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Syftet med denna studie var att lyfta de medverkande barnens perspektiv av deras upplevelser 

av aktiviteter och material som fenomen i förskolans utomhusmiljö. Tidigare forskning har till 

stor del fokuserat på vuxnas perspektiv av barns upplevelser av dessa fenomen och vi har 

därmed funnit begränsad forskning kring barns perspektiv, vilket har föranlett till vår studie. 

Frågeställningarna som låg till grund för studien var: Vilka upplevelser ger barn uttryck för 

gällande aktiviteter på förskolans gård? Vad är barns upplevelser av gårdens materiella objekt 

i deras aktiviteter? 

Studien är genomförd utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och för att kunna tolka barnens 

upplevelser har vi analyserat vårt empiriska material utifrån metoden Interpretative 

phenomenological analysis. Vi samlade in data genom att intervjua åtta stycken barn på en 

förskola i södra Sverige. Under intervjuerna fick barnen även rita egna bilder av det de brukar 

göra utomhus, vilka blev ett stöd i samtalet. Därefter analyserades barnens upplevelser. I 

resultatet kunde vi utläsa liknelser av barnens upplevelser som kategoriserades i tre 

övergripande teman som vi har valt att kalla: Barns val av aktiviteter i samverkan med 

lekmaterial, barns positiva upplevelser av aktiviteter i utomhusmiljön och barns negativa 

upplevelser av aktiviteter i utomhusmiljön. Vår slutsats och den essens av respektive fenomen 

som vi kommit fram till är att barnens mest väsentliga upplevelser av aktiviteter innefattade 

fart och höjd samt att de upplever sina aktiviteter genom de fasta lekmaterial som förskolans 

gård erbjuder.  
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Förord 
Efter drygt tre år på Halmstad Högskola stod vi till slut inför det stundande projektet att skriva 

vårt gemensamma examensarbete. Vi påbörjade vårt examensarbete som två något förvirrade 

och osäkra själar inför det stora som väntade oss. Vi brottades under en lång tid med ”vad 

som är problemet” i vårt arbete samt med att formulera syfte och frågeställningar. Att vi 

dessutom valde att utgå ifrån ett, för oss, nytt teoretiskt perspektiv har både varit tidskrävande 

och energikrävande. Genom att vi arbetat oss igenom del för del bildade slutligen alla delar en 

helhet. Den tid som passerat under arbetet har varierats av olika känslor så som glädje, 

förtvivlan, uppgivenhet och tro på oss själva. Det har varit en lång resa som trots allt har gått 

förhållandevis snabbt och nu är vi i mål.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de barn som deltagit i vår studie. Utan deras 

medverkan hade detta inte gått att genomföra. Vi vill även tacka studiekamrater som inte 

tvekat med att bidra med tips och råd när det stundtals känts kämpigt att ta sig vidare. Ett stort 

tack till våra två handledare Jonnie Eriksson och Monica Frick för ert bemötande, ert 

engagemang och er vägledning under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka oss själva för att ha 

stöttat varandra när det känts tungt och kompletterat varandras idéer och tankar för att 

gemensamt ro detta examensarbete i land.  

 

Halmstad, maj 2017 

Sanna Nilsson och Maria Fredriksson 
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1. Inledning och bakgrund 
Forskning gör gällande att förskolans utomhusmiljö är gynnsam för barns utveckling då 

reglerna inte är lika strikta som inomhus (Szczepanski, 2008; Szczepanski & Andersson, 

2015; Wilhemsson, 2012; Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). Fri lek och att få utforska på egen 

hand i utomhusmiljön kan leda till att barn lättare blir motiverade och engagerade i sin lek 

(Ghafouri, 2012). Mest gynnsamt för barns kognitiva och fysiska utveckling är att ge dem 

tillgång till en varierad miljö med både naturliga inslag och tillverkade redskap (Zamani, 

2016).  

 

Utifrån våra egna erfarenheter av olika förskolor upplever vi att deras utomhusmiljöer är 

utformade på liknande sätt, där fasta lekmaterial är standard så som gungor, rutschkana och 

sandlåda. Vi ställer oss frågande till om det tas hänsyn till barns intressen vid utformning av 

utomhusmiljöerna. Vi har upplevt att pedagoger numera försöker lägga ett större fokus på 

förskolornas utomhusmiljöer, dock utifrån sina egna tankar av vad de upplever att barnen 

hade tyckt varit roligt, ett så kallat barnperspektiv.  

 

Ett barnperspektiv kan förklaras som att de vuxna försöker förstå barns erfarenheter, 

handlingar och uppfattningar (Pramling-Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). Genom att 

anta ett barnperspektiv försöker de vuxna, genom tolkningar, att förstå barnets livsvärld. 

Barns perspektiv är barnets egna uppfattningar och förståelser av den egna livsvärlden. 

Pramling-Samuelsson, Sommer & Hundeide (2011) förklarar dock att vi aldrig kan vara helt 

säkra på att barns uttryck ger en sann bild av deras verkliga känslor. Författarna menar att när 

barn verbalt kan ge uttryck för sina känslor kan det vara lättare att närma sig deras perspektiv, 

men det är ingen garanti att den vuxna till fullo förstått barnets perspektiv. Detta då barnet i 

högre ålder kan lära sig att dölja sina känslor eller ljuga om dem.  

 

Det är viktigt att inkludera barnen i utformningen av förskolans utomhusmiljö, då det är en 

plats som är till för just barnen (Merewether & Fleet, 2014; Nedovic & Morrisey, 2013; 

Norödahl & Einarsdottir, 2014). Barns åsikter och tankar bör, enligt författarna, få komma till 

uttryck och tas tillvara på. Däremot finner vi främst studier där pedagoger uttrycker sina 

tankar och åsikter kring utformningen av förskolors utomhusmiljöer utifrån vad de anser är 

bäst för barnen (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Szczepanski, 2008; Wilhelmsson, 2012). 

