 

leker utomhus är det mest populärt att gunga, klättra i klätterställning, leka i sanden och olika 

rörelselekar. I den här studien har inte heller forskarna frågat barnen om vad de gillar mest, 

vilket innebär att dessa aktiviteter inte behöver vara de som barnen tycker om mest (Kos & 

Jerman, 2013). Det finns även en föreställning hos en intervjuad lärare i Blanchet-Cohen och 

Elliots (2011) studie om att barn är naturligt attraherade till naturen, och att det är viktigt som 

pedagog att visa entusiasm för barnens upptäckande för att de ska vilja fortsätta upptäcka. I 

den studien tar de även upp att det finns ett gemensamt perspektiv bland lärare att när de är 

utomhus är det rast och då är det tid för att stå och dricka kaffe och småprata med kollegorna. 

Lärarna berättade i intervjun att under utomhusvistelsen skulle de inte agera med barnen utan 

istället ta ett steg tillbaka (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). En annan föreställning om 

utemiljön i en annan studie är att när barnen är utomhus är de mer avslappnade och det blir 

färre konflikter, vilket kan ha att göra med att barnen känner sig mindre instängda och mer 
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upptagna inomhus än utomhus (Klaar, 2013). I en studie av McClintic och Petty (2015) 

framkom föreställningar om att pedagoger förstod fördelarna med utelek så som hälsoeffekter, 

men att det var inomhus som lärandet kunde ske, och att utemiljön främst var till för 

överskottsenergi för att förbereda för inomhuspedagogiken. 
 

3.1.2 Barns berättelse och deras agerande i utemiljön 

Den forskning som finns om barns egna berättelser om vad och hur de gör och deras agerande 

i utemiljön samt forskning om hur barn agerar i utemiljön, belyser barns egna berättelser av 

vad de gör, var de leker samt hur de leker i utemiljön. Forskningen tar även upp vad forskarna 

upplever att barnen gör utifrån det de sett (Canning, 2010; Norodahl & Einarsdóttir, 2015; 

Thornberg, 2006). Något som Norodahl och Einarsdóttir (2015) tar upp är att det är viktigt för 

barnen att interagera med andra barn och vuxna. Barnen i studien berättade att de ibland valde 

att vara ensamma, men att de oftast ville leka flera stycken barn tillsammans och belyste även 

att de ville att pedagogerna skulle vara med i deras lekar i större utsträckning. Alla de barn 

som intervjuades i studien berättade att de gillade att vara utomhus och att de föredrog det 

framför att leka inomhus. Barnen ville även ha olika möjligheter och tillgång till varierade 

lekar utomhus. Det var viktigt för barnen att skapa saker, och material som sand, lera och 

grenar från träden på gården var populära lekmaterial (Norodahl & Einarsdóttir, 2015). 

Forskarna berättar vidare om sin studie där det framkom att barnen gillade att använda 

naturmaterial på olika sätt. De samlade, utforskade och skapade olika saker av det de hittade 

och kom på många olika saker de kunde göra med dessa material. Barnen i Norodahl och 

Einarsdóttirs (2015) studie lyfte även upp att de gillade att upptäcka eller skapa platser som på 

något sätt separerade dem och deras lek från sin omgivning. Barnen ville hitta dolda platser 

där de kunde leka ostört och de kallade den sin. 

 

I studie av Canning (2010) upptäckte forskaren att barnen aktivt använde sig av sin fantasi, 

problemlösning samt sociala interaktioner när de var ute och lekte och att de i stor 

utsträckning samspelade med varandra när de vistades i utemiljön. Barnen i studien deltog 

även i fantasilekar och byggde på varandras idéer för att utveckla leken. Forskaren tar upp att 

barnen genom dessa lekar skapade en kreativ miljö där de hittade ett syfte med leken de 

deltog i (Canning, 2010). Thornberg (2006) lyfter upp hur barnen hanterar konflikter av olika 

slag. Denna forskning lyfter upp att om ett barn använder fysiskt våld mot ett annat barn, är 

det mest förekommande att barnet använder sig av våld tillbaka. Det som är det vanligaste 
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sättet för barnen att möta våld på efter att använda våld tillbaka, är att säga till en pedagog 

(Thornberg, 2006). 

 

3.1.3 Utemiljöns betydelse och utformning 

Forskning tar upp betydelsen av att vara utomhus och hur pedagoger ser på förskolegårdens 

utformning (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Engdahl, 2014; Ernst, 2014; McClintic & Petty, 

2015; Szczepanski, 2013). Något som framkommer i forskning är att det är av stor betydelse 

att en förskolegård får sin utformning efter barngruppens förutsättningar. Barnen på en 

förskola hade uttryckt ett behov av stillsamma aktiviteter och en möjlighet att kunna dra sig 

undan en stund, även ett behov av en plats på gården där aktiviteter med stor rörelsefrihet var 

tillåtet (Engdahl, 2014). Forskaren berättar vidare i sin studie att den pedagogiska miljön på 

förskolan ska vara genomtänkt, enligt pedagogerna, och att barnen ska ges möjlighet att 

utveckla sin lek där pedagogerna kan gå in och stödja ifall det behövs. Pedagogerna tog även 

upp att det är viktigt att barnen utmanas och uppmuntras till samarbete och utveckling av sin 

egen lek (Engdahl, 2014). I en annan studie visade det sig att pedagogerna behövde ha en 

övervakande roll i utemiljön på förskolan, och därmed uteslöts tankarna på att planera för 

olika lärandeaktiviteter. Pedagogerna upplevde att lekmöjligheterna var begränsade av det 

fysiska utrymmet, och att gårdens utformning borde ses över (McClintic & Petty, 2015).  

Forskning om utemiljöns betydelse visar att i utemiljön är det så mycket som väcks till liv, det 

finns mycket att prata med barnen om exempelvis vad det är för träd, vad det är för blomma 

och varför det växer just där. Pedagoger berättade även att i naturen finns det så mycket att 

använda som inte finns inne, exempelvis studera olikheter och skillnader genom att använda 

träd, blommor och insekter (Szczepanski, 2013). Det tas upp att utomhus kan barnens fantasi 

flöda och barnen behöver inte lika mycket leksaker, utan kan komma på många olika lekar 

med det naturmaterial som finns där (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). Det har även i Ernst 

(2014) studie framkommit att pedagogerna inte verkade ha insett utemiljöns betydelse för 

barns lärande, och forskaren tar då upp vikten av att ändra pedagogers inställning till 

utomhuspedagogik, att de ska se möjligheter istället för hinder. En annan betydelse som 

forskning tar upp att utemiljön har, är att pedagoger i Little, Sandseter och Wyvers (2012) 

studie menade att det är viktigt att barn får ta del av olika typer av miljöer och utmaningar i 

sin vardag. 
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3.1.4 Pedagogernas roll i utemiljön 

Forskning tar upp vilken roll pedagogerna själva anser att de har i samspel med barnen i 

utemiljön, hur forskarna sett att pedagogerna agerar i utemiljön samt hur pedagogerna kan 

utmana barnen och hur de själva utmanas (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Canning, 2010; 

Engdahl, 2014; Klaar, 2013; Klaar & Öhman, 2012; Wilhelmsson, 2012). En av de roller som 

Wilhelmsson (2012) tar upp att pedagogerna anser sig ha är att de ska finnas där som stöd och 

uppbackning. Vidare menar forskaren i studien att pedagogerna då måste ha kunskap om 

barnets förståelse och utgångspunkt för att kunna hjälpa barnet i sin lärandeprocess 

(Wilhelmsson, 2012). En annan roll som forskning kommit fram till att pedagogerna har i 

utemiljön är att de är avvaktande samt har en övervakande roll och först agerar när något barn 

uttrycker behov av stöd. Detta gällde främst de äldre barnen då pedagogerna i studien var 

mycket mer aktiva och interagerade mer med de yngre barnen (Engdahl, 2014). En annan 

studie lyfter upp att utomhus har lärarna större möjligheter att bli medforskare med barnen då 

de till skillnad mot inomhus, inte har samma möjlighet att kontrollera miljön och 

upptäckterna. Ofta kan pedagogerna utomhus i den naturliga miljön upptäcka naturfenomen 

samtidigt som barnen. Detta menar forskarna på flera sätt utmanar lärarna till att bli mer 

utforskande och fantasifulla då de inte vet vart barnens upptäckter kommer att leda dem 

(Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). Forskning belyser även att pedagogerna har en viktig roll i 

att guida barnen så att de lär sig att agera på ett gott sätt med hänsyn till andra människor och 

till naturen (Klaar, 2013). Det framkommer även att barn får stöd av pedagogerna när de 

behöver hjälp i leken, men att barnen annars får utforska platser som de själva är intresserade 

av i utemiljön (Klaar & Öhman, 2012). En studie belyser att barnen hade starkt 

självförtroende vilket forskaren menar beror på att pedagogerna interagerade med barnen och 

stöttade dem i utomhusmiljön (Canning, 2010). Forskning visar även att när pedagogerna 

pratar med barnen handlar det mer om att lösa situationen och att uppmuntra barnen till att 

fortsätta leken än om att sätta de rätta orden och benämningarna på det som sker i naturens 

olika fenomen, vilket kan leda till att barnen inte får samma begreppsförståelse (Klaar & 

Öhman, 2012). Ett ansvar som pedagogerna har framkommer i Wilhelmssons studie (2012). 

Pedagogerna i den studien belyser att ett hinder i utomhuspedagogiken är barns bristande 

kläder och skor, och att det är av stor vikt pedagogerna gör barnens föräldrar väl medvetna 

om vilka kläder som krävs för utomhusaktiviteter.  

 

3.1.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 
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Forskning berättar om barnperspektiv och barns perspektiv (Johansson, 2003; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). Forskning lyfter även upp begreppen delaktighet och 

inflytande, som vi kommer använda oss av genomgående i hela arbetet för att förhålla oss till 

vårt syfte och få fram barns perspektiv. Med begreppet inflytande syftar vi på att barnen får 

komma till tals och få en möjlighet att berätta om sina upplevelser om utemiljön på förskolan. 

Genom att ge barnen inflytande bidrar det till att ge pedagogerna nya perspektiv och handlar 

alltså inte om att barnen ska bestämma utan att ha möjlighet att påverka. Med begreppet 

delaktighet syftar vi i vår studie på huruvida barnen får sin röst hörd gällande beslutsfattande 

om utemiljön på förskolan. Vi ser inte enbart barnen som deltagare på förskolan, utan de ska 

själva kunna vara med och fatta beslut. 

 

Barnperspektiv beskrivs som något som skapas av vuxna och som strävar efter att så 

realistiskt som möjligt rekonstruera barns perspektiv. Det lyfts upp att utifrån ett 

barnperspektiv riktas de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns erfarenheter, 

handlingar och uppfattningar i världen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 

Barnperspektiv är även något som tas upp av Halldén (2003) som belyser att barnperspektiv 

är något som utgår från att fånga barns röster och tolka det som de säger. Författaren 

diskuterar vidare att den plats barnen ges i dagens samhälle påverkar de erfarenheter barn får 

av att uttrycka sina egna uppfattningar.  

 

Barns perspektiv representerar barns egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse för sin 

egen livsvärld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  

Johansson (2003) beskriver vidare barns perspektiv som det som visar sig för barnet, att 

skillnaden från ett barnperspektiv är att utifrån ett barns perspektiv ligger fokus här på barnets 

egen fenomenologi och på barnet som subjekt i sin egen livsvärld. Begreppen delaktighet och 

inflytande lyfts upp som en viktig del i arbetet på förskolan (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2003). Författarna uttrycker att det inte går att hävda att alla barn är aktiva deltagare 

på förskolan och belyser det är pedagogernas ansvar att ge barnen en möjlighet till att bli 

delaktiga. De berättar vidare att begreppen delaktighet och barns perspektiv är beroende av 

varandra och pedagoger behöver ha förmågan att kunna ta barns perspektiv för att kunna göra 

barnen delaktiga. Barnperspektiv lyfts upp av Johansson (2003) som berättar att trots att ett 

barnperspektiv försöker komma så nära barns egna erfarenheter som möjligt, kommer det 

alltid att vara de vuxnas sätt att tolka barnens tankar på. Författaren lyfter upp att människors 
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antaganden om hur vi förstår varandra är en viktig grund för att kunna närma oss barns 

perspektiv.  

 

För att en förändring ska kunna ske i förskolans miljö är det av stor vikt att pedagogerna tar 

tillvara på barns perspektiv, menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), och samtidigt 

tar de upp att barn ska ses som medkonstruktörer i skapandet av sin egen kunskap, vilket då 

förutsätter att barn blir delaktiga i den egna lärmiljön. Författarna berättar vidare att när 

pedagoger arbetar utifrån barns perspektiv bidrar det till att barn får inflytande genom både 

ord och handling, men att det kan vara svårt för en pedagog att leva upp till alla läroplansmål 

och samtidigt möta varje barns erfarenheter, upplevelser och önskningar. Detta kan då vara en 

anledning till att det i förskolan råder mer ett barnperspektiv än barns perspektiv. Det är först 

när barn själva erfar att deras intressen och sätt att förstå världen på bemöts och på ett 

respektfullt sätt tar tillvara på som barn har inflytande och blir delaktiga (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003).  

 

3.1.6 Barnsyn 

Forskning om barnsyn tar upp de olika barnsyner som finns och vilken betydelse de får för 

hur pedagoger ser på barn (Corsaro, 2005; Johansson, 2003; Lindahl, 2005). Forskning tar 

upp barndomssociologi där det beskrivs att barn ska ses som kompetenta och sociala 

människor med egna idéer, uppfattningar och erfarenheter om bland annat sin omgivning. 