Barns egna tankar kring vad de upplever som intressant och lustfyllt i deras utomhusmiljö 
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lyfts dock inte i lika stor utsträckning. Detta ser vi som problematiskt, då det i enlighet med 

förskolans läroplan framgår att barns behov och de intressen som barnen uttrycker bör ligga 

till grund för verksamhetens planering (Skolverket, 2016). Merewether och Fleet (2014) samt 

Norödahl och Einarsdottir (2014) förklarar att när barn får vara delaktiga i frågor som berör 

dem bidrar det till att de känner sig kompetenta nog att kunna påverka och förändra, vilket 

även leder till att de övar på sitt inflytande i samhället. Författarna menar att det kan ses som 

en grund för deras framtid som aktiva medborgare. Ifall barn inte får lyfta sina tankar och 

åsikter kring de miljöer de dagligen vistas i, menar vi att det kan innebära konsekvenser i 

form av att barn inte ser sina åsikter som betydelsefulla och inte heller får en bra upplevelse 

på förskolan om den enbart är konstruerad av vuxna. Vi kommer med detta som grund studera 

vad barn har för upplevelser av utomhusaktiviteter och material på förskolans gård. Vi vill 

utifrån det ge dem möjlighet att få uttrycka sig och därmed framhäva sitt eget perspektiv 

gällande den miljö de dagligen interagerar med och vistas i.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka barns upplevelser av aktiviteter och material 

som fenomen i den del av deras livsvärld som förskolans utomhusmiljö utgör. Vi vill med 

hjälp av intervjuer lyfta barns perspektiv och därmed bidra till att pedagoger i förskolans 

verksamhet får ta del av barns upplevelse av respektive fenomen.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka upplevelser ger barn uttryck för gällande aktiviteter på förskolans gård? 

• Vad är barns upplevelser av gårdens materiella objekt i deras aktiviteter? 

2. Tidigare forskning 
I föreliggande stycke presenteras tidigare forskning som anses vara relevant för studien. I den 

tidigare forskningen har vi uppmärksammat återkommande mönster som mynnat ut i tre 

tematiseringar. Vi har valt att benämna dessa tematiseringar: barns perspektiv, barnperspektiv 

och barns delaktighet, upplevelser om utomhusmiljön samt miljön och materialets betydelse.  

2.1 Barns perspektiv, barnperspektiv och barns delaktighet 
I vår studie vill vi lyfta barnens perspektiv och tar därmed främst utgångspunkt i tidigare 

forskning som fokuserar på begreppen barns perspektiv, barnperspektiv och delaktighet. 

Dessa begrepp går, enligt Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003) hand i hand med 



	 5	

varandra och författarna menar även att barns sätt att förstå och uttrycka sig bör tas tillvara på. 

Pramling-Samuelsson och Sheridan (2003) hävdar att barns perspektiv och barns delaktighet 

är ömsesidigt beroende av varandra. Författarna förklarar att det är en förutsättning att vuxna 

har förmågan att ta barns perspektiv när de vill göra barnen delaktiga. Att däremot inta ett 

barnperspektiv innebär att den vuxna uppmärksammar exempelvis vad barnet gör och tolkar 

vad som intresserar hen, dock utan någon information från barnet i fråga, till skillnad från ett 

barns perspektiv där barnet själv uttrycker sina tankar. Barn i förskolan bör få möjlighet att 

genom olika uttrycksformer få förmedla sina upplevelser, känslor och tankar. Pedagogers 

uppgift är då att se, lyssna och försöka tolka barnens sätt att agera. Pramling-Samuelsson och 

Sheridan (2003) förklarar att pedagoger kan framföra barns röster, men för att barn aktivt ska 

kunna påverka sina situationer bör de göras delaktiga. Barn upplever sig som förstådda och 

delaktiga när vuxna lyckats fånga deras perspektiv och skapat möjligheter för delaktighet. 

Författarna menar att barn har inflytande och är delaktiga när de upplever att deras värld blir 

hörd och sedd.  

	
Merewether och Fleet (2014), Nedovic och Morrisey (2013), Norödahl och Einarsdottir 

(2014) förklarar att det är av stor betydelse att involvera barnen, framförallt i frågor som rör 

barnen själva. Författarna anser likaså att deras åsikter och tankar bör få komma till uttryck 

och tas tillvara på. Att låta barn delta i frågor som faktiskt berör dem är något som 

Merewether och Fleet (2014) anser är ett sätt att framhäva barnen som aktiva medborgare. 

Likaså anser Norödahl och Einarsdottir (2014) och förklarar även att barns delaktighet är 

viktigt för att de ska kunna känna att de är kompetenta nog att bidra till en förändring och att 

de kan vara med och påverka, vilket i sin tur leder till att de övar på sitt inflytande i samhället. 

Författarna lyfter FN:s barnkonvention och förklarar att barnkonventionen har bidragit till en 

förändrad syn på barn. Exempelvis ses barn som medborgare med rättigheter att ta beslut 

kring sådant som berör dem (Merewether & Fleet, 2014; Norödahl & Einarsdottir, 2014). Det 

är en rättighet för barn att få göra sina röster hörda och få sina synpunkter uppmärksammade, 

vilket poängteras i barnkonventionen (Halldén, 2003).  

2.3 Upplevelser av utomhusmiljön 
I detta stycke framhävs pedagogers och barns olika upplevelser av vistelsen i utomhusmiljön, 

där barnen även lyfter sina önskemål av miljöns utformning och hur den kan bidra till leken. 

Med återkoppling till inledningen där det framgår att det finns begränsat med tidigare 

forskning som lyfter barns perspektiv av utomhusmiljön, vill vi härmed lyfta den forskning vi 
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funnit inom ämnet som utgår från barns perspektiv.  

 

I intervjuer med pedagoger framkommer det att utomhusvistelsen ses som en möjlighet till att 

få frisk luft och röra på sig i syfte att förbättra koncentrationen och därmed lärandet inomhus 

(Szczepanski, 2008). Utomhuslek ses dessutom som viktig för barns sociala utveckling och 

hälsa (Renick, 2009). Pedagoger ser sin uppgift på förskolans utomhusgård som de som 

plockar fram material, samt intar en avvaktande och övervakande roll. (Renick, 2009; 

Engdahl, 2014; Tsai, 2015; Chakravarthi, 2009). Dock kan en alltför övervakande roll 

begränsa planerade aktiviteter och omformning av miljön (Renick, 2009).  

 

Gällande barns preferenser av utomhusmiljön har det framkommit att de önskar en ökad 

tillgång av naturmaterial, exempelvis träd, buskar och stenar (Nedovic & Morrisey, 2013). 

Barn föredrar aktiviteter på förskolans gård som innefattar möjligheter till utmaningar, 

interaktion med andra barn samt skapa bo och andra platser för fantasilekar (Norödahl & 

Einarsdottir, 2014).  

 

Risker för barn i utomhusmiljön kan av pedagoger ses som ett hinder för utomhusvistelse, 

men de menar samtidigt att det kan finnas ett lärande med utomhusmiljön som är 

förberedande inför livet (Maynard & Waters, 2007). Det har även i studier framkommit att 

pedagoger undviker att gå ut vid regnigt väder, då kläderna kan bli blöta och smutsiga 

(Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Maynard & Waters, 2007). Det kan få konsekvenser då det 

kan leda till dåliga erfarenheter av utomhusvistelse för barnen. 

2.3 Miljön och materialets betydelse 
Med återkoppling till syfte och frågeställningar vill vi med detta avsnitt lyfta tidigare 

forskning dels om hur barn ser på lekmaterial i förskolans utomhusmiljö och dels hur 

pedagoger uppfattar att barn upplever materialet.  

 

Barn föredrar en naturlig utomhusmiljö, men det är mest gynnsamt för barns kognitiva och 

fysiska utveckling om tillverkade lekmaterial, så som gungor och klätterställningar, ingår i 

den naturliga miljön (Zamani, 2016). Dock menar Zamani (2016) att en utomhusmiljö med 

enbart tillverkade lekmaterial kan uppfattas som förutsägbar och tråkig. Enligt Renick (2009) 

kan en anledning till att miljön kan uppfattas som tråkig vara bristen på varierat material. 

Utomhusmiljön bör innehålla olika komponenter för att erbjuda många alternativ till lek.  
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I lek med naturmaterial kan barn lättare transformera och tolka materialet till något annat än 

det faktiskt är, detta då naturligt lekmaterial ses som mindre definierat än de tillverkade 

lekmaterialen så som exempelvis gungor och rutschkana (Jörgensen, 2014; Renick, 2009; 

Engdahl, 2014; Änggård, 2009). Engdahl (2014) förklarar att löst lekmaterial bidrar till att 

barn kan bära runt på det i sin lek och på så vis kan leken förflyttas vidare till andra platser. 

Det lösa materialet kan transformeras utifrån barns olika behov i deras olika lekar. Genom att 

få förflytta olika material och transformera dessa utifrån sina egna behov och tankar kan det 

leda till att leken förlängs och barnen upprätthåller sin koncentration längre. Renick (2009) 

menar genom att tillsätta löst lekmaterial ökar lekpotentialen för barnen, då det uppmuntrar 

barnen att undersöka och experimentera. Däremot förklarar Änggård (2009) att de breda 

tolkningsmöjligheterna som förekommer i lek med odefinierat naturmaterial innebär att en 

stor del av leken går åt till att förmedla tolkningar och förhandla vad olika material ska 

användas som. 

 

Det är viktigt att reflektera över gårdens växtlighet, markförhållande och vilka möjligheter 

som finns för att barn ska kunna få röra sig fritt när man planerar och skapar barns 

utomhusmiljöer (Jörgensen, 2014). Barn blir lättare inspirerade i sin lek när de får möjlighet 

till rörelse i större grönområden. Maynard och Waters (2007) och Ghafouri (2012) förklarar 

att de förskolor som främst använder miljön utanför förskolans gård har oftast små gårdar 

med mycket asfalt och lite gräs och då vanligtvis besöker en skog eller park.  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Vi kan alltså konstatera utifrån den tidigare forskning vi funnit att de mestadels innefattar 

pedagogers syn på barns utomhusvistelse. Det har framkommit att pedagoger ser 

utomhusvistelsen som viktig för barns hälsa och sociala utveckling samt en möjlighet till att 

barnen får frisk luft och får röra på sig (Renick, 2009; Szczepanski, 2008). I flertalet studier 

har vuxna studerat barns lek utomhus och kunnat konstatera att utomhusvistelsen blir mest 

gynnsam för barns fysiska och kognitiva utveckling om de får möjlighet att vistas i en miljö 

som består av både tillverkade lekmaterial och naturliga material (Zamani, 2016). Renick 

(2009) förklarar att miljön bör innehålla olika komponenter för att den ska erbjuda olika 

alternativ till lek. En utomhusmiljö som enbart består av fasta tillverkade lekmaterial kan 

annars framstå som tråkig och förutsägbar (Zamani, 2016). Jörgensen (2014) menar att 

gårdens växtlighet och markförhållanden är viktigt att reflektera över när barns 
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utomhusmiljöer ska planeras och skapas, då större grönområden där barn kan få möjlighet till 

rörelse mest inspirerar deras lek. Likaså tyder den begränsade forskning vi har gällande barns 

egna åsikter av utomhusmiljön att de önskar en ökad tillgång av naturmaterial så som buskar, 

stenar och träd (Nedovic & Morrisey, 2013). Det framgår även att barn vill att förskolans gård 

ska innefatta möjligheter till aktiviteter där de får utmanas, men även interagera med andra 

barn i egenskapade utrymmen där fantasilekar kan få äga rum (Norödahl & Einarsdottir, 

2014). Den forskning vi har där barn intervjuats gällande förskolans utomhusmiljö, har det 

framkommit att barnen har åsikter och tankar kring vad de tycker är roligt att göra och vilka 

material de helst leker med. Då utomhusmiljön är en plats som är till för just barnen anser vi 

att det är viktigt att i större utsträckning göra barnens röster hörda där de får uttrycka sina 

åsikter. För att barn aktivt ska kunna påverka sina situationer bör de göras delaktiga och en 

förutsättning är då att vuxna har förmågan att kunna ta barns perspektiv (Pramling-

Samuelsson & Sheridan, 2003). Barn är delaktiga och har inflytande när de upplever att deras 

värld blir hörd och sedd.  

 

En stor del av den tidigare forskning vi tagit del av utgår från pedagogers perspektiv gällande 

fördelar med utomhusvistelse, vad barn leker och vilka material de leker med på förskolans 

gård. Vårt bidrag till forskningsfältet är att lyfta barnens perspektiv och göra deras röster 

hörda kring deras egna upplevelser av dessa fenomen. Vi vill låta pedagoger i förskolan 

inspireras till att använda liknande metoder för att synliggöra barns perspektiv gällande 

aktiviteter och material i förskolans utomhusmiljö.  