Barnen ska inte endast vara mottagare utan de ska få möjlighet att själva kunna påverka 

relationer och sociala strukturer. Forskaren tar vidare upp sociologins två olika synsätt av att 

se på barn utifrån begreppen beings (varanden) or becomings (blivanden). Då det å ena sidan 

handlar om att man ser på barn som becomings där barn betraktas som mer ofullkomliga än 

vuxna och ser på dem som vad de kommer att bli. Barn ses som beings när de förstås som 

individer med egna intentioner trots att de inte har samma begrepp och verbala förmåga som 

vuxna (Corsaro, 2005). I en studie av Lindahl (2005) lyfter forskaren upp att barn ska ses som 

kompetenta. Hon tar upp att om de inte gör det och deras tankar inte tas på allvar, kan de bli 

passiva och inte känna sig delaktiga då de inte blir lyssnade på. Lindahl (2005) fastslår även 

att hur pedagogerna möter barnen i deras livsvärld och tar till vara på deras tankar och idéer är 

viktigt för att de ska känna sig som en del av demokratin.  

 

Annan forskning lyfter vidare upp att beroende på vilken barnsyn vi har kan det antingen leda 

till att den synliggör barns perspektiv eller medverka till att barns perspektiv skyms undan. 
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Forskaren ställer sig kritisk mot om det som pedagog alltid är möjligt och relevant att följa 

barns perspektiv och tar vidare upp olika synsätt på barn som skiljde sig åt väldigt mycket. 

Det kunde handla om att se barnen som medmänniskor, en person det gällde att ta hänsyn till 

eller så arbetade pedagogerna med en utgångspunkt där den vuxna vet och avgör vad som är 

bäst för barnet (Johansson, 2003). 
 

3.2 Hur vi ser på den forskning som vi har valt att ha med 
Till att börja med ställer vi oss kritiska till de föreställningar som finns om barn i utemiljön. 

Forskning som exempelvis Maynard och Waters (2007) lyfter upp att barn har roligare i 

utemiljön och att det även har att göra med den friska luften utomhus. Vi ställer oss kritiska 

till det som forskarna tar upp, med anledning av att de inte har bekräftat detta med barnen de 

talar om. En annan invändning vi har mot den forskning som vi har tagit del av, är att 

Blanchet-Cohen och Elliot (2011) beskriver att barn inte behöver lika mycket leksaker i 

utemiljön, utan barn kan istället komma på olika lekar av naturmaterial som finns på gården. 

Vi anser att utemiljön utformning har stor betydelse för i vilken utsträckning barnen kan leka 

med naturmaterial istället för leksaker. Ifall utemiljön på förskolan varken har leksaker och är 

fattig på naturmaterial, påverkar det barnens möjligheter till fantasifulla lekar.  

Majoriteten av den forskning vi har tagit del av har en väldigt positiv inställning till 

utomhusvistelse. Forskning som både Klaar (2013) och Szczepanski (2013) belyser fördelar 

med att vistas utomhus, som exempelvis mindre konflikter och att det är mycket som väcks 

till liv i utemiljön. Dock är Wilhelmssons (2012) studie en av de få som faktiskt lyfter upp 

nackdelar med utomhuspedagogik. Forskaren tar upp nackdelar som bristande kläder och skor 

och menar att det är av stor vikt att pedagogerna gör barnens föräldrar medvetna om de kläder 

som behövs för utevistelse.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) lyfter upp begreppet barnperspektiv som strävar 

efter att i största möjliga mån återskapa barns perspektiv. Den forskning som vi har tagit del 

av har främst utgått från ett barnperspektiv då majoriteten av forskarna endast frågat 

pedagoger om hur barn upplever utemiljön, istället för att fråga barnen vad de upplever. Vi 

anser att vår studie blir ett komplement till den forskning som redan finns, eftersom vi snarare 

vill representera barns egna erfarenheter, upplevelser och förståelse för sin egen livsvärld och 

därmed utgår från barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I den här studien utgår vi från ett fenomenologiskt perspektiv som är vår teoretiska 

utgångspunkt. Vi utgår från Husserls livsvärldsfenomenologi, som beskrivs som den konkret 

erfarbara verklighet som vi dagligen lever i (Husserl, 1995). Enligt Husserl har all mening sitt 

ursprung i livsvärlden, och vetenskapens uppgift är att utforska livsvärlden och föra fram den 

till teoretiskt uttryck. Livsvärlden är den erfarbara verklighet som vi lever i, talar om, 

dagligen erfar och tar för given i allt vi gör. Livsvärlden är en värld som är social och delas 

med andra människor (Husserl, 1995). Brinkkjaer och Höjen (2013) tar också upp begreppet 

livsvärld, som bestäms genom våra egna erfarenheter och handlingar och bidrar till hur 

världen framställs. Forskarens uppgift inom det fenomenologiska perspektivet är att lyfta fram 

det som finns i en persons livsvärld, utan att förvränga eller blanda det med sina egna 

upplevelser.  

 

När vi talar om livsvärld, innefattar livsvärlden den vardag som barnen befinner sig i 

dagligen, både på förskolan och utanför förskolan. Varje barn har en egen livsvärld men i 

mötet med varandra på förskolan blir de en del i varandras livsvärldar. Livsvärlden är den 

verklighet som barnen befinner sig i, alltså barns perspektiv och så som dem upplever olika 

ting. Livsvärlden är ett existentiellt sammanhang av erfarenheter och upplevelser och vi 

kommer att ta del av barnens livsvärld genom att samtala med dem. På så sätt kommer vi 

försöka få fatt i barnens upplevelser av utemiljön på förskolan, som är en del av den livsvärld 

de befinner sig i dagligen. Utemiljön är alltså fenomenet i vår studie och det ämne som vi har 

valt att undersöka. Genom att göra detta tar vi del av barns perspektiv och på så sätt ger dem 

inflytande över sin vardag på förskolan. Fenomenologin blir därmed ett verktyg för oss för att 

kunna få fatt i barnens upplevelser, då det fenomenologiska perspektivet handlar om att ge en 

så fördomsfri beskrivning som möjligt av det som visar sig, alltså ett fenomen, när man 

undersöker människors upplevelser, åsikter och attityder. Det handlar alltså inte om att 

försöka hitta ett förhållande mellan orsak och verkan (Husserl, 1995). Det krävs att forskaren 

kan se och göra skillnad på sina egna tankar och känslor och intervjupersonens, när intervjun 

äger rum (Husserl, 1995). 

 

Vi är medvetna om att det inte går att vara helt fördomsfri i vår undersökning, då vi har egna 

föreställningar om fenomenet sedan tidigare, dock kommer vi försöka lägga våra fördomar åt 

sidan för att få en så fördomsfri beskrivning som möjligt. Genom våra intervjuer får vi reda på 
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barnens upplevelser och det är detta som vi kommer göra en fördomsfri beskrivning av i vår 

analys. Inom fenomenologin gäller det att presentera de berörda personernas livsvärld genom 

omfattande beskrivningar och så nära originalet som möjligt, snarare än att tolka och paketera 

upplevelserna på något sätt (Husserl, 1995). Detta är något som vi kommer göra genom att 

beskriva barnens uttalanden på ett sätt som talar om hur barnen upplever vårt fenomen.  

 

Genom vår fenomenologiska utgångspunkt vill vi därmed ta reda på vad barn har för 

upplevelser om sin utemiljö på förskolan, inom ramen för sin livsvärld. Begreppet upplevelse 

använder vi för att kunna få en inblick i hur barnen upplever förskolans utemiljö. I en studie 

som utgår från fenomenologi studerar forskaren upplevelser av ett fenomen och vill hitta 

essensen av fenomenet (Fejes & Thornberg, 2009). Essensen av fenomenet är alltså kärnan i 

barnens upplevelser om sin utemiljö på förskolan. Essensen kan förstås som det oföränderliga 

i fenomenet, vilket gör saken till det den är och är sakens väsen (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vi använder begreppet essens i vår studie för att hitta det invarianta i intervjuerna. Vi har 

skapat gemensamma teman av barnens upplevelser av utemiljön och vi använder oss av dessa 

teman i vår analys och diskussion. Essensen består av de gemensamma nämnarna för det 

studerade fenomenet och essensen speglar fenomenets övergripande struktur (Fejes & 

Thornberg, 2009). 
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5. Metod 
I denna del lyfter vi upp fenomenologi som vår metodologi. Vi har utgått från en 

fenomenologisk forskningsansats där vi genom kvalitativa intervjuer med femåringar tagit 

reda på deras upplevelser och erfarenheter om sin utemiljö på förskolan. Vi genomförde vår 

studie på en förskola där vi intervjuade åtta barn. Datainsamlingen gick till på så sätt att 

barnen tilldelades en pekplatta som de fick använda till att fotografera utemiljön med och 

därefter prata om bilderna tillsammans med en av oss i en kvalitativ intervju där vi även 

ställde andra frågor till dem. 
 

5.1 Fenomenologi som metod 
Den metodologi som vi har valt att utgå från är en fenomenologisk forskningsansats. Stensmo 

(2002) belyser att enligt Husserl har fenomenologisk forskning som mål att klargöra 

mänskliga upplevelser och erfarenheter, vilket vi kan få reda på genom våra intervjuer. En 

intervjustudie är alltid i någon grad fenomenologisk om forskaren genom intervju ställer 

frågor om människors upplevelser och livsvärld (Stensmo, 2002). I vår fenomenologiska 

forskningsansats vi vill därmed genom kvalitativa intervjuer med barn ta reda på deras 

upplevelser och erfarenheter om utemiljön på förskolan. Inom fenomenologin är intervjuer 

den främsta datainsamlingsmetoden, vilket bidrar till att en fenomenologisk forskningsansats 

passar för vår studie (Stensmo, 2002). Författaren berättar även vidare att upplevelser och 

erfarenheter är personliga och kan aldrig vara något annat, och i den fenomenologiska 

intervjun ges det svar på hur den intervjuade upplever ett visst fenomen (Stensmo, 2002), som 

i vårt fall är deras utemiljö på förskolan.  
 

5.2 Semistrukturerade intervjuer med fotografier som underlag 
Vi har valt att utgå från kvalitativa intervjuer då denna typ av intervjuer tillåter intervjun att 

röra sig i olika riktningar, vilket ger kunskap om vad intervjupersonen, i detta fall barnen, 

upplever som relevant (Bryman, 2011). Utifrån detta anser vi att kvalitativa intervjuer är en 

bra metod för oss då vi ska intervjua barn och därmed inte vet hur de kommer att svara på 

våra frågor. Vi har vidare valt att utgå från semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att man utgår från mer allmänna frågor, vilket vi gjort i vår intervjuguide (Se 

bilaga 2). En fördel med att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod är att 

forskaren på kort tid kan få höra flera personers reflektioner kring ett fenomen ur deras 
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perspektiv, menar Eriksson Zetterquist och Ahrne, som vidare berättar att intervjuer därför är 

ett oslagbart verktyg (Ahrne & Svensson, 2015).  

Intervjuer med barn kan enligt Källström Cater vara relevant för att inkludera barns 

erfarenheter och perspektiv, och genom kvalitativa intervjuer skapas det en närhet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Ahrne & Svensson, 2015). Källström Cater berättar vidare 

att det är den vuxna intervjuarens ansvar att hantera intervjusituationen på ett bra sätt samt att 

reflektera över sin egen syn på barn (Ahrne och Svensson, 2015). Vi som forskare väljer att se 

barnen som kompetenta utifrån barns perspektiv när vi låter dem själva representera sina 

upplevelser och erfarenheter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Genom den här 

formen av intervjuer vill man fånga intervjupersonens personliga aspekter som ofta tas för 

givet, som till exempel individens upplevelser inom ett visst område.  

 

Vi valde att intervjua barnen då vi ser det som i enlighet med Källström Cater att det är 

barnen som har de mesta erfarenheterna om utemiljön på förskolan, och därmed är det 

barnens upplevelser som är intressanta och som vi vill lyfta upp för att få fram barns 

perspektiv om fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015). Författaren tar upp att om man är 

intresserad av barns perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det naturligt att fråga dem om 

hur de tänker gällande olika frågor. Författaren menar vidare att vuxnas antaganden om vad 

barn tänker och erfar inte är tillräckliga, utan att barns perspektiv och erfarenheter är 

nödvändiga i forskning om barns villkor (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Innan intervjuerna fick barnen var sin pekplatta med instruktioner om att fotografera 

utemiljön. Vi sa ingenting om vad de skulle fotografera eftersom vi inte ville styra in barnen 

på något spår, utan vi ville helt enkelt se vad barnen fotograferade. Vi ville låta barnen ta 

bilder utan vuxnas påverkan och enbart utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser för att 

kunna ta del av barns perspektiv. Detta gjorde vi eftersom barns perspektiv representerar 

barns egna erfarenheter, upplevelser och förståelse för sin egen livsvärld (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2003). I intervjun var det sedan bilderna som barnen hade tagit som 

låg till grund för samtalet, där vi utgick från vår intervjuguide (Se bilaga 2). Vi har skapat 

teman i vår intervjuguide, men har gjort utrymme för intervjupersonerna att utforma svaren på 

sitt eget sätt (Bryman, 2011).  
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5.3 Urval 
Vi valde att genomföra vår studie på en förskola där en av oss hade varit tidigare för att 

underlätta genom att vi då känner till några barn, föräldrar och pedagoger, dock hade ingen av 

oss varit på just den avdelningen som vi gjorde våra intervjuer på. Eftersom vi inte behövde 

ha ett så stort material att samla in och analysera ansåg vi att det räckte att endast vara på en 

förskola och en avdelning. Vi valde att befinna oss på förskolan under en eftermiddag för att 

kunna dela ut informationsbrevet till föräldrarna där de etiska aspekterna fanns med och 

sammanlagt fick vi in tio av arton etikblanketter, varav åtta av tio barn ville medverka i 

intervjuerna. Åtta intervjuer passade vår studie bra då vi kände att det skulle ge oss tillräckligt 

med insamlad data för att kunna analysera intervjuerna på djupet och få svar på våra 

frågeställningar. Anledningen till att vi valde att ha med åtta barn i studien, beror på att då 

ökar säkerheten att man får in ett material som är någorlunda trovärdigt och fritt från väldigt 

enskilda personers upplevelser, men att på så sätt ändå får reda på barnens personliga 

erfarenheter av fenomenet (Ahrne & Svensson, 2015).  
 