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Studien tar utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv, då vi i enlighet med syfte och 

frågeställningar kan få syn på barns upplevelser av fenomenen aktiviteter och material i 

förskolans utomhusmiljö med hjälp av den valda vetenskapsteoretiska utgångspunkten.  

 

Edmund Husserl, som är fenomenologins grundare, har myntat begreppet livsvärld som 

Stensmo (2007) beskriver som en människas erfarenheter och upplevelser. Det är den 

verklighet som av människan tas för given i det vardagliga livet. Vi ser barnens vardagliga liv 

på förskolan som en del av deras livsvärld, vilket bland annat innefattar upplevelser av 

förskolans gård. Barnens livsvärld präglas av deras individuella upplevelser och erfarenheter. 

Trots att de har individuella upplevelser och erfarenheter menar Stensmo (2007) att individer 
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kan uppleva likheter i ett fenomen om de delar samma livsvärld. Det är barnens verklighet 

och upplevelser av vardagliga fenomen som vi i vår studie vill närma oss.  

 

Vi har valt att rikta in oss på fenomenologen Maurice Merleau-Ponty, vars livsvärldsbegrepp 

kallas för vara-till-världen. Den värld vi lever i är inte enbart en fysisk värld full av ting. Den 

mänskliga till-världen-varon har lämnat kulturella spår efter sig i föremål som vi tillverkar, 

och dessa får en egen mening. Bruksföremål är inte enbart materia, utan de har ett bruksvärde 

och en betydelse för människan på ett djupare plan (Bengtsson, 2001).  

 

I enlighet med det intentionala medvetandet, som teoretiseras av fenomenologin, upplever 

alltid människan något då dess medvetande alltid är riktat mot något (Bengtsson, 2001). 

Merleau-Ponty (1997) förklarar en upplevelse som att människan intimt kommunicerar med 

andra, sig själv och världen samt att vara tillsammans med dem, och inte bredvid dem. Inom 

det fenomenologiska perspektivet studeras människors upplevelser av ett specifikt fenomen 

(Szklarski, 2015). Ett fenomen beskrivs som det som visar sig i en människas medvetande. 

Fenomenologers uppgift är att beskriva fenomenet i dess renaste form och försöker därför 

metodiskt bortse från de förutfattade meningar som kan finnas kring fenomenet (Stensmo, 

2007). Bjurwill (1995) ger en förklaring till begreppet fenomen, som något som kan vara vad 

som helst som först betraktas och därefter reflekteras över. Utifrån människors upplevelser av 

ett fenomen kan dess essens urskiljas (Szklarski, 2015). Essensen av ett fenomen består av ett 

fåtal av de mest väsentliga beståndsdelarna av en upplevelse. Denna kärna av ett fenomen är 

oföränderlig (Szklarski, 2015). Genom eidetisk reduktion kan avgränsning av fenomenets 

essens ske, då det väsentliga i en upplevelse avgränsas från det icke väsentliga. Det innebär 

att i en eidetisk reduktion läggs förutfattade meningar och tidigare kunskaper om fenomenet 

åt sidan i syfte att finna det invarianta. Med andra ord vill man fånga de gemensamma 

nämnarna, vilka utgör fenomenets essens (Szklarski, 2015). Utifrån begreppet essens kan vi i 

vår studie, utifrån intervjuer med barnen, finna det som är oföränderligt i våra undersökta 

fenomen, alltså kärnan i barnens upplevelser av aktiviteter och material utomhus.  

 

Merleau-Pontys subjektsbegrepp är den egna levda kroppen (Bengtsson, 2001). Det innebär 

att det inte finns någon motsättning mellan kropp och själ, utan de skapar en helhet 

sinsemellan (Bengtsson, 2005). Merleau-Ponty menar att den levda kroppen inte är i rum och 

tid, så som bord, stolar och träd, utan den upplever rum och tid. Genom den egna kroppens 

interaktion och kommunikation med världen upplevs tiden och rummet genom dess till-
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världen-varo (Bengtsson, 2001). Kroppen varseblir oavbrutet och skiljer därmed sig ifrån 

exempelvis en stol eller en lampa, på så vis att det går att vända sig bort ifrån de föremålen 

(Merleau-Ponty, 1997). Däremot går det inte att vända sig bort från kroppen då kroppen är ett 

föremål som inte lämnar mig. Med utgångspunkt av den levda kroppen står vi i en interaktiv 

relation till det vi möter i världen. Den levda kroppen kan ses som vår tillgång till världen, 

kroppsliga förändringar innebär därför även förändringar av världen (Bengtsson, 2005). 

Genom att använda olika redskap kan vi vidga vår livsvärld och dessa kan då ses som en 

förlängning av vår egen kropp. Dessa ting blir istället olika medel som bidrar till att vår värld 

vidgas och omgestaltas (Bengtsson, 2001).  

 

Genom samtal med barnen i vår studie kan vi få förståelse för deras upplevelser av 

fenomenen aktiviteter och material i utomhusmiljön och på så sätt närma oss deras livsvärld. 

Merleau-Ponty menar att vi kommunicerar med andra genom att skapa en förståelse av deras 

till-världen-varo och att det sedan får komma till uttryck i min egen till-världen-varo. Detta 

genom interaktion i en dialog där vi tolkar varandras uttryck och handlande (Bengtsson, 

2001). I talet sker då, enligt Merleau-Ponty, en form av övertagande av den andres tankar 

vilket vi sedan reflekterar över och som berikar våra egna tankar (Merleau-Ponty, 1997).  

 

För att kunna närma oss barnens livsvärld krävs att vi bär på ett förhållningssätt utan 

förutfattade meningar. Dock är vi medvetna om att vi sedan tidigare har erfarenheter av 

respektive fenomen, vilket kan innebära att vår studie eventuellt inte blir helt fri från 

fördomar. Vi kommer trots allt försöka lägga dessa åt sidan för att kunna göra en så ren 

beskrivning som möjligt av barnens upplevelser av fenomenen.  