5.4 Genomförande 
Vi började med att kontakta pedagogerna på den förskola som vi skulle göra vår 

datainsamling på. När vi sedan fick vårt godkännande av dem bestämde vi tid för att åka dit 

där vi informerade dem om vårt syfte och hur den kvalitativa intervjun skulle gå till. När vi 

hade fått in fyra etikblanketter började vi med att göra provintervjuer med två barn för att se 

hur frågorna var och ifall de var utformade på ett sätt så att barn i den åldern skulle kunna 

förstå och kunna vara delaktiga i samtalet. När vi hade genomfört provintervjuerna märkte vi 

att våra intervjufrågor fungerade bra för att få svar på våra frågeställningar, vi ändrade endast 

två frågor för att de skulle passa bättre med vårt syfte.  

Innan vi började intervjuerna ville vi bekanta oss med barnen för att på så sätt skapa en 

relation till varandra, vilket vi gjorde genom att befinna oss på förskolan under en hel 

förmiddag och samtala med barnen om deras egna intressen och vara med dem i leken. Detta 

gjorde vi eftersom det är skillnad på intervjuer med vuxna och intervjuer med barn, i 

intervjuer med barn är det vanligt att forskaren innan intervjun lär känna barnet och skapar en 

kontakt för att barnen ska känna sig bekväma i samtalet (Kjällström Cater i Ahrne & 

Svensson, 2015; Bryman, 2011). Ifall barnen inte känner sig bekväma i samtalet kan det leda 

till att barnen påbörjar intervjun men sedan inte genomför den eftersom de inte känner sig 

avslappnade och bekväma i samtalet (Bryman, 2011). Genom att barnen själva får fotografera 
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platser i utemiljön och sedan berätta sina tankar med bilderna för oss och vad de har för 

upplevelser, möjliggör vi för att barnen ska bli mer bekväma i samtalet och känna att de har 

inflytande. De kvalitativa intervjuerna genomförde vi sedan individuellt med ett barn i taget 

för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt där det dem sa inte skulle påverkas av det som 

något annat barn sa, vilket även Bryman (2011) tar upp. Vi satt tillsammans i en soffa för att 

försöka göra intervjun så avslappnad som möjligt. Vi ställde våra intervjufrågor och lät sedan 

barnen prata så mycket som möjlighet själva utan att vi tog över samtalet. När barnen började 

prata om något annat som egentligen inte relaterade till fenomenet, lät vi dem prata till punkt 

för att de skulle känna sig ännu mer avslappnade och få känna att det var dem som ledde 

samtalet, men vi försökte sedan komma tillbaka till våra intervjufrågor. 

 

De intervjuer som vi genomförde med barnen spelade vi in med ljudupptagning vilket vi var 

noga med att informera dem om innan intervjun påbörjades. Vi informerade barnen om att de 

när som helst under intervjun får avsluta sin medverkan och vi tydliggjorde att det är okej för 

barnen att inte ha svar på våra frågor, för att på så sätt minska risken för att barnen hittar på 

ett svar bara för att göra oss som intervjuar nöjda (Ahrne & Svensson, 2015).  
 

5.5 Etiska överväganden 
I vår studie har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter upp fyra allmänna huvudkrav som vi som forskare ska förhålla 

oss till när vi genomför en studie, dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som forskare 

ska ha informerat uppgiftslämnare och deltagare i studien om studiens syfte och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Detta har vi förhållit oss till genom att vi skickat ut 

informationsbrev där vi skrivit om vad studien går ut på, samt att det är frivilligt att delta och 

att de medverkande har rätt till att avbryta sin medverkan. Vi har informerat om att vi 

kommer fråga barnen ifall de vill delta, och ifall något barn visar eller uttrycker de minsta 

obehag under intervjun kommer vi avsluta datainsamlingen direkt. Ahrne och Svensson 

(2015) tar upp att generellt sätt är barns förmåga att bedöma risker och möjliga konsekvenser 

av deltagande i forskning begränsad, och de kan lättare än vuxna låta sig påverkas av andra. 

Med anledning av detta ska informanten själv, alltså barnet, så långt som möjligt informeras 

om vad forskningen innebär och om barnet visar minsta obehag under intervjuns gång ska den 

avbrytas, trots att vårdnadshavare gett sitt skriftliga samtycke. Det som Ahrne och Svensson 

(2015) tar upp kommer vi förhålla till genom att vi på ett tydligt sätt och utifrån barnets 
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förutsättningar pratar om studiens syfte och vad vi menar med den, samt informerar barnen 

om att de får avsluta intervjun när de vill.  

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver vidare om samtyckeskravet som innebär att forskaren 

inhämtar ett skriftligt samtycke från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Vi samlade 

in ett skriftligt samtycke från barnens vårdnadshavare och meddelade barnen att det är 

frivilligt att delta i studien. Konfidentialitetskravet har vi förhållit oss till genom att vi ger de 

intervjuade barnen största möjliga konfidentialitet och meddelat att dessa individer inte 

kommer kunna identifieras av utomstående. Ingen utanför forskningsgruppen kommer få 

möjlighet att kunna ta del av materialet och vi förvarade datainsamlingen på ett säkert sätt där 

ingen skulle kunna få tag på det. Det fjärde huvudkravet som är nyttjandekravet menas med 

att det insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie och när vi är klara 

med hela arbetet kommer materialet förstöras och därmed inte fås tag på av någon 

utomstående (Vetenskapsrådet, 2011). 
 

5.6 Analysmetod 
Inom fenomenologin finns det inte någon konkret forskningsmetod som Husserl har utformat, 

men filosofisk fenomenologi har formulerat generella metodiska anvisningar inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Giorgis analysmetod lyfts upp 

som den mest klassiska fenomenologiska metodologin och är den analysmetod som vi har valt 

att utgå från. Denna analysmetod utgår från Husserls teoretiska och metodologiska idéer 

(Fejes & Thornberg, 2015). När man som forskare genomför studier med en mindre 

omfattande datainsamling, menar Fejes och Thornberg (2015) att denna metod kan med fördel 

användas. Analysprocessen vi har förhållit oss till består av sex olika steg.  

 

Det första steget i analysprocessen innebar att vi gjorde en översiktlig genomgång av det 

insamlade materialet. Ljudinspelningen transkriberades och det transkriberade materialet läste 

vi noga igenom flera gånger för att få fram helhetsbetydelsen (Fejes & Thornberg, 2015). 

Andra steget var att vi bröt ner texten till mindre delar och på så sätt avgränsade 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna som hade relevans utifrån vårt 

fenomen urskilde vi från texten genom att göra färgmarkeringar (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

Det tredje steget innebar en mer detaljerad analys av de meningsbärande enheterna. I vår 

analys gjorde vi en meningstydande tolkning där vi tänkte på att fånga den explicita och 
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implicita meningen i barnens uttalanden. Det explicita fångade vi genom barnens direkta 

språkliga uttryck i samtalen, där vi kunde ta till oss vad barnen exakt uttryckte. Den implicita 

meningen fångas genom indirekta språkliga uttryck, alltså det outsagda och underförstådda av 

fenomenet. För att få ta del av det underförstådda i fenomenet hade vi barnens fotografier som 

underlag i samtalen. Barnens bilder tillsammans med deras uttalanden bidrog till att vi kunde 

få en djupare förståelse av fenomenet och barnens perspektiv.  

 

Därefter komprimerade vi texten genom att korta ner och precisera utsagorna, för att göra en 

tydligare beskrivning av fenomenet utifrån barnens livsvärld (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det fjärde steget i analysprocessen innebar att vi gjorde en enhetlig beskrivning av vad barnen 

hade sagt i intervjuerna. Vi komprimerade texten ännu mer men var ändå noga med att inget 

av det relevanta innehållet skulle exkluderas.  

 

I det femte steget i analysprocessen läste vi noga igenom de beskrivningar som hade 

framkommit i analysarbetet. Vi särskilde på variationerna och det som inte hade en variation i 

vad barnet hade berättat, för att på så sätt kunna identifiera våra teman. De teman som har en 

variation i barnens uttalanden utgör fenomenets existens och är väsentligt i arbetet med att 

komma åt essensen av fenomenet. Det är de teman som inte har en variation som utgör 

fenomenets essens, då det är essensen som består av de gemensamma nämnarna och som 

speglar fenomenets generella struktur (Fejes & Thornberg, 2015). Avslutningsvis är det sjätte 

och sista steget i analysmetoden att prata med intervjupersonerna igen för att gå igenom 

resultatet och se om svaren har uppfattats rätt. Det steget har vi valt att inte genomföra med 

anledning av att vi istället bekräftade det barnen sa under intervjuernas gång för att säkerställa 

att vi uppfattat det som barnen sa rätt.  

 

Den analysmetod som vi använt oss av har varit till stor hjälp för oss i vårt arbete med att ha 

något att förhålla sig till och se till att inget viktigt material glöms bort och inte analyseras. De 

olika stegen bidrog till att det insamlade materialet analyserades väldigt noga och vi kunde 

fånga både det explicita och implicita under intervjutillfällena. Giorgis analysmetod gjorde så 

att vi kunde finna fenomenets existens genom att urskilja variationerna och det som inte hade 

en variation i barnens uttalanden och fotografierna.  Något som kunde ses som problematiskt 

med denna analysmetod var att den kunde ibland vara lite svår att förhålla sig till i och med 

att det fanns flera olika steg med olika direktiv, vilket kunde leda till förvirring kring vilket 
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steg som vi befann oss på. Vi kände även att vi behövde ha genomfört alla intervjuer med 

barnen för att kunna identifiera variationerna och det som inte hade en variation.  

 

5.7 Metodkritik 
Denscombe (2015) menar på att intervjun kan påverkas av hur väl forskaren och 

intervjupersonen känner varandra sedan tidigare. I och med att vi befann oss på förskolan 

under en hel förmiddag för att skapa en relation och kontakt med barnen, upplevde vi att hela 

intervjusituationen blev avslappnad tillsammans med barnen. Under hela intervjun överlät vi 

samtalet till barnen och var noga med att visa att det de sa är spännande och intressant för oss. 

Samtidigt som Ahrne och Svensson (2015) lyfter upp att intervjuer är ett oslagbart verktyg 

som man med på kort tid kan få höra flera personers tankar, menar Denscombe (2015) att 

intervjuer kan vara en tidskrävande metod, vilket vi håller med om. I och med att vi var 

tvungna att få in alla etikblanketter före intervjuerna kunde vi inte börja intervjua alla barn 

direkt, vilket försenade vår datainsamling och hela vårt analysarbete. Det blev även en 

problematik för oss då det var många barn som var sjuka under tiden vi skulle genomföra våra 

intervjuer, vilket ledde till att vi halkade efter i vår tidsplanering. Vi anser att kvalitativa 

intervjuer med ett barn i taget var en bra metod för just vår studie, då man inom det 

fenomenologiska perspektivet vill undersöka personers upplevelser av ett visst fenomen. Vi 

anser att ifall vi hade använt oss av gruppintervjuer, hade deras svar påverkats av varandras 

(Bryman, 2011). I och med att det var två av tio barn som tackade nej till intervjun, hade vi 

möjligen kunnat få reda på deras upplevelser av fenomenet genom att använda oss av 

gruppintervjuer, eftersom då kan det bli en extra trygghet för barnen att vara med sina vänner 

som de känner sedan tidigare. 

 

Genom att vi använde oss av kvalitativa intervjuer, kunde denna typ av intervju röra sig i 

olika riktningar och avvika från intervjuguiden i relativt stor utsträckning (Bryman, 2011). 

När vi genomförde våra intervjuer med barnen märkte vi att det inte var lätt att ställa 

följdfrågor till barnen som gav svar på vår forskningsfråga. Med anledning av detta anser vi 

att det möjligen hade kunnat vara bättre att använda sig av strukturerade intervjuer istället för 

semistrukturerade. 

 

5.7.1 Studiens tillförlitlighet  

Bryman (2011) tar upp begreppet reliabilitet som handlar om undersökningens pålitlighet och 

följdriktighet. Vi anser att vårt arbete är pålitligt då vi i vårt resultat har valt att lyfta upp 
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variationerna i barnens upplevelser för att komma fram till essensen av fenomenet. När 

pålitligheten mäts i ett arbete med kvalitativ metod, ska forskaren vara lyhörd när frågorna 

ställs (Bryman, 2011). Vilket vi har förhållit oss till när vi genomförde våra intervjuer med 

barnen, då vi hela tiden bekräftat det barnen har sagt och sett till att vi uppfattat deras 

uttalanden rätt. Vi har dock inte undersökt ifall resultatet skulle bli det samma vid en 

upprepad intervju med samma barn för att ta reda på stabiliteten i mätningen. Vårt resultat är 

därmed inte generaliserbart utanför de grupper som vi valt att ha med i undersökningen 

(Bryman, 2011). Vi har analyserat våra intervjuer och noga gått igenom barnens svar, för att 

på så sätt kunna lyfta upp den sammanfattade essensen i studien. Bryman (2011) tar upp att 

om en mätning inte är reliabel, kan den inte heller vara valid. Vi anser att vårt arbete har en 

trovärdighet då vi hela tiden har förhållit oss till vårt syfte och sökt svar på våra 

frågeställningar, vilket även Ahrne och Svensson (2015) tar upp att detta krävs för att uppnå 

en god trovärdighet. Genom att vi har använt oss av ljudinspelning har vi kunnat transkribera 

och analysera hela intervjun och därmed kunnat bearbeta den på ett systematiskt sätt. En 

noggrann transkribering är viktig för studiens validitet, eftersom vi då kan analysera och 

transkribera materialet utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

 

Studiens resultat kan inte vara generaliserbart på andra förskolor och barn, då vi endast 

genomfört vår studie på en förskola. Vi kan inte veta i vilken utsträckning som barnen har 

inflytande på andra förskolor gällande utemiljön. Vi är medvetna om att alla barn har olika 

livsvärldar och därmed olika erfarenheter. I vår studie har vi tagit till oss barnens upplevelser i 

den del av den livsvärld som de delar med andra barn och vuxna på förskolan.  
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6. Resultat och analys 

I vårt resultatavsnitt börjar vi med att lyfta upp de variationer som framkommit i vårt 

analysarbete. Utifrån barnens uttalanden har vi kunnat identifiera variationer och essenser. Vi 

har skapat sju olika teman som utgör essensen av fenomenet. De teman som framkommit är: 

Pedagogernas avvaktande roll, pedagogernas engagemang i barnens lekar, avsaknad av 

stillsamma aktiviteter i utemiljön, rörelseaktiviteter i fokus, önskan till utmaningar, barnens 

delaktighet i verksamheten, konflikter och dåligt väder. Under varje tema har vi en kort 

beskrivning av vad utdragen från intervjuerna säger, därefter följer utdrag från intervjuerna 

och sedan analys av detta. I vårt resultat använder vi oss av fiktiva namn, vilka är: Anna, 

Bertil, Carl, Daniel, Erika, Felix, Gustav och Håkan. 

6.1 Variationer 
Här lyfter vi upp de variationer som framkom i analysprocessen och som inte utgör 

fenomenets essens. Vi väljer att lyfta upp variationerna i barnens uttalanden eftersom detta 

var ett steg för oss i analysmetoden och därför valde vi att lyfta upp variationerna för att 

lättare synliggöra vad som utgör essensen av fenomenet.  

Anna lyfte i intervjun upp att hon brukade sitta i sandlådan och gräva, vilket hon beskrev som 

något hon tycker om att göra när hon befinner sig i utemiljön. Anna berättade att när hon 

befann sig i sandlådan var hon oftast själv. Denna typ av aktivitet kan ses som en stillasittande 

aktivitet och skiljer sig från de andra aktiviteterna som nämnts i intervjuerna. De flesta barnen 

lyfte upp rörelseaktiviteter och aktiviteter som de lekte tillsammans med flera barn.  

En annan variation som framkom i vår analysprocess var att Bertil tog upp att det inte finns 

lika mycket material utomhus som det finns inomhus. Bertil lät besviken när han berättade 

detta, och det kan tyda på att han finner en avsaknad av detta i utemiljön. Inga andra barn 

berättade om leksaker och att det finns en avsaknad av detta, utan de andra barnen tog mer 

upp saker som berörde naturen, lekar och större saker som exempelvis klätterställning.  

Daniel tog i intervjun upp att det han tyckte var tråkigast med att vistas utomhus var att det 

fanns en plats som han inte tyckte var särskilt rolig eller intressant, denna plats kallade barnen 

för ”vindskyddet”. Han tog upp att denna plats var tråkig eftersom han menade att det inte 

gick att leka så många lekar på denna plats. Det de andra barnen lyfte upp som nackdelar med 

att befinna sig utomhus handlade snarare om samspel och väderförhållanden än olika platser.  

Som vi beskrev i vår analysmetod skilde vi på det gemensamma i barnens uttalanden, som 

alltså är kärnan i deras uttalanden och som blir essensen av fenomenet, och variationerna i 
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barnens uttalanden, som alltså inte utgör fenomenets essens. Vi har därmed i detta avsnitt lagt 

fokus på det som skilde sig åt från det som var det gemensamma i barnens uttalanden.  

6.2 Essenser 
I följande avsnitt lyfter vi upp de teman som utgör essensen av fenomenet, vilket vi har 

kunnat identifiera utifrån vår analysprocess. Här kommer vi beskriva essensen, som alltså är 

det som återstår efter att vi har särskilt på variationerna och essensen.  

6.2.1 Barnens upplevelser av pedagogerna 

I intervjuerna med barnen frågade vi dem vad de vuxna gör när de befinner sig i utemiljön, då 

berättade Anna att pedagogerna framförallt brukar stå och prata med varandra. Om barnen gör 

något dumt berättar barnen detta för pedagogen på förskolan, vilket även Erika tar upp genom 

att berätta att om det blir bråk hämtar barnen en pedagog. Daniel berättar för oss i intervjun att 

pedagogerna ibland är med dem i leken när de frågar, och Anna säger att de oftast inte är med. 

Det framkom att pedagogerna brukar göra samma saker som barnen i lekarna, och ibland är 

de med på lekar som exempelvis kurragömma. Barnen berättade även att pedagogerna ibland 

fotograferar det som sker i utemiljön. Nedan visar vi utdrag från intervjuerna. 

 
Utdrag 1:  
Kajsa: Berätta om den här bilden. 
Anna: Jag tog bild på gården där vi barn brukar jaga varandra.  
Kajsa: Okej, är det alltid här på gräsmattan som ni brukar jaga varandra? 
Anna: Nej, lite överallt, men oftast här för då krockar vi inte lika mycket.  
Kajsa: Okej, vad bra. Brukar de vuxna vara med er i den leken? 
Anna: Oftast inte,  
Kajsa: Men när ni är ute, vad brukar de vuxna göra när ni är ute?  
Anna: De pratar och när det händer något dumt typ ehh nån slåss och så säger alla till fröken. 
Kajsa: Att de slåss då? 
Anna: Ja, med pinnar. 
 
Utdrag 2:  
Erika visar och berättar med glädje om sina bilder som hon har tagit ute på förskolegården: 
Erika: Å här har jag tagit kort på det bästa klätterträdet. Där klättrar jag alltid. 
Sofie: Okej vad kul! Är det bara du som klättrar där eller är det fler barn också? 
Erika: Nää asså det brukar vara många barn som vill klättra där och ibland blir det då lite bråk när alla vill klättra 
på samma gång.  
Sofie: Aha, hur löser ni det då?  
Erika: Typ asså hämtar en fröken.  
Sofie:  Ah okej, vad brukar de vuxna göra när ni är ute på gården? 
Erika: Gå runt och titta så alla barn inte har skadat sig eller gråter eller nåt sånt. 
Sofie: Brukar någon skada sig på gården? 
Erika: Ja ibland, oftast när det är bråk, och då säger fröknarna till den som är dum och tröstar andra barnet.  
 

Utdrag 3: 
Daniel visar sin bild på lekstugan och bakom syns massa träd. 
Daniel: Här leker vi ofta, jag och mina kompisar.  
Kajsa: Okej. Men brukar de vuxna vara med er när ni leker då? Dig och dina kompisar? 
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Daniel: Nej eller ibland är de med när vi leker. Om vi frågar. 
Kajsa: Mm. Vilka lekar brukar de vara med i då? 
Daniel: När vi leker kurragömma. Och jag hittar dem direkt nästan. 
Kajsa: Hur kommer det sig att du hittar dem direk? 
Daniel: För att de gömmer sig inte så bra. 
Kajsa: Aha okej. Tycker du att det är roligt när de är med? 
Daniel: Ja, och när de tar kort på oss. 
 
Utdrag 4:  
Bertil visar en bild på lekstugan där han berättar att han brukar leka mamma, pappa och barn, även affär.  
Sofie: Okej vad spännande. Brukar de vuxna vara med när du leker det? 
Bertil: Ibland, men inte så ofta.  
Sofie: Men vad brukar de vuxna oftast göra på gården då? 
Bertil: Trösta oss om vi är ledsna och hjälper oss.  
 

Barnen berättar att pedagogerna står och pratar mycket med varandra, men att de även pratar 

med barnen ibland. När Anna berättar detta, säger hon det på ett sätt som tyder på att det är 

självklart att pedagogerna mestadels pratar med de vuxna. Barnen lyfter upp att när 

pedagogerna står och pratar, blir de arga om något barn gör något dumt så som att slåss, 

sparkas eller kasta saker på varandra. Detta visar Erikas uttalande exempel på. Pedagogerna 

brukar även hålla koll på barnen när de är utomhus och leker. Bertil uttrycker även att 

pedagogerna finns där för att ta hand om dem och de säger detta på ett sätt som att de känner 

sig trygga. Vi kan se det som så eftersom barnen beskriver pedagogerna som tröstande och 

alltid finns där när de behöver hjälp med något. Barnen tar upp att det pedagogerna gör i 

utemiljön, framförallt handlar om att ha uppsikt över det barnen gör för att se till att de är 

snälla mot varandra.  

 

Utifrån det som barnen har uttryckt förstår vi det som att barnen upplever pedagogerna som 

avvaktande, men ändå med uppsikt över det som händer på förskolegården. Här har vi fått ta 

del av förskolan som en del av barnens livsvärld och har fått syn på vilken roll pedagogerna 

har i den. Vi kan se att den roll som barnen upplever att pedagogerna har är att de är 

övervakande, men finns där för att hjälpa till om det till exempel blir bråk och stöttar barnen. 

Den mening som pedagogerna får i barnens vistelse på förskolan, är att de finns där för att se 

till att lekarna går rätt till och att alla barn mår bra. Pedagogerna blir således en viktig del hos 

barnen på förskolan, då de upprätthåller ordningen och har en omhändertagande roll.  
 

I intervjuerna med barnen framkommer det att pedagogerna brukar göra samma saker som 

barnen i lekarna, och är med på lekar som barnen själva kommer på, som i detta fall tas upp 

handlar om kurragömma. Daniel nämnde att han brukar hitta pedagogerna direkt när de leker 

kurragömma, och sa det med uppgivenhet samtidigt som han ryckte på axlarna och sjönk 
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ihop. Alltså kan vi se det som att Daniel tycker detta är tråkigt och att pedagogerna inte lägger 

ner så stort engagemang i sitt deltagande i barnens lekar. De lekar som barnen tog upp att 

pedagogerna brukar vara med i var lekar som kurragömma där pedagogerna kunde vara sig 

själva. När vi genomförde våra intervjuer kom ett barn även på att pedagogerna brukar 

fotografera det som sker i utemiljön. Utifrån vad barnen säger kan det ses som att deras 

upplevelse av pedagogerna är att pedagogerna endast är delaktiga i de lekar som barnen 

startar upp och därmed inte själva startar upp någon aktivitet tillsammans med barnen. 

Barnens upplevelse av pedagogerna är snarare att engagemanget hos pedagogerna inte är stort 

i barnens lekar.  
 
6.2.2 Barnens upplevelser av utemiljöns begränsningar 
Barnen tog i intervjuerna upp att det finns sådant de bara kan göra inomhus och inte utomhus. 

Det som barnen tar upp som det de inte kan göra utomhus är att bygga med olika material som 

till exempel lego, vilket Anna och Carl tar upp. Anna berättar att de får bygga ute, men bara 

med sanden som inte håller, då de inte får ta ut byggmaterial. Håkan berättar att de inte heller 

kan rita eller snickra utomhus. Se nedan för utdrag ur intervjuerna. 
Utdrag 1: 
Sofie: Men är det något du kan göra inne som du inte kan göra ute? 
Håkan: Det är att snickra.  
Sofie: Varför kan ni inte göra det? 
Håkan: För vi får inte ha snickargrejerna ute, de försvinner.  
 
Utdrag 2: 
Kajsa: Men är det något du kan göra inne då som du inte kan göra ute? 
Anna: Ja det är att bygga med lego för det kan man inte göra ute och bygga med kano och rita, fast det får vi 
faktiskt göra ute. 
Kajsa: Okej. Men ni får inte bygga ute eller? 
Anna: Neej men vi får bygga med sanden men det håller ju inte.  
Kajsa: Är det inte roligt att bygga med sanden ändå? 
Anna: Nej det är bara för de små barnen för de tycker det är roligt och inte vi stora.  
 
Utdrag 3: 
Carl visar en bild som han har tagit ute på gården och berättar om den. 
Carl: Här brukar vi grilla ibland, vid vindskyddet. Vi grillar bara här ute. 
Kajsa: Okej, är det något du kan göra inne då som du inte kan göra utomhus? 
Carl: Bygga med lego, rita och äta, vid matbord. 
Kajsa: Ritar ni inte ute heller? 
Carl: Nää, vi får inte det för fröknarna.  
 

Det som barnen lyfter upp som saker de inte kan göra i utemiljön handlar främst om 

stillasittande aktiviteter som de kanske ofta sysselsätter sig med inomhus. Anna tar upp att de 

inte kan rita eller bygga med lego utomhus och om de vill bygga utomhus får de bara bygga 

med sand. Ett barn berättar att hon inte tycker det är samma sak då sanden inte har samma 

hållbarhet som de material som de kan bygga med inomhus, samt att bygga med sanden 
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endast är för de yngsta barnen. Barnen berättade om de saker som de inte får ta ut i utemiljön 

som är exempelvis lego och material att snickra med, och de förklarar att de inte får ta ut 

materialet för pedagogerna och att det då förvinner. Det som barnen lyfter upp är inte bara 

sådant som de inte fick lov att göra ute, utan det var saker som de själva säger att de inte kan 

göra när de är utomhus. I och med att barnen inte har tillgång till dessa material i utemiljön, 

kan det spela roll för vad de har för syn på materialen och deras användning. Barnen kan då se 

dessa material som det de brukar göra inomhus, då miljön utomhus framförallt inbjuder 

rörelseaktiviteter och använda annat material. Detta kan exempelvis vara gungor och 

rutschkanor, jämfört med att det inomhus förväntas att barnen ska leka lugnare lekar då de 

inte har tillåtelse till att springa.  

 

Anna, Håkan och Carls olika upplevelser av de regler och hinder som finns kan i detta fall ses 

som att de inte har möjlighet till material som förknippas med stillasittande aktiviteter i 

utemiljön. Utemiljön som fenomen kan därmed förknippas som en plats för rörelseaktiviteter 

och det är detta som barnen förhåller sig till.  
 