4. Metod  
Vår studie utgår ifrån ett kvalitativt angreppsätt. En kvalitativ metod är mer ostrukturerad och 

mer flexibel än en kvantitativ metod (Björndal, 2005). Vid arbete utifrån ett kvalitativt 

angreppssätt har respondenten större möjlighet att ge uttryck för sin egen förståelse och 

upplevelse av det som undersöks, vilket med fördel kan ses som att data blir trovärdigare 

(Björndal, 2005). Vår studie är induktiv, vilket innebär att vi inte har en särskild teori i åtanke 

som vi ska ompröva utan vi går in med ett öppet sinne för att nya teorier kan skapas (Bryman, 

2011). Det lämpar sig att vi utgår från detta tillvägagångssätt, då det i enlighet med 
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fenomenologin är en passande metod när utgångspunkten sker utifrån det empiriska materialet 

istället för en teori (Szklarski, 2015).  

 

I följande avsnitt presenteras vår forskningsdesign där vi redogör för den analysmetod, 

analysprocess, metoder, urval, genomförande, etik samt trovärdighet och sannolikhet som vi 

upplever vara relevanta för vår studie.  

4.1 Analysmetod 
För att kunna analysera vårt resultat och genom barnens upplevelser få fram essensen av de 

undersökta fenomenen aktiviteter och material i utomhusmiljön har vi använts oss av 

interpretative phenomenological analysis (IPA) som analysmetod. Denna analysmetod är 

passande för vår studie med koppling till syfte och frågeställningar då den bygger på ett 

fenomenologiskt perspektiv och därmed har som mål att skildra fenomen och ge en 

beskrivning av individers upplevelser eller levda erfarenheter (Back & Berterö, 2015). Vi har 

med hjälp av denna metod kommit fram till essensen av barnens upplevelser av fenomenen 

utifrån deras livsvärld.  

 

Back och Berterö (2015) förklarar att forskaren med hjälp utav IPA kartlägger och analyserar 

utifrån sitt eget tolkningsarbete för att få förståelse om olika individers upplevelser kring ett 

särskilt fenomen. Författarna menar att det alltid innefattar tolkning i ett analysarbete som 

utgår från IPA, då forskare läser texten av sitt insamlade material med utgångspunkt i sin egen 

förförståelse och erfarenhet.  

 

En analys enligt IPA innehåller fyra steg och Back och Berterö (2015) beskriver att det första 

steget innefattar att läsa igenom det transkriberade materialet och föra anteckningar som 

beskriver olika känslor och uttryck hos respondenterna. I det andra steget läser forskaren ännu 

en gång texten, delar in den i olika teman och namnger dessa utifrån textens innehåll och 

sammanhang. Det tredje steget innebär att skapa så kallade kluster av de olika teman, vilket 

betyder att forskaren sorterar dessa i olika områden genom att se till dess likheter och 

skillnader. Dessa kluster namnges sedan i övergripande teman. I det fjärde och sista steget av 

analysen presenteras utdrag, det vill säga citat, av det empiriska materialet som sammanställs 

i en tabell och därefter kopplas samman med forskarens egna tolkningar. Tolkningarna är 

nödvändiga för att analysen ska ses som fullvärdig, då den inte enbart får innehålla 

beskrivningar (Back & Berterö, 2015).   
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4.2 Analysprocess 
Vår analysprocess började med att vi transkriberade all insamlad data genom att titta på 

filmerna och ordagrant anteckna vad som sades. I enlighet med IPA:s metod läste vi därefter 

igenom all transkriberad text för att få en uppfattning av helheten. Utifrån det kunde vi utläsa 

olika teman i texten som vi färgkodade, strukturerade och namngav utefter textens 

sammanhang och innehåll. Vi kunde då utläsa olika variationer i barnens svar. Nästa steg i vår 

analysprocess var att sortera de olika temana i övergripande kategorier, så kallade kluster, 

utifrån vilka som hörde ihop och vilka som skiljde sig åt. Dessa överordnade teman 

representerade då den del av det empiriska material som vi ansåg vara mest relevant i relation 

till de fenomen vi i studien undersöker. Slutligen skapade vi i enlighet med IPA en tabell där 

teman och kluster presenterades tydligt utifrån valda citat ur vårt empiriska material, för att 

sedan i löpande text framhäva våra tolkningar och analys av materialet.  

4.3 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i kombination med att barnen fick rita bilder 

föreställande deras upplevelser i utomhusmiljön. I fenomenologiska studier är det lämpligt att 

utgå ifrån semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren använder sig av öppna 

frågor och ett aktivt lyssnande samtidigt som ett samspel med respondenterna äger rum 

(Szklarski, 2015). 

 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer som en form av intervju där 

intervjufrågorna är allmänt formulerade. Ordningsföljden av frågor kan variera och 

uppföljningsfrågor kan tillkomma under intervjuns gång. Detta har bidragit till att våra 

intervjuer med barnen inte är identiska utan har varierats och utvecklats utifrån 

respondenternas svar (se bilaga 2 – intervjuguide). 

4.4 Bilder som stöd vid intervjuer 
Sverrisson (2015) beskriver att en variant inom forskning är att respondenterna får rita egna 

bilder utifrån anvisningar från forskarna, vilket vi tillät barnen i vår studie att göra.  

Det är viktigt att barn i en intervjusituation har tillgång till ett konkret material som de kan 

relatera till (Johansson, 2013). Då en forskare vill få barn att uttrycka sådant som inte är lätt 

att sätta ord på, till exempel känslor och idéer, är en metod att låta dem måla bilder. 

Forskarens närvaro under processen ses som viktig då det under ett pågående skapande 

framkommer fler infallsvinklar än det färdiga resultatet.  
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Genom att vi använde barnens egna bilder som ett samtalsämne, kunde intervjuerna 

underlättas, då de användes som underlag för vår diskussion tillsammans med barnen. Enligt 

Sverrisson (2015) kan bilder bidra till att minnen och associationer väcks till liv och på så vis 

blir även deltagare delaktiga i intervjuer istället för att ses som passiva.  

 

En anledning till att vi valde att barnen skulle få skapa egna bilder att samtala kring var, i 

enlighet med vad Sverrisson (2015) uttrycker, att få en större förståelse för barnens 

upplevelser, något som annars hade kunnat förbli okänt för oss vuxna. Björndal (2005) hävdar 

att samtal kan ses som ett av de främsta sätten för att skapa en förståelse för andras perspektiv 

kring olika ämnen, då man genom samtalet får ta del av personens upplevelse och tankar.  

4.5 Videofilmning  
Då vi ville få syn på barns kroppsspråk och mimik, utöver det verbala samtalet i intervjuerna, 

valde vi att tillämpa videofilmning som ett dokumentationsverktyg. Detta bidrog till att vi 

tydligare kunde förstå sammanhanget i intervjuerna med koppling till det barnen uttryckte. 

Genom denna metod hade vi möjlighet att stanna upp och spola tillbaka. Videofilmning är ett 

effektivt tillvägagångssätt då det registrerar mer än enbart ren observation (Lindgren, 2012). 

Dock är det aldrig en exakt kopia av det som skett, utan det är viktigt att förstå att filmen som 

representeras endast är ett begränsat urval av en pedagogisk situation (Björndal, 2005).  

Johansson (2013) förklarar dock att inspelningsverktyg kan uppfattas som påträngande av de 

som deltar i studien. Hon påpekar vikten av att vara lyhörd i en sådan situation, men menar 

även att de flesta barn idag en mer avspänd attityd till olika former av inspelningsverktyg, då 

många idag är vana vid att bli dokumenterade. Inspelningsverktyget vi valt att använda oss av 

var en datorplatta. 

4.6 Urval 
Vi har gjort ett målinriktat urval till vår studie, vilket innebar att deltagarna valdes ut med 

hänsyn till relevans för studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Vi kontaktade en förskola i 

södra Sverige där vi önskade få genomföra vår studie. Förskolan var sedan tidigare känd för 

oss och vi var bekanta med några barn, vilket vi var medvetna om skulle kunna påverka 

studiens resultat. Vi valde att intervjua totalt 8 stycken barn, vilket gav oss en ökad säkerhet 

av ett representativt resultat, än om vi hade haft färre respondenter (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Barnen som deltog i studien var i åldern 4-6 år. Deras ålder var ett medvetet val 

av oss då vi ville låta barnen verbalt uttrycka sina upplevelser. Trots att även yngre barn kan 
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ha utvecklat ett verbalt språk, anser vi att de äldsta barnen på förskolan har hunnit bygga upp 

ett större ordförråd och där av valde vi att låta de delta i studien, eftersom vi skulle genomföra 

intervjuer med barnen.  

4.7 Genomförande 
Vi började med att kontakta förskolan där vi önskade få genomföra vår studie, informerade 

om den och fick ett godkännande av pedagogerna. Vi förklarade för pedagogerna att vi 

önskade intervjua 8 stycken barn i åldern 4-6 år. Därefter fick de ansvaret att välja ut de barn i 

den åldersgrupp som vi avsett för studien. Samtyckesblanketter delades ut till pedagogerna, 

som därefter lämnade dem vidare till berörda barns föräldrar. När vi fått in samtliga 

samtyckesblanketter bokade vi tillsammans med pedagogerna in en lämplig dag för att utföra 

studien. Vi planerade att genomföra intervjuerna med barnen på förskolans utomhusgård i 

syfte att det, enligt oss, skulle bli lättare för barnen att relatera till intervjufrågorna när de 

vistades i den aktuella miljön. Där av fick vi anpassa oss efter vädret den dagen studien skulle 

genomföras. Förskolans utomhusmiljö var utformad med flertalet fasta tillverkade lekmaterial 

så som gungor, rutschkana, en klätterställning, sandlåda, lekstuga samt en båt. Det fanns även 

grönområden på gården i form av buskar, träd, en större gräsplätt och en kulle. 

 

Vi genomförde en pilotstudie för att prova om våra intervjufrågor bidrog till att våra 

frågeställningar skulle kunna besvaras. Efter intervjun gick vi igenom våra insamlade data 

och uppmärksammade då att vi behövde utveckla våra intervjufrågor för att kunna få djupare 

svar. Frågorna utvecklades genom att vi funderade ut fler lämpliga följdfrågor till varje fråga 

för att på så vis få en större inblick i barnens upplevelser av sina aktiviteter och material i 

utomhusmiljön.  

 

Några dagar senare kom vi tillbaka till förskolan för att genomföra studien. Innan intervjuerna 

startade ville vi bekanta oss med barnen först genom att samtala en stund för att skapa relation 

till dem. Vi intervjuade sedan barnen i olika omgångar, två åt gången, i syfte att alla barn 

skulle få möjlighet att komma till tals och dessutom inte påverkas av varandras olika tycke, 

vilket skulle kunnat ske om de hade varit fler. Att vara fler än enbart en informant ökar 

chansen att samtalet blir mer naturligt där diskussioner kan uppstå, vilket kan ses som en 

fördel i intervjuer med barn vid strävan om att skapa en känsla hos barnen att de är jämlika 

med de vuxna. (Johansson, 2013).  
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Dock är det vid intervjuer med fler än en, viktigt att fördela talutrymmet jämnt mellan 

respondenterna, då barn lätt tar efter varandra och att intervjun då riskerar att formas efter 

tankegångarna hos det barn som svarar först (Johansson, 2013). För att i så stor utsträckning 

som möjligt fördela talutrymmet jämnt mellan barnen, utförde vi intervjuerna vid ett bord 

med två bänkar där vi placerade oss på varsin sida med varsitt barn bredvid oss. På så vis 

underlättades det att föra ett gemensamt samtal mellan alla fyra, samt att varje barn hade 

tillgång till en vuxen per barn för att få uttrycka sina upplevelser, och att dessa blir hörda. Då 

vi hade satt oss vid bordet informerade vi barnen om att vi skulle behöva filma intervjuerna 

för att lättare komma ihåg vad vi hade samtalat om och frågade då barnen om det gick bra för 

dem. Vi placerade datorplattan på bordet en bit ifrån där vi satt. Syftet var att skapa ett 

avstånd där den skulle befinna sig tillräckligt långt ifrån barnen för att de skulle komma i bild 

så att vi skulle kunna se deras kroppsspråk, men samtidigt tillräckligt nära för att våra 

intervjuer med barnen skulle kunna höras på filmerna då vi befann oss utomhus. Då 

datorplattan stod uppställd och filmade kunde vi i större utsträckning interagera med barnen 

under intervjuerna, än om någon av oss hade filmat. 

 

Barnen fick varsitt papper och färgpennor och vi inledde intervjuerna med vår första fråga 

”Vad brukar du göra när du är ute?”. Efter att barnen svarat på frågan bad vi dem rita 

aktiviteten på pappret, dock informerade vi om att det var frivilligt att göra. Intervjun fortlöpte 

under tiden barnen ritade och vi upplevde att det gick bra för dem att samtala och rita 

samtidigt. Vi var noga med att ge barnen tid att fundera och svara på frågorna gällande hur de 

upplever aktiviteten. De fick även gott om tid till att rita sina upplevelser av fenomenen på 

pappret, som vi därefter samtalade om. När några barn emellanåt tappade fokus och började 

samtala om annat än fenomenet i fråga lät vi dem prata klart för att sedan återgå till våra 

intervjufrågor. Detta gjorde vi för att skapa en mer avslappnad stämning.  

4.8 Etik 
Vi har i studien följt Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). I linje med 

informationskravet, har vi som forskare upplyst deltagarna om studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt. Utifrån samtyckeskravet, har vi låtit deltagarna få godkänna sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagare förvissas om att personliga 

uppgifter inte förs vidare till obehöriga samt nyttjandekravet, som betyder att de insamlade 

uppgifterna om deltagarna inte får användas för andra ändamål eller ingripanden som 

påverkar deltagaren personligen har även uppfyllts. 
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För att kunna genomföra intervjuer med videofilmning av barnen, behövde vi få godkännande 

av barnens föräldrar för att de skulle få lov att delta i studien. Vi informerade även barnen om 

att vi skulle filma under aktiviteten, men påpekade att det var frivilligt att delta samt att de 

fick lov att gå ifrån när de inte längre ville vara med.  

Eftersom intervjuerna med videofilmning skulle genomföra utomhus på förskolans gård var vi 

noggranna med att undvika att andra barn som saknade samtycke till studien hamnade på 

filmen. För att undvika detta bestämde vi en dag och en tid då endast de barn som skulle 

medverka fick vistas ute på gården när intervjuerna pågick. Etiska aspekter är viktiga att ta 

hänsyn till vid videofilmning som observationsmetod (Lindgren, 2012). Vi tog hänsyn till att 

funktioner på surfplattan som skulle kunna sprida materialet vidare var avstängda, då vi i linje 

med konfidentialitetskravet inte ville riskera att deras personliga uppgifter eller filmer på 

barnen skulle komma i orätta händer.  

 

I resultat och analys används fiktiva namn på barnen vilka vi har valt att kalla för Tom, Ester, 

Linus, Viola, Axel, Mariette och Elin.  

4.9 Trovärdighet och pålitlighet 
Begreppen trovärdighet och pålitlighet ligger inom ramen för kvalitativa studier (Bryman, 

2011). För att skapa en stringens i texten har vi ställt oss kritiska till det vi producerat och 

regelbundet återgått till textens syfte och frågeställning för att kontrollera att de besvaras.  

 

Barn anses vara lika trovärdiga som vuxna, dock är de även lika måna som vuxna om att svara 

”rätt” på frågor och framställa sig själva i god dager (Johansson, 2013). Vi har i haft detta i 

åtanke och formulerat våra frågor på ett sådant vis att det inte ska finnas något rätt eller fel 

svar. På så vis stärker vi trovärdigheten genom att vi närmar oss barnens uttryckta upplevelser 

och deras perspektiv.  

 

Under vår analysprocess har vi noga kontrollerat vårt insamlade material, vilket är viktigt för 

studiens trovärdighet då det finns koppling mellan resultatets tillförlitlighet och analysens 

rimlighet (Szklarski, 2015). Inom fenomenologisk forskning är ett kriterium för tillförlitlighet 

hur forskaren lyckats fånga fenomenets essens. Dessutom handlar det om hur väl fenomenets 

essens förklaras i resultatdelen (Szklarski, 2015). 
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Då vi utgått från ett målinriktat urval går inte vår studie att generalisera till en population 

(Bryman, 2011). Vi anser att det inte är generaliserbart med andra förskolor då vi är medvetna 

om att barns livsvärldar och erfarenheter ser olika ut och därmed upplever de fenomen på 

olika sätt.   

5. Resultat och analys 
I vår studie har de intervjuade barnen fått frågor om sina upplevelser av aktiviteter och 

material i sin utomhusmiljö. Svaren har utmynnat i tre övergripande teman, det vill säga 

kluster, som vardera har underkategorier. Dessa har valts ut utifrån upprepade mönster i 

barnens svar med koppling till studiens syfte och frågeställningar. Vi har valt att benämna 

dessa kluster: Barns val av aktiviteter i samverkan med lekmaterial, barns positiva upplevelser 

av aktiviteter i utomhusmiljön samt barns negativa upplevelser av aktiviteter i utomhusmiljön. 

I föreliggande stycke lyfts även de variationer som har uppmärksammats i vår analys.  

5.1 Kluster 
Varje kluster inleds med en kort inledning följt av de relevanta utdragen ur det empiriska 

materialet. Vissa utdrag hänvisar till barnens ritade teckningar, i syfte att underlätta 

förståelsen av barnens upplevelser. Alla barnens teckningar redogörs inte för, då några av 

barnen valde att rita annat än det vi samtalade om och därmed anser vi att de inte är relevanta 

utifrån det empiriska materialet. Därefter lyfts vår analys i en löpande text där våra tolkningar, 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, av barnens berättelser synliggörs. De mönster vi funnit 

i vårt resultat är det som utgör fenomenens essenser. 

5.2.1 Barns val av aktiviteter i samverkan med lekmaterial 
 
I intervjuerna fick barnen frågan om vad de brukar göra när de är ute och om det finns något 

som de inte tycker om att göra ute. Barnen berättade om de olika aktiviteterna som de ägnar 

sig åt och vilka lekmaterial de använder sig av i sina aktiviteter. Citaten som följer nedan är 

det som representerar de upprepade mönster som framkom under intervjuerna. Dessa 

underkategorier har vi valt att kalla: datt vid båten, klättra och åka rutschkana. 

 
Datt vid båten: 
Sanna: Finns det något du inte tycker om att leka ute? 
Tom: Jag tycker inte om att leka båt… bara hoppa från den. 
Sanna: Hur känns det när du hoppar från den? 
Tom: Roligt! 
Sanna: Kan man leka något mer vid båten? 
Tom: Ja, man kan leka datt och leka Daidalos där! Man kan gå igenom hålet och hoppa därifrån.  
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Sanna: Hur känns det när du leker de lekarna på båten? 
Tom: Det känns roligt. 
Sanna: Vilka lekar är inte roliga att leka där då? 
Tom: Leka pirat. 
 