6.2.3 Barnens upplevelser av utemiljöns utbud 

I intervjuerna berättade barnen om de lekar de tycker är roligast och som de brukar leka 

utomhus. Det som barnen berättade som det de tycker om att göra när de är utomhus är bland 

annat att klättra i träden och på klätterställningen, rulla ner för gårdens kulle, leka mamma 

pappa barn i lekstugan, cykla och springa. Gustav berättade att de lekar som de brukar leka är 

bland annat människa och haj vid rutschkanan och olika dattlekar. Barnen berättade om 

sådant som de bara kan göra utomhus, vilket är till exempel att klättra och springa, som de 

säger att de inte får göra inomhus. Bertil och Daniel berättar att det som är bäst med att vara 

utomhus är att de har möjlighet till att springa, att gården är större än det utrymme som finns 

inomhus samt att det finns fler platser att gömma sig på. Nedan följer utdrag från intervjuerna.  

 
Utdrag 1: 
Sofie: Vad har du tagit kort på här? 
Gustav: På kullen, där brukar jag vara på toppen och där brukar jag rulla ner! 
Sofie: Jaha där är en liten backe ja! 
Gustav: Ja den är väldigt lång, och man blir snurrig om man snurrar riktigt länge 
Sofie: vad har du mer tagit kort på? 
Gustav: Rutschkanan, där brukar vi leka haj och människa, då står en där uppe, och en här, och en käkar upp 
den, då springer hajen upp så är den andra människan en haj. 
 
Utdrag 2: 
Kajsa: Vad har du tagit kort på här? 
Daniel: Det är på vår lekstuga, där brukar vi gå in och leka mamma pappa barn. 
Kajsa: Jaha. Vad roligt. Och vad har du tagit kort på här? 
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Daniel: Klätterställningen, där brukar vi alltid klättra lite, och i träden. Sen brukar vi hänga oss och jag kan ligga 
där också. Vi brukar också cykla runt på gården.  

Utdrag 3: 
Kajsa: Är det något du kan göra ute som du inte kan göra inne? 
Bertil: Ja nåt som, man får ju inte springa inne men det får man ute. 
Kajsa: Mm, är det något annat som du inte kan göra inne, som du bara kan göra ute? 
Bertil: Nä man kan ju inte leka så mycket kurragömma inne för man kan inte gömma sig så bra här. 
Kajsa: Varför kan man inte gömma sig så bra inomhus? 
Bertil: Fröknarna gillar inte det, att vi springer runt.  
Kajsa: Ah okej, men det går bättre ut? 
Bertil: Ja. 
Kajsa: Men vad tycker du är roligast med att vara ute då? 
Bertil: Man kan leka så många lekar och den är större än inne, gården. 

Utdrag 4: 
Anna: Här i trädet brukar jag klättra, det är roligt.  
Kajsa: Ah okej, vad tycker du är roligast med att vara ute då? 
Anna: Eh det är att springa gå upp på kullen och sen springa ner och så who who who det är så jag låter när jag 
faller ner och jag kan göra kullerbyttor och allt är större och bättre och man kan klättra. 

Det som barnen lyfter upp som det de tycker om att göra i utemiljön är nästan bara lekar som 

innehåller rörelse och kräver mycket utrymme. Det barnen lyfter upp som det roligaste 

handlar för många barn om att de kan klättra i träd och springa vilket innehåller mycket fysisk 

aktivitet. När Anna berättade detta lät hon väldigt glad och positiv till att röra sig i utemiljön. 

Många av de lekar som de lyfter upp som till exempel dattlekar och människa och haj är lekar 

som de leker tillsammans med mer än ett barn, ofta ett par stycken. Dattlekar och mamma 

pappa barn, anser vi utifrån det barnen har sagt är lekar där flera deltagare har möjlighet att 

vara med och får möjlighet till samspel med varandra.  

 

Bertil och Daniel tar upp att de inte kan springa och klättra inomhus, utan det är saker de bara 

kan göra när de är utomhus. Utifrån Bertil och Annas upplevelser handlar det delvis om att de 

inte har tillåtelse till att springa inomhus, men även att det är för litet utrymme inomhus då de 

uttrycker att utemiljön ger större möjligheter till lekar som kräver större utrymme. I utemiljön 

har barnen möjlighet till att röra sig på ett helt annat sätt än inomhus, eftersom det inomhus 

blir mer stillasittande aktiviteter eftersom barnen nämner att de inte tillåts att ha en större 

fysisk aktivitet. Barnen visar genom sina svar att det de uppskattar med att vara ute är det som 

de inte har möjlighet till att sysselsätta sig med inomhus. På så sätt kan de båda miljöerna 

komplettera varandra genom att inomhusmiljön är mer stillasittande och bjuder in till lugnare 

aktiviteter, medan utemiljön inbjuder till mer rörelse. Utemiljön innebär för barnen främst 

rörelselekar och fysisk aktivitet och är en plats där de får möjlighet till att göra det de hindras 

till att göra inomhus. Barnen upplever att utemiljön möjliggör för rörelse och att det är där 

rörelseaktiviteter ska ske, eftersom barnen inte har tillåtelse till den typen av lekar inomhus 
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6.2.4 Barnens önskemål 

Barnen berättade i intervjuerna om det de önskar skulle finnas på gården och vad de skulle 

vilja var annorlunda. Håkan berättar för oss att han önskar att det fanns fler klätterträd och att 

träden skulle ha större grenar, för att de ska kunna klättra bättre utan att grenarna går sönder. 

Felix önskar att rutschkanan och klätterställningen skulle vara högre och större, även att han 

önskar att det fanns en hinderbana. Håkan berättar att han vill att gården ska vara större. Anna 

vill att det ska finnas platser där de kan leka ifred med bara några barn i taget utan att bli 

störda. Se nedan för exempel. 
Utdrag 1:  
Sofie: Är det något du saknar på gården? Som du skulle vilja ha? 
Håkan: Aa, det här trädet (pekar på en bild som han har tagit), asså det, de brukar jag vilja att det skulle kunna 
vara fler klätterträd och mycket tjockare grenar så man skulle kunna klättra, utan att grenarna går sönder. 
Sofie: Går grenarna ofta sönder? 
Håkan: Ja, så det är svårt att klättra där. Jag vill också att gården ska vara större! 
 
Utdrag 2:  
Kajsa: Är det något annat du skulle vilja att det var på ett annat sätt eller det fanns mer av eller någonting sådant? 
Anna: Platser där man kan leka och där man kunde leka ifred där det stod att här kan man leka typ sex stycken 
eller fem vid klätterträdet kan man vara en i taget och sen den andra gången när den inte vill klättra mer så får 
den andra gå upp. Så varje gång man vill klättra i klätterträdet och man ska klättra många sitter den bilden där 
och så står det en i taget. 
Kajsa: Det låter ju jättesmart! Har du berättat det här för de vuxna? 
Anna: Nee det har jag inte, men jag har sagt att jag skulle vilja leka ifred.  
Kajsa: Okej kände du då att de vuxna lyssnade? 
Anna: Jaa de lyssnade på mig när jag sa det.  

Utdrag 3: 
Felix visar en bild som han har tagit på cykelvägen och gräset på förskolan.  
Felix: Här tycker jag att det är för mycket gräs för jag skulle vilja fortsätta med cykeln längre fram.  
Sofie: Är det något annat du tänker med förskolans gård som kunde varit på ett annat sätt? 
Felix: Ja rutschkanan. 
Sofie: Hur hade du velat att den skulle vara? 
Felix: Att den var högre! Just nu är den för liten tycker jag. 
Sofie: Jaha okej, är det något mer sådant du hade velat ha? 
Felix: Jaa och större, jag tycker att man ska ha en hinderbana här också! 

Håkan berättar att han vill ha träd med större och mer hållbara grenar som inte går sönder. 

Felix tar upp att de vill att rutschkanan och klätterställningen ska vara högre och större, vilket 

då kan tyda på att de vill ha mer utmaningar i utemiljön. Håkan har också en önskan om att 

gården ska vara större, för att de ska kunna ha mer utrymme till sina lekar. Anna vill också att 

det ska finnas platser där de kan leka mer ostört och där bara ett visst antal barn får vistas åt 

gången, för att på så sätt kunna få leka sin lek ifred utan att någon annan kommer och stör och 

avbryter leken. Utifrån vad barnen berättar kan vi se det som att barnen upplever att 

utemiljöns utformning borde ses över för att kunna tillgodose barnens önskemål och på så sätt 

ge dem inflytande över sin vardag på förskolan. Vi kan utifrån vad barnen sagt se att barnen 
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vill ha mer utmaning i utemiljön. Förskolans utemiljö kan ses som begränsad i barnens 

livsvärld, genom att de inte utmanas på det sätt de hade önskat.  
 

6.2.5 Barnens upplevelser av sin delaktighet i verksamheten 

När vi frågade barnen om hur reglerna bestäms berättar Bertil för oss att de oftast inte får vara 

med och bestämma om det som ska finnas på gården, utan att det är pedagogen som gör det, 

vilket Håkan lyfter upp och berättar att han känner att pedagogerna lyssnar på honom när han 

för fram sina önskemål. Bertil lyfter upp att även om de inte får bestämma vad som ska finnas 

på gården så ofta, får han lov att ta med egna saker till förskolan. Han tar upp att de har önskat 

vissa saker som till exempel lego, men att pedagogerna då sagt att det varit för dyrt och 

därmed inte köpt in det, inte heller om det de önskar passar yngre barn bättre. Barnen lyfter 

upp att de regler som gäller på förskolegården främst bestäms av pedagogerna, men Carl 

tycker att reglerna är bra då många av reglerna förhindrar att någon kommer till skada. Se 

nedan för exempel. 
Utdrag 1:  
Sofie: Men får ni barn vara med och bestämma om vad som ska finnas på gården?  
Håkan: Nej. 
Sofie: Inte? Men vad är det för regler och vem bestämmer reglerna?  
Håkan: Fröken 
Sofie: Men känner du att du kan säga vad du vill om vad du vill ha på gården och att de vuxna lyssnar på dig? 
Håkan: Jaa. 
 
Utdrag 2: 
Bertil visar sina bilder och förklarar vad han har tagit kort på och vad han brukar göra på de olika platserna. 
Kajsa: När ni är ute, brukar ni barn få vara med och bestämma vad som ska finnas på gården, vad det ska finnas 
för leksaker och sådär? 
Bertil: Nää det brukar vi inte. Kalle ville ha Star Wars lego men det var alldeles för dyrt. 
Kajsa: Vad ville han ha legot till isåfall? 
Bertil: Vi båda vill sitta där borta vid det bordet (pekar) och bygga med det. Men ibland tar vi med oss egna 
leksaker, för det får vi.  

Utdrag 3: 
Kajsa: Varför tycker du inte det? Eller vilka regler är inte bra? 
Carl: Därför man kan skada sig. 
Kajsa: Ja så det är bra att de reglerna finns då att man inte får göra så? 
Carl: Mm.  

Under intervjuerna tillsammans med barnen framkom det att barnen oftast inte får vara med 

och bestämma det som ska finnas på gården. Samtidigt berättar barnen att pedagogerna ändå 

lyssnar på dem när de har något önskemål, men att pedagogerna ibland säger att det blir för 

dyrt eller att det inte passar dem på grund av deras ålder. Utifrån det som barnens säger kan vi 

se det som att barnens till viss del får inflytande över sin vardag på förskolan, men att det 

samtidigt inte blir någon förändring efter att barnen har berättat om sina önskemål. Barnen 

berättar om de regler som finns på förskolan, och de flesta barn nämner att de tycker att 
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reglerna är bra eftersom många regler förhindrar att något barn kommer till skada. I 

intervjuerna berättade även flera av barnen att de inte har någon idé om någon annan regel 

eller hade någon tanke om en regel som inte var bra.  

 

Utifrån det som barnen berättar kan reglerna ses som något positivt eftersom de hindrar till att 

någon kommer till skada. En upplevelse som utgår från barnens uttalanden är att de själva inte 

är med och bestämmer vad som ska finnas på gården, men att de har rätt att uttrycka sina 

åsikter. Det kan ses som att barnen ges inflytande över utemiljön, men att det inte har särskilt 

stor betydelse för hur utemiljön utformas. 
 

6.2.6 Barnens upplevelser av utemiljöns nackdelar 
Det som barnen lyfter upp som de största nackdelarna med att vara ute är att det är kallt samt 

att det är tråkigt när det regnar, vilket leder till att de föredrar att vara inomhus då, detta tar 

Håkan upp. Bertil tycker att en nackdel med att vara ute är att kläderna blir smutsiga. Det 

Anna lyfter upp som det tråkigaste med att vara ute är när något barn slåss, vilket hon 

upplever som något som händer ganska ofta när de vistas utomhus. Bland annat Anna tycker 

även att pedagogerna skäller mer på dem när de är utomhus, vilket hon tycker är tråkigt. Se 

nedan för exempel. 
 
Utdrag 1:  
Håkan: Här på denna plats hade vi ibland våra snickargrejer, det var kul.  
Sofie: Har ni inte det längre? 
Håkan: Nee vissa saker försvann då.  
Sofie: Ah okej, är det något du tycker är tråkigt med att vara ute? 
Håkan: För i luften är det lite kallt, så man kan slå sig på fingret ibland, och när det blåser och regnar. 
 
Utdrag 2: 
Kajsa: Men vad är tråkigast med att vara ute då? 
Bertil: Det är för jag gillar inte så mycket att vara ute. 
Kajsa: Nä okej varför inte det då? 
Bertil: För man blir så smutsig om kläderna. 

Utdrag 3: 
Kajsa: Vad tycker du är tråkigast med att vara ute då? 
Anna: De brukar slåss och vara dumma mot alla typ, och då skäller fröknarna mycket. 
Kajsa: Brukar de inte göra det inne? 
Anna: Joo, men inte så mycket. 

Barnen berättar om utemiljön på förskolan, vilket vi genom sättet de pratar på kan höra att de 

har en väldigt positiv inställning till. Håkan och Bertil lyfter dock upp att en nackdel med att 

vara utomhus är att det är kallt och att det är tråkigt när det är lite sämre väder och då kläderna 

blir smutsiga, och att det är vid de tillfällena som de föredrar att vara inomhus. Vi kan se en 

koppling mellan att barnen själva får bestämma sina lekar i utemiljön och att flera av barnen 
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slåss mycket när de befinner sig på gården. Anna berättade för oss att hon upplever mycket 

mer bråk och tillsägelse utomhus än inomhus, vilket vi kan se som att det är i barnens egna 

påhittade lek som bråk och slag framkommer i ännu större utsträckning. Flera av barnen lyfter 

upp att de tycker det är tråkigt när barnen slåss och det då blir mycket tillsägelser, och dessa 

barn säger samtidigt det på ett sätt som att det inte är de själva som slåss genom att de till 

exempel säger ”de” slåss och inte ”vi” slåss. Barnen säger även i intervjuerna att de gillar när 

pedagogerna är med dem i leken, vilket vi kan se ett samband mellan att det blir mindre bråk 

och tillsägelser än när barnen leker själva. Utifrån vad barnen berättar om utemiljön kan vi se 

det som att barnen gillar när pedagogerna är med dem i leken eftersom det blir mindre bråk 

mellan barnen, alltså lite lugnare mellan dem. Den upplevelse som vi kan se att barnen har om 

utomhusleken är att det är en miljö som det lätt blir bråk i, samt att det inte endast upplevs 

som positivt att visas i utemiljön. 

6.3 Resultatsammanfattning 
Det som barnen framförallt upplevde om pedagogerna i utemiljön var att pedagogerna hade 

en avvaktande roll, men med uppsikt över vad som sker på gården. Barnen berättade att 

pedagogerna brukade hålla koll så ingen skadade sig och att de brukade säga till om någon var 

dum. Detta skulle kunna tolkas som att pedagogernas mening i barnen livsvärld är att finnas 

där och stötta och se till att lekarna går rätt till. Pedagogerna finns där som en hjälpande hand 

och bidrar till trygghet för barnen på förskolan. 

 

En annan upplevelse som barnen har om pedagogerna på förskolan, är att pedagogerna inte 

har ett önskvärt engagemang i barnens lekar. Barnen berättade i intervjuerna att pedagogerna 

endast är med och leker ibland, ofta i leken kurragömma. Ett barn tar upp att han alltid hittar 

pedagogerna direkt, vilket kan tolkas som att pedagogernas delaktighet är simpel. Barnets 

uttalande kan tolkas som att pedagogen främst förhåller sig till sin uppgift med att ha en 

övervakande roll och därmed ha ansvar över hela barngruppen.  

 

Barnen berättade vidare om sina lekar och de regler och hinder som finns i utemiljön. Barnen 

upplevde att utemiljön förknippas med rörelseaktiviteter och att det endast är inomhus som 

stillasittande aktiviteter ska ske. Barnen berättade för oss att de inte var tillåtet att exempelvis 

ta ut lego att bygga med, utan istället fick barnen bygga med sand. Utomhus hade barnen 

däremot möjlighet att springa och leka olika rörelselekar, vilket de inte hade möjlighet till att 
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göra inomhus eftersom de där inte har tillåtelse till att springa. När barnen delade med sig av 

sina upplevelser, framkom det att det fanns en skillnad på utomhusmiljön och inomhusmiljön 

på förskolan. Utemiljön öppnar upp möjligheter till rörelseaktiviteter, eftersom det är där det 

finns stora och öppna ytor som inte finns inomhus. Innemiljön däremot inbjuder till mer 

stillasittande aktiviteter, och det är av den anledningen som de båda miljöerna kan ses som ett 

komplement till varandra. Barnens upplevelse av utemiljön på förskolan är på så vis att i 

utemiljön framkommer olika hinder för stillasittande aktiviteter, som barnen kan finna en 

avsaknad av att ha.  

 

När vi pratade med barnen om önskemål på förskolegården, framkom det att barnen hade en 

önskan om exempelvis hinderbana, högre klätterställning och högre rutschkana. Utifrån vad 

barnen tog upp var upplevelsen att det fanns brist på utmaningar i utemiljön, och därmed ville 

de ha mer av detta. Utemiljön kan ses som att den har begränsningar, då barnen upplever att 

de inte utmanas tillräckligt. En annan upplevelse som barnen har, handlar om deras 

delaktighet över hur utemiljön utformas. Barnen upplever att de ges inflytande och en 

möjlighet till att uttrycka sina åsikter. Detta hade dock inte stor betydelse över hur utemiljön 

utformas, då utemiljön inte ändrades efter barnens åsikter, utan bara att pedagogerna lyssnade 

på dem. Barnen upplever utomhusvistelsen som att det ofta blir bråk när de befinner sig där, 

vilket leder till att det inte endast ses positivt med att vistas i utemiljön. Barnen upplever fler 

nackdelar med att befinna sig i utemiljön, vilket är att det orsakar smutsiga kläder och att de 

fryser och blir kalla.  
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7. Diskussion 
Här presenteras vår diskussion av de essenser som vi lyfte upp i vårt resultatavsnitt. Vi 

diskuterar vårt resultat, sedan följer en sammanfattning där vi sammanställer det mest centrala 

i vår diskussion. Till sist har vi valt att ha med metoddiskussion där vi diskuterar den metod 

som vi använt oss av.  

7.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera vårt resultat och ställa det mot den forskning som 

vi har tagit del av. Vi har delat in resultatdiskussionen i fem olika rubriker utifrån essenserna i 

vårt resultatavsnitt.  

7.1.1 Pedagogernas roll 
De barn som vi intervjuade i vår studie berättade att pedagogerna ofta brukade stå och prata 

med varandra när de är utomhus, vilket Blanchet-Cohen & Elliot (2011) tar upp i sin studie 

om att det finns ett gemensamt perspektiv bland lärare att när de är utomhus är det “rast” och 

tid för att småprata med kollegorna och dricka kaffe. Detta är något som vi kan se i vår studie, 

dock lyfter även barnen upp att pedagogerna finns där för att hjälpa dem och ibland är med 

och leker, vilket inte stämmer överens med det som författarna vidare lyfter upp som ett 

gemensamt perspektiv bland lärarna, att i utemiljön ska man inte agera med barnen utan som 

pedagog ta ett steg tillbaka (Blanchet-Cohen & Elliot (2011). Barnen i vår studie uttryckte att 

de gånger som pedagogerna var med i deras lekar tyckte de att det var väldigt roligt, här kan 

vi se ett samband med Nordahl och Einarsdóttirs (2015) studie där även de kom fram till att 

barnen uppskattade när pedagogerna var med i lekarna och att barnen i studien önskade att de 

var med i större utsträckning. De barn som vi intervjuat i vår studie berättade att pedagogerna 

brukade hålla koll på dem och säga till om någon gör något dumt. Vi kan se ett samband med 

det Klaar (2013) tar upp om att det är av stor vikt att pedagogerna guidar barnen så att de lär 

sig att agera på ett gott sätt med hänsyn till andra människor. Då i stort sätt alla de barn som 

vi intervjuade tog upp att pedagogerna brukade hålla koll på dem så att ingen gjorde något 

dumt, kan vi dra paralleller till att det handlar om att pedagogerna försöker hjälpa dem att lösa 

konflikter och att lära dem att respektera och ta hänsyn till varandra.  

Klaar och Öhman (2012) lyfter upp att barnen själva får utforska de platser som de är 

intresserade av och får stöd av pedagogerna när de behöver hjälp i leken. Barnen i vår studie 

berättade att pedagogerna ibland är med när de leker, men att barnen oftast leker själva. I 
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Engdahls (2014) studie blev det synligt att pedagogerna hade en övervakande och avvaktande 

roll i utemiljön och att det var först när något barn visade behov av stöd som pedagogerna 

blev aktiva med barnen. Detta är även något vi kan se i vår studie, men att de höll koll på vad 

som hände ute på gården. Engdahl (2014) tar vidare upp att detta främst gällde de äldre 

barnen eftersom pedagogerna var mer aktiva med de yngsta barnen på förskolan. Med 

anledning av att vi intervjuade femåringar som är de äldsta barnen på förskolan kan det också 

ha betydelse för hur aktiva pedagogerna var med dem. 

 

Klaar och Öhman (2012) tar i sin studie upp att de kunde se att när pedagogerna pratade med 

barnen handlade det framförallt om att lösa situationen och att uppmuntra barnen till att 

fortsätta sin lek, än att sätta de rätta benämningarna på det som sker. Barnen i vår studie 

berättade att pedagogerna var med i lekarna ibland, men det var framförallt i lekar där 

pedagogerna kom in för att stötta barnen i leken och hjälpa dem lösa någon konflikt som 

uppstått. Barnen berättade att pedagogerna ibland gick in i leken för att fotografera med hjälp 

av en pekplatta. Vi kan se ett samband med det som Klaar och Öhman (2012) tar upp om ifall 

pedagogerna inte sätter de rätta benämningarna på det som sker, blir det inte den 

språkutveckling som annars hade kunnat ske. Även Szczepanski (2013) lyfter upp att i 

utemiljön finns det mycket att prata med barnen om och mycket som kan studeras med hjälp 

av naturen. Utifrån vad barnen i vår studie berättade var pedagogerna sällan med och skapade 

lärandesituationer med barnen där de kunde ta tillvara på vad naturen har att erbjuda. 

Blanchet-Cohen och Elliot (2011) lyfter upp att utomhus har pedagogerna möjlighet att 

upptäcka naturfenomen samtidigt som barnen, vilket forskaren belyser kan leda till att 

pedagogerna blir mer fantasifulla. Barnen i vår studie berättade att pedagogerna var med i 

lekar som pedagogerna kunde vara sig själva, till exempel kurragömma. Barnens upplevelse 

av pedagogerna är att pedagogerna inte engagerar sig speciellt mycket när de är med i barnens 

lekar, eftersom de berättar att de brukar hitta pedagogerna direkt när de leker kurragömma. 

Samtidigt kan det även ses som att pedagogerna måste förhålla sig till det ansvar som de har, 

med att de måste kunna ha en överblick över gården och ha uppsikt över alla barnen som 

befinner sig där. Detta kan bidra till att pedagogerna inte kan vara fullt delaktiga i barnens 

lekar och alltså inte kunna gömma sig var som helst, där de då inte kan fullfölja sitt ansvar 

som pedagog. Utifrån det som Blanchet-Cohen och Elliot (2011) tar upp om att upptäcka 

naturfenomen samtidigt med barnen, ser vi det som att ifall pedagogerna är med mer i barnens 

lekar, kan de göra upptäckter tillsammans med barnen och på så sätt utveckla sin egen fantasi 
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och bli mer engagerade i barnens lekar.  

 
I våra intervjuer med barnen berättade de om saker som de inte kunde göra i utemiljön, vilket 

exempelvis var att bygga med lego, rita eller snickra. Det som barnen tar upp handlar främst 

om stillasittande aktiviteter, och detta är något som Ernst (2014) skriver om, att pedagogerna i 

den studien inte verkade ha insett utemiljöns betydelse för barns lärande. Inte heller 

pedagogerna i McClintic och Pettys (2015) studie såg utemiljön som en arena för lärande, 

utan istället ansåg att utemiljön främst var till för överskottsenergi och förbereda för 

inomhuspedagogiken. I och med att barnen i vår studie främst ägnade sig åt rörelselekar de 

själva kommit på, kan vi se det som att pedagogerna på förskolan likt pedagogerna i de andra 

studierna inte förstod utemiljöns betydelse för lärande utan såg det som en plats där barnen 

ska göra av med energi. Vi anser att om barnen inte får möjlighet att testa på olika sorters 

lärandeaktiviteter kan det bidra till att barn inte tycker det är roligt att vistas i utemiljön, då 

vissa barn möjligtvis vill ha mer stillasittande aktiviteter eller andra möjligheter till lärande. 

Barnens upplevelser blir i detta fall att de inte har möjlighet till stillasittande aktiviteter 

utomhus, utan utemiljön inbjuder främst till rörelseaktiviteter.  

 

Ernst (2014) tar vidare upp vikten av att ändra pedagogers inställning till utomhuspedagogik, 

att de ska se möjligheter istället för hinder. Om pedagoger har en inställning till att allt är 

möjligt i utemiljön, anser vi att barnen kan ges ett större inflytande och delaktighet i 

utemiljöns utformning och då blir lyssnade på. Begreppet barndomssociologi tas upp av 

Corsaro (2005) som belyser att barn ska ses som kompetenta och sociala människor med egna 

idéer, uppfattningar och erfarenheter om sin omgivning på exempelvis förskolan. Vilken 

barnsyn pedagogerna har kan påverka hur barns perspektiv blir synliggjort eller skyms undan 

(Johansson, 2003). Här kan vi då se vikten av pedagogers inställning och tankar om hur 

delaktiga barnen blir och vilket inflytande som ges. I en studie av McClintic och Petty (2015) 

framkom det att pedagogerna ansåg att med anledning av att de behövde ha en övervakande 

roll på förskolans gård, uteslöts därmed tankarna på att planera för olika lärandeaktiviteter. Vi 

anser att det då kan vara av stor vikt att se över utemiljöns utformning för att även kunna ge 

barnen möjlighet till andra sorters lärandeaktiviteter som de kan vara intresserade av att ha i 

utemiljön, som i detta fall nämndes som leka med lego, rita och snickra.  

7.1.2 Utemiljöns bidrag 
Barnen i vår studie berättade om det de framförallt tyckte om att göra i utemiljön vilket bland 
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annat var att gunga, klättra i klätterställningen, klättra i träd och springa. Barnen berättade 

också om de lekar de brukade leka när de var ute, vilket framförallt var rörelselekar som till 

exempel människa och haj. Vad barnen berättade för oss som det de uppskattade att göra i 

utemiljön är även det som Kos och Jerman (2013) kom fram till i sin studie. I denna studie 

hade forskarna valt att intervjua pedagogerna om vad barnen tycker om att göra utomhus, 

medan vi intervjuade barnen eftersom vi ville få fatt i barnens egna upplevelser av fenomenet. 