 
Tom ritar båten där han brukar leka. 
 
Klättra: 
Sanna: Vad brukar ni göra när ni är ute på gården? 
Lisa: Jag brukar klättra där på taken i sandlådan. (Pekar mot hus i sandlådan) 
Mariette: Jag och Linus brukar klättra upp på taket vid rutschkanan. 
Sanna: Varför vill ni vara uppe på taken då? 
Mariette: För vi vill lära oss att klättra. 
Sanna: Hur känns det när ni sitter där uppe då? 
Lisa: Bra… 
Sanna: Hur känns det i kroppen? 
Mariette: Det känns bra.  
 

 
Elin ritar ett hus i sandlådan. 
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Mariette har ritat förskolans rutschkana. 
 
Åka rutschkana:  
Maria: Vad brukar du göra när ni är ute? 
Elin: Att vara på rutschkana.  
Maria: Vad gör man där då? 
Elin: Man kan åka ner för rutschkanan. 
Maria: Hur känns det när du åker ner för rutschkanan då? 
Elin: Jätteroligt! 
Maria: Varför då?  
Elin: Det går snabbt. 
Maria: Är det bra när det går snabbt? 
Elin: Ja. 
 
Utifrån vad barnen har uttryckt gällande vilka aktiviteter som de ägnar sig åt kan vi se ett 

mönster med att de samverkar med fasta lekobjekt i sina lekar. Exempelvis är båten ett 

återkommande objekt för deras aktiviteter. Tom påpekar dock att han inte tycker om att leka 

båt, men gärna leker andra lekar på båten där själva båten som objekt inte är avhängigt. Tom 

beskriver till exempel att han gärna hoppar ifrån båten. Vi tolkar det som att höjden av båten 

kan locka till en känsla av att vilja hoppa ifrån den. Båten kan även användas för andra 

aktiviteter exempelvis att leka datt. Utifrån Toms beskrivning av att leka datt och Daidalos i 

de olika utrymmena i båten, ser vi det som att båtens utformning bidrar till en större utmaning 

i leken än om den hade lekts på den öppna gräsplätten bredvid. Detta då barnen får klättra 

upp, hoppa ner och krypa igenom och på så vis bidrar deras kropp i samverkan med båten till 

en större upplevelse.  

 

Ett intresse för lekar på högre höjder förekom i några av barnens svar. I både Lisa och 

Mariettes uttalanden framgår det att de tyckte om att klättra upp på hustak i sandlådan och på 

rutschkanans tak. Mariette uttryckte även att hon ville lära sig att klättra. Även här används 

lekobjekten för något annat än det de är menade för. Utifrån utformningen av dessa hus gör vi 

tolkningen att de är skapade för att leka rollekar i, men av barnens svar förstår vi det som att 
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de använder husen till att klättra på istället. I dessa lekar ser vi att barnen fysiskt använder sig 

av sina kroppar. Däremot var det inget barn som nämnde att de hoppar från hustaken eller 

rutschkanans tak, som Tom menade att de gör vid båten. Det kan tolkas som att de inser att 

det är för hög höjd att hoppa ifrån vilket kan utgöra en risk för dem. Trots att taket på 

rutschkanan var dubbelt så högt som hustaken i sandlådan uttryckte Mariette att det kändes 

bra att sitta där uppe. Vi ser att höjden eventuellt kan bidra till en känsla av frihet då hon är på 

en nivå där ingen kan nå henne. Även i Elins uttalande ligger fokus på rutschkanan, och då 

specifikt att åka ner för den då hon uttrycker att det är roligt när det går snabbt. Vi tolkar det 

som att Elin upplever den fart rutschkanan bidrar till som rolig då hon i samverkan med 

rutschkanan släpper sin kontroll i den stund som hon åker ner för den. Rutschkanans 

utformning och höjd bidrar då till en upplevelse som Elin förmodligen inte hade kunnat uppnå 

genom att enbart sitta på marken. Vi menar då att höjden, farten och rutschkanans sluttning 

har en betydelse för hennes upplevelse i aktiviteten.  

5.2.2 Barns positiva upplevelser av aktiviteter i utomhusmiljön 

Barnen fick berätta vad de tycker om att göra när de är utomhus och blev ombedda att rita 

sina favoritaktiviteter på utegården och även, utifrån dessa teckningar, försöka beskriva hur de 

upplever genom aktiviteten. Vi fick blandade svar gällande vad barnen helst lekte med på 

gården. Bland annat framkom det att de tyckte om att vara vid båten, på klätterställningen och 

vid rutschkanan. Majoriteten av barnen visade ett stort intresse för att gunga. 

Underkategorierna i detta kluster har vi valt att kalla: kontroll, spänning och glädje. De 

utvalda citaten nedan är relevanta för dessa teman.  
 
Kontroll: 
Sanna: Tar ni fart själva när ni gungar eller är det någon som puttar på? 
Tom: Tar fart själva. 
Sanna: Hur känns det?  
Tom: Bra! 
Sanna: Varför då? 
Tom: Man får högre fart när man tar fart själv! 
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Tom ritar sig själv på gungan. 
 
Spänning: 
Maria: Vad tycker du om att göra ute på förskolan? 
Ester: Gunga. 
Maria: Varför brukar du göra det?  
Ester: Det är roligt. 
Maria: Brukar du gunga med hög fart eller lite fart? 
Ester: Hög fart! 
Maria: Hur känns det? 
Ester: Eehh… det pirrar… 
 
Glädje: 
Maria och Ester samtalar om Esters teckning där hon ritat att hon gungar.  
Maria: Vem är det? (Pekar på Esters teckning) 
Ester: Det är jag, jag skrattar! 
Maria: Hur känner du dig när du skrattar? 
Ester: Vet inte… glad.  
Maria: Är det så du känner dig när du gungar? 
Ester: Ja!  
 

 
Ester ritar sig själv när hon gungar. 
 
 
Vid frågan om vad barnen brukade göra utomhus, var det ett flertal barn som berättade att de 

brukar gunga