Det var framförallt rörelselekar som barnen i vår studie föredrog att leka, vilket de upplever 

att utemiljön möjliggör för. Vi tror att det skulle kunna ha att göra med att det är något de 

hindras från att göra när de vistas inomhus. Barnen berättade för oss att inomhus fick de inte 

lov att springa samt att de lyfte upp att det inomhus var mycket mindre utrymme, vilket 

hindrade dem från att leka lekar där det behövs stort utrymme. Det barnen tog upp som det 

roligaste med att vara ute var just att kunna springa och att det var mycket större än inomhus. 

Inomhus blir det mer stillasittande lekar och miljön där bjuder in till lugnare aktiviteter medan 

utemiljön inbjuder till mer rörelselekar och spring, på så sätt kan de båda miljöerna 

komplettera varandra. I vår studie när barnen berättade om de lekar de brukar leka framkom 

det att lekarna både innehöll rörelse, men att många lekar även innehöll samspel med andra. 

Barnen lyfte upp lekar som det behövde vara flera barn för att det skulle kunna bli någon lek. 

Vi kan se det som att barnen upplever det som lustfyllt med lekar där de får samspela med 

andra barn, eftersom det var detta som de lyfte upp som det roligaste i utemiljön. Även 

Norðdahl och Einarsdóttir (2015) uppmärksammar i sin studie att något som var viktigt för 

barnen, var att ha möjlighet till att interagera med andra barn och vuxna. Lekarna de lekte gav 

möjligheter till att använda sig av sin fantasi och gå in i olika roller, vid exempelvis leken 

människa och haj.  

 

Canning (2010) kom i sin studie fram till att barnen aktivt använde sig av sin fantasi samt att 

de i stor utsträckning samspelade med varandra. I studien framkom det även att barnen deltog 

i fantasilekar där de kunde bygga på varandras idéer. Genom dessa lekar skapade sig barnen 

en kreativ miljö, och de hittade ett syfte med den lek de deltog i. Genom att barnen i vår 

studie valde att leka lekar där de samspelade med varandra, där de kunde utveckla sin fantasi 

och tillsammans utveckla lekarna, kan vi se att barnen skapade en kreativ miljö. De lekarna de 

lekte var inte heller beroende av att det fanns särskilt mycket material, utan det räckte i de 

flesta fall med barnen själva och deras fantasi. När barnen i vår studie berättade om vad som 

är roligast när de är utomhus, var det nästan ingen som lyfte upp saker som innebar att sitta 
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still och leka med färdigköpt material. Genom våra intervjuer kom det inte heller fram att de 

verkade ha något stort behov av att det skulle finnas mer färdigt material. Barnen använde sig 

av naturmaterialen på gården, då de berättade att de klättrade mycket i träden. Även Blanchet-

Cohen och Elliot (2011) lyfter upp att i utemiljön kan barnens fantasi flöda och de är där inte i 

lika stort behov av leksaker som de är när de vistas inomhus. Barnen i vår studie tog inte upp 

särskilt mycket om naturmaterial och hur de använde dessa på förskolegården, mer än att de 

tyckte om att klättra i träden. Norðdahl och Einarsdóttir (2015) tar däremot upp att det i deras 

studie framkom att barnen gillade att använda naturmaterial på olika sätt. De både samlade, 

utforskade och skapade olika saker av det de hittade och kom på många olika saker att göra 

med materialen. Eftersom barnen i vår studie inte använde sig av naturmaterial i samma 

utsträckning, kan det ha att göra med vad förskolegården inbjuder till och i vilken 

utsträckning det finns tillgång till naturmaterial. Det kan vara att barnen mest såg träden och 

ytorna som något lockande, men inte naturmaterial som exempelvis pinnar och stenar. I våra 

intervjuer uttryckte barnen att det som var härligt med att vara ute var att de hade större 

utrymme att röra sig på än inomhus vilket rektorer och lärare i Maynard & Waters (2007) 

studie hade som föreställningar om barn och utevistelse.  

7.1.3 Utmaningar och delaktighet 
I intervjuerna framkom barnens önskemål om vad de skulle vilja fanns på gården och vad som 

de skulle vilja ha annorlunda. I en studie av Engdahl (2014) har det framkommit att barnen 

ville ha möjlighet till platser där aktiviteter med stor rörelsefrihet var tillåtet, vilket flera barn i 

vår studie berättade om att de ville att gården skulle vara större och även innehålla en 

hinderbana. Norðdahl och Einarsdóttir (2015) tar i sin studie upp att barnen ville ha olika 

möjligheter och tillgång till varierade lekar utomhus. Både Norðdahl och Einarsdóttir (2015) 

och Engdahl (2014) tar upp att barnen ville vara på platser som separerade dem och deras lek 

från sin omgivning, barnen ville hitta dolda platser där de kunde leka ostört, vilket även 

barnen i vår studie hade sagt. Flera av barnen i våra intervjuer tog upp att de önskade att det 

fanns platser där de kunde leka ifred med några barn i taget utan att bli störda av andra barn 

och pedagoger. Flera av barnen berättade i intervjuerna om träden på gården, att de önskade 

att träden hade större och starkare grenar, även att det skulle finnas en högre klätterställning 

och fler gungor. Vilken tyder på att barnens upplevelser är att det inte finns tillräckligt med 

utmaningar i utemiljön som det är nu, utan har en önskan om mer av detta. Detta är något som 

vi kan se ett samband med Little, Sandseter och Wyvers (2012) studie, att där ansåg 

pedagogerna att det är viktigt att barn får ta del av olika typer av miljöer och utmaningar i sin 
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vardag. Vi anser att pedagogerna i vår studie inte riktigt verkar ha förstått denna betydelse för 

barnen, utan vi kan se en stor vikt av att både se över utemiljön på förskolan och även ta del 

av barns perspektiv. Även en studie av Engdahl (2014) tar upp att den pedagogiska miljön på 

förskolan ska vara genomtänkt, och där barnen ges möjlighet till att utveckla sin lek. Ifall 

barnen då ges detta inflytande i sin verksamhet kan pedagogerna bidra till att utemiljön blir 

mer genomtänkt och därmed utformas utifrån barns perspektiv. För att en förändring ska 

kunna ske i förskolans vardagsvärld, är det av stor vikt att pedagogerna tar tillvara på barns 

perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Halldén (2013) lyfter upp att när 

pedagogerna utgår från barns perspektiv snarare än ett barnperspektiv ligger då fokus på 

barnets egen fenomenologi och på barnet som subjekt i sin egen livsvärld. Författaren tar 

vidare upp att den plats som barn ges i dagens samhälle påverkar de erfarenheter barn får av 

att uttrycka sina egna upplevelser.  
 

När vi intervjuar barnen om delaktighet berättar majoriteten av dem att de oftast inte får vara 

med och bestämma vad som ska finnas på gården, vilket vi då anser att barnen inte ges 

möjlighet till att bli delaktiga i förskolans verksamhet. För att barnen ska känna sig om en del 

av demokratin, är det viktigt hur pedagogerna möter barnen i deras livsvärld och tar tillvara på 

deras tankar och idéer (Lindahl, 2005). Barnen berättar att reglerna främst skapas av 

pedagogerna, men upplever att detta ändå ses som något positivt då reglerna hindrar att någon 

kommer till skada. En viktig del i arbetet på förskolan är barns delaktighet och inflytande 

(Pramling Samelsson & Sheridan, 2003). De flesta av barnen tog dock i våra intervjuer ändå 

upp att de känner att pedagogerna lyssnar på dem när de för fram sina önskemål, men för att 

en förändring ska kunna ske i förskolans miljö är det av stor vikt att pedagogerna tar tillvara 

på barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Författarna berättar vidare att 

begreppen delaktighet och barns perspektiv är beroende av varandra och att pedagogerna på 

förskolan behöver ha förmågan att kunna ta barns perspektiv och därefter göra barnen 

delaktiga. Johansson (2013) belyser begreppet barnperspektiv som ett sätt att försöka komma 

så nära barns egna erfarenheter som möjligt, men att det alltid kommer vara de vuxnas sätt att 

tolka barnens tankar på. Utifrån det som författaren tar upp är det av stor vikt att prata med 

barnen för att kunna ta reda på barnens upplevelser av deras livsvärld på förskolan och få dem 

delaktiga i förskolans arbete. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) tar upp att barn ska 

ses som medkonstruktörer i skapandet av sin egen kunskap, vilket görs genom att barnen blir 

delaktiga i den egna lärmiljön. Det som författarna tar upp säger emot det som framkommit i 

vår studie, att barnen oftast inte får vara med och bestämma och när de har kommit med 
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önskemål om exempelvis lego, har pedagogerna inte beställt in detta med anledning av att det 

antingen är för dyrt eller passar yngre barn mer än femåringar. Detta kan dock ha att göra med 

det som Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) vidare tar upp att det kan vara svårt för en 

pedagog att leva upp till alla läroplansmål samtidigt som man ska möta varje barns 

erfarenheter, upplevelser och önskningar, vilket då kan vara ett resultat av att förskolan mer 

råder ett barnperspektiv än barns perspektiv.  

 

I och med att barnen ändå känner att pedagogerna lyssnar på dem när de för fram sina 

önskemål, kan vi i enlighet med Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) se att barnen till 

en viss del har inflytande och blir delaktiga. Detta eftersom att när pedagogerna bemöter 

barnen på ett respektfullt sätt i deras intressen och sätt att förstå världen på, ges barnen 

inflytande och delaktighet.  

7.1.4 Konflikter och dåligt väder 
Det som barnen i vår studie framförallt lyfte upp som de nackdelar de tyckte fanns med att 

vara ute var dels det som var relaterat till vädret. Barnen lyfte upp att det var tråkigt när det 

var kallt och dåligt väder, eftersom kläderna då blir smutsiga. Här kan vi se ett samband med 

Wilhelmssons (2012) studie, där pedagogerna belyste att ett hinder i utemiljön är barns 

bristande kläder och skor. Ett stort ansvar som pedagogerna på förskolan har är att göra 

barnens föräldrar medvetna om vilka kläder som krävs för utomhusaktiviteter. Vi anser att 

ifall pedagogerna tar på sig ansvaret med att se till att barnen har rätt kläder efter väder, kan 

barnens förhållningssätt till utomhusvistelse bli bättre då nackdelen med att de fryser kan 

försvinna. Barnen tog också upp att det är tråkigt att vara ute för att flera barn slåss och att det 

blir mer bråk och fysiskt våld mot varandra när de vistas utomhus än när de vistas inomhus, 

samt att pedagogerna ger mer tillsägelser ute. Av dessa anledningar framkom det att vissa 

barn inte gillade att vara ute så mycket. Norðdahl och Einarsdóttir (2015) tar däremot i sin 

studie upp att alla de barn de intervjuade gillade att vara utomhus och att de föredrog att leka 

utomhus framför att leka inomhus. De barn vi intervjuade i vår studie uttryckte också genom 

sina svar att de tyckte om att vara utomhus då de kunde röra sig på ett helt annat sätt, dock 

tyckte långt ifrån alla barn att det var roligare att vistas utomhus än inomhus.  

Maynard och Waters (2007) tar i sin studie upp att det finns föreställningar om barn och 

utomhusvistelse bland rektorer och lärare. De menade bland annat på att barnen har större 

potential att ha roligt utomhus. Barnen i vår studie tog inte upp att de tyckte att utevistelsen 
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var mer lustfylld än inomhusvistelsen, de upplevde därmed inte enbart fördelar med att vistas 

utomhus. Detta tänker vi skulle kunna ha att göra med att de upplevde att det är fler konflikter 

och en bråkig miljö när de vistas utomhus samt att de fick fler tillsägelser av pedagogerna, 

vilket kan vara något som gör att vistelsen utomhus inte blir lika lustfylld som den annars 

kunde vara. Det skulle kunna vara så att konflikterna uppstår oftare när de vistas utomhus då 

de inte upplevde att pedagogerna är med i lekarna i så stor utsträckning som de var inomhus 

och har därför inte samma uppsyn över barnen för att hindra att ett bråk med fysiskt våld 

uppstår. Det kan också ha att göra med hur barngruppen ser ut och hur väl de kommer överens 

och har förmåga att lösa konflikter. Pedagogerna i Klaars (2013) studie var däremot överens 

om att barnen var mer avslappnade utomhus och att det var färre konflikter. Detta är något 

som säger helt emot det barnen i vår studie uttryckte om utemiljön och konflikter. En lärare i 

Klaars (2013) studie resonerade kring att hon trodde att det kan ha att göra med att barnen 

känner sig mindre instängda och mer upptagna inomhus vilket lättare kan leda till konflikter. 

Vi tänker däremot att utomhus är det friare och större ytor, men det finns även fler ställen att 

komma undan från pedagogerna på och det kan därför vara enklare att bråka utan att bli störda 

av pedagogerna. Thornberg (2006) tar upp att om ett barn använder fysiskt våld mot ett annat 

barn, är det vanligast att barnen använder sig av våld tillbaka istället för att säga till en 

pedagog. Då barnen berättade att pedagogerna enbart var med i deras lekar ibland, tänker vi 

att det kan vara av betydelse för hur barnen agerar. Hade pedagogerna varit med i lekarna i 

större utsträckning, hade kanske konflikterna minskat och likaså tillsägelserna eftersom då 

hade en konflikt kunnat lösas innan barnen tar till fysiskt våld. Barnen hade då haft närmare 

till pedagogerna och därför kunnat be om hjälp, istället för att använda sig av fysiskt våld. 

7.2 Sammanfattning 
Barnen upplevde att pedagogerna hade en avvaktande roll i utemiljön och var mest delaktiga 

när något barn uttryckte behov av stöd. Med det här menar vi att om pedagogerna inte är 

delaktiga i det barnen gör i utemiljön, kan både pedagogerna och barnen gå miste om 

lärandesituationer som annars hade varit möjligt. Vi fick intrycket av att pedagogerna inte 

verkade ha insett hur stor betydelse utemiljön kan ha för barns lärande. Barnen berättade att 

de inte kunde bygga med lego, rita och snickra i utemiljön, vilket tyder på att pedagogerna ser 

hinder istället för möjligheter. Pedagogerna verkade ha en inställning att utemiljön inte är till 

för stillasittande aktiviteter, utan mer ett ställe där barnen ska få möjlighet att springa av sig 

och göra av med energi. Det framkom att det var just rörelselekar som barnen tyckte var 

roligast att göra i utemiljön, vilket kan ha att göra med att barnen inte har tillåtelse till att 
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springa inomhus. Vi kan se det som att det var just rörelselekar som pedagogerna 

uppmuntrade till i utemiljön, då barnen inte hade tillåtelse till att ta ut exempelvis lego som 

kan ses som en mer stillasittande aktivitet. Flera av barnen berättade i intervjuerna att de ville 

att gården skulle vara större och även innehålla en hinderbana, vilket tyder på att barnen är 

behov av mer utmaningar. Det framkom även att barnen ville ha en dold plats på gården där 

de kunde leka ostört. Majoriteten av barnen berättade att de oftast inte får vara med och 

bestämma vad som ska finnas på gården och hur den ska se ut. Samtidigt berättar barnen att 

de känner att pedagogerna ändå lyssnar på dem när de för fram sina önskemål, vilket leder till 

att barnen till en viss del har inflytande och blir delaktiga i verksamheten. Några nackdelar 

som barnen tog upp med att vistas utomhus var att det var tråkigt när det var kallt och dåligt 

väder, och att kläderna blir smutsiga. Vilket vi anser att pedagoger ska ha i åtanke ifall det 

verkligen är nödvändigt att gå ut varje dag i alla väder. Vi upplever att barnen inte ges 

inflytande över sin verksamhet ifall pedagogerna inte lyssnar på dem när de uttrycker en 

önskan om att stanna inne istället för att gå ut i dåligt väder. Pedagogerna kan självklart inte 

alltid ta hänsyn till varje barns önskan, men att ibland ändå överväga barnens förslag. Barnen 

tar även upp att de tycker det är tråkigt när det blir mycket bråk och fysisk våld i utemiljön, 

vilket kan vara en orsak till det dem också tar upp om att pedagogerna skäller mer på dem när 

de är ute. Med detta tänker vi att när barnen är inomhus är pedagogerna alltid nära till hands 

och är där med i barnens aktiviteter i större utsträckning. I utemiljön däremot leker barnen 

mer själva med ett större avstånd till pedagogerna, vilket då kan leda till att det blir mer 

konflikter som de inte får hjälp med att lösa innan det leder till fysiskt våld. 

7.3 Metoddiskussion 
Vi anser att intervjuer med barn var en bra metod för att ge svar till vårt syfte och vår 

forskningsfråga. Vi fick in den mängd data som vi hade som mål och behövde ha som 

underlag för att kunna analysera och vidare använda till en diskussion där vi ställer vårt 

resultat mot tidigare forskning. Vi känner dock att resultatet som framkom hade varit mer 

trovärdigt och tillförlitligt ifall vi hade genomfört intervjuer på flera förskolor, för att 

undersöka om barnen har liknande upplevelser av fenomenet. I vår metod fann vi svårigheter 

med att innan intervjuerna låta barnen fotografera utemiljön på förskolan. Det fanns ett stort 

intresse hos barnen av att använda pekplattan till att fotografera, barnen ville fortsätta med 

detta under en längre stund och tog många bilder. Detta ledde till att det blev många bilder att 

samtala om under intervjuerna, vilket bidrog till att våra intervjufrågor skymdes undan och 

förlängde intervjuerna vilket gjorde att barnen började bli uttråkade mot slutet av intervjuerna. 
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Giorgis analysmetod upplevde vi som en mycket bra metod för att kunna analysera vår data. 

Analysmetoden bidrog till att vi på ett systematiskt sätt kunde gå igenom datainsamlingen och 

kunde identifiera det relevanta i barnens uttalanden. Dock upplevde vi svårigheter med att vi 

behövde ha genomfört alla intervjuer innan vi kunde börja analysera och få fram essensen och 

hitta olika teman i barnens uttalanden om sina upplevelser. 

8.  Slutsats 

Det väsentliga för fenomenet, alltså essensen som kommit fram utifrån barnens upplevelser 

var att pedagogerna på förskolan hade en avvaktande och övervakande roll. Med detta anser 

vi att både pedagoger och barn kan gå miste om lärandesituationer som annars hade varit 

möjligt. Något annat som vi kan identifiera som essensen av vårt resultat är att pedagoger 

främst ser utemiljön förknippad med rörelseaktiviteter, och det är även detta som barnen 

förhåller sig till. Vi ser det som att barnen förhåller sig till detta med anledning av att barnens 

hindras till rörelseaktiviteter inomhus, samt inte ges en möjlighet till stillasittande aktiviteter 

utomhus. Utifrån barnens upplevelser blir det synligt vilken barnsyn pedagogerna har. Vi kan 

uppfatta det som att pedagogerna har ett arbetssätt med utgångspunkt att det är den vuxna som 

vet och avgör vad som är bäst för barnet. Eftersom barnen upplevde att det fanns en 

uppdelning av vart vilka aktiviteter ska ske, kan det ses som att pedagogerna bestämt sedan 

innan vad de anser är bäst för dessa barn. Något annat som är väsentligt är att det fanns en 

avsaknad av utmaningar i utemiljön, vilket vi kan se som att utemiljön inte har fått sin 

utformning efter barngruppens behov och intressen. Det framkom även att barnen till en viss 

del ges inflytande, eftersom pedagogerna lyssnade på barnen när de hade något att säga. Dock 

kan vi inte se att detta har någon stor betydelse över hur utemiljön utformas, då de barnen 

hade att säga inte resulterade i någon förändring. Återigen kan vi dra paralleller till 

pedagogernas barnsyn, där vi kan se att pedagogerna utgår från ett barnperspektiv snarare än 

barns perspektiv. Det krävs att pedagogerna kan ta tillvara på barns perspektiv för att en 

förändring ska kunna ske och eftersom utemiljön inte får sin utformning efter barngruppens 

intressen, kan vi se att pedagogerna förhåller sig till ett barnperspektiv och inte utgår från 

barns perspektiv. Vi kan utifrån barnens upplevelser se att det inte endast är positivt att vistas 

utomhus. Barnen upplevde utemiljön som en plats där konflikter ökar, och berättade om andra 

nackdelar så som dåligt väder och smutsiga kläder.  

Slutligen har vi genom att få ta del av barnens upplevelser av fenomenet fått syn på 

pedagogernas betydelse för barnen i deras livsvärld. Utifrån barnens upplevelser kan vi se det 
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som att pedagogernas roll och barnsyn har betydelse för vilket inflytande som barnen ges, 

även för vilket förhållningssätt barnen har till utemiljön på förskolan.  

9. Didaktiska implikationer 

Vår avsikt med den här studien är att synliggöra barns perspektiv och vår studie blir därmed 

ett komplement till den forskning som redan finns. Genom att vi har tagit del av barns 

perspektiv ger vi barnen en möjlighet till inflytande över sin vistelse i förskolan. Vi ger 

barnen inflytande genom att barnen får möjlighet till att dela med sig av deras upplevelser av 

utemiljön och får känna att det är någon som lyssnar på dem. Genom att vi lät barnen 

fotografera sin utemiljö på förskolan blev det barnens eget intresse som låg grund för hur 

samtalen skulle starta och därmed fick barnen en möjlighet till att få känna delaktighet. I och 

med att vi delar med oss av vad vi har kommit fram till i vår studie, bidrar det till att 

verksamma och blivande pedagoger i förskolans verksamhet kan ta del av barns upplevelser 

och på så sätt kan ta del av hur arbetet med att ge barn inflytande kan gå till. Denna studie kan 

bidra till att verksamma och blivande pedagoger i förskolans verksamhet kan få upp ögonen 

för vikten av barns perspektiv tas tillvara på och inte skyms undan. Studien kan även bidra till 

att pedagogerna får ta del av ett annorlunda tillvägagångssätt för att få fram barns upplevelser 

av ett visst fenomen. Genom att låta barnen fotografera platser eller saker på förskolan och 

sedan samtala om dem blir det ett effektivt sätt för pedagoger att ta reda på barnens 

upplevelser utan att vara särskilt tidskrävande då det kan ske såväl i grupp som enskilt.  

Resultatet i vår studie visade bland annat att barnen upplevde att pedagogerna var avvaktande 

i utemiljön samt att det utomhus blev mer konflikter. Utifrån detta anser vi att det är viktigt att 

pedagogerna är delaktiga i barnens lekar även utomhus för att kunna hjälpa barnen att lösa 

konflikter innan det gått så långt att någon kommer till skada. Något annat som framkom i 

vårt resultat var att barnen upplever att de har rätt att uttrycka sina åsikter till viss del, men att 

deras åsikter inte har så stor betydelse för hur utemiljön sedan utformas. Vi kan se det som att 

barnen till viss del har inflytande, men att det finns utrymme för att ge dem mer utrymme i 

förskolans verksamhet. Med tanke på vår slutsats som visar på att pedagogernas roll i 

verksamheten och deras barnsyn har betydelse för vilket inflytande som barnen får, ger vår 

studie pedagoger en möjlighet till att se betydelsen av att granska sitt eget förhållningssätt och 

vilken barnsyn pedagogen har. Vilken barnsyn en pedagog har styr deras handlingar och kan 

antingen leda till att synliggöra barns perspektiv eller att det skyms undan.  
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10. Vidare forskning 
I vår studie har vi tagit del av barns upplevelser av utemiljön, som är en del av deras livsvärld. 

Barnen har berättat för oss om deras upplevelser om bland annat delaktighet och inflytande 

om fenomenet. Vi märkte att pedagogerna blev ett stort fokus i vår studie. Om vi hade forskat 

vidare hade det därmed varit intressant att även intervjua pedagogerna om hur de upplever sitt 

arbetssätt med att göra barnen delaktiga och ge dem inflytande i verksamheten. Det hade varit 

spännande att se om det barnen och pedagogerna berättar stämmer överens med varandras 

uttalanden. Observationer av det som sker på förskolan hade även varit intressant att 

genomföra, för att få syn på det barnen och pedagogerna har sagt i förhållande till det som 

faktiskt visar sig i praktiken. Allt detta hade varit intressant att genomföra, för att på så sätt 

kunna få en helhetsbild av barns inflytande på förskolan.  
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Bilaga 1: informationsbrev 
Hej! 
Vi heter Kajsa Larsson och Sofie Bergstaf. Vi läser just nu sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Halmstad Högskola och ska precis påbörja vårt examensarbete. 
Under ett par dagar kommer vi besöka er förskola i samråd med arbetande personal. Er 
medverkan i vår studie är frivillig och när som helst under studiens gång kan ni avbryta ert 
deltagande. Som examensarbete har vi valt att undersöka hur barnen uppfattar utemiljön och 
dess utformning. Vi har tänkt ta reda på detta genom att genomföra intervjuer med barnen där 
vi kommer att ställa frågor för att ta reda på hur de upplever utemiljön på förskolan. Inför 
intervjun kommer barnen få en kamera som de får fotografera platser i utemiljön med. Dessa 
bilder kommer vi sedan föra samtal kring under intervjun och dokumentera med hjälp av 
ljudinspelning.  
 
I vår studie följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet uppfyller vi genom att vi ger information i detta brev, samtyckeskravet 
förhåller vi oss till genom att vårdnadshavare till de barn som deltar i vår studie ger sitt 
skriftliga samtycke. Vi kommer i vår studie vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär 
att vi kommer sluta med ljudinspelningen ifall ett barn inte verkar vilja vara med i studien. 
Konfidentialitetskravet förhåller vi oss till genom att vi kommer behandla de uppgifter om 
barnen som deltar på ett sätt att det inte går att identifiera dessa barn. Nyttjandekravet 
förhåller vi oss till genom att de uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas 
för forskningsändamål.  
 
Hoppas ni tycker detta verkar spännande och vill delta i vår studie! 

Om du vill veta mer så kan du kontakta oss studenter på:��� 
Kajsa Larsson, kajlar13@student.hh.se��� 
Sofie Bergstaf, sofber13@student.hh.se	  

Handledare för examensarbetet: ��� 
Anniqa Lagergren, anniqa.lagergren@hh.se  
Ulf Petäjä, ulf.petaja@hh.se	  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	  

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 
 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

____________________________________________________________ 
Målsmans namnteckning 
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Bilaga 2: Intervjuguide	  
 

1. Om bilderna:	  

- Vad är det du tagit kort på här? Berätta!	  

- Brukar du vara här?	  

- Vad brukar du göra här?	  

 

2. Om pedagogerna:	  

- Vad brukar de vuxna göra när du är ute på gården?	  

- Brukar de vuxna vara med dig och dina kompisar när ni leker?	  

 

3. Om utemiljöns utformning:	  

- Vad tycker du om de olika platserna och det som finns på gården?  

- Är det något du saknar eller skulle vilja ha på ett annat sätt?	  

- Brukar ni barn få vara med och bestämma vad som ska finnas på gården?  

- Vad finns det för regler när ni är ute? 

	  

4. Om barnens känslor till utemiljön:	  

- Hur tycker du det är att vara ute? 	  

- Är det något du kan göra ute som du inte kan göra inne?  

- Är det något du kan göra inne som du inte kan göra ute?  

- Vad tycker du är roligast/tråkigast med att vara ute?	  	  
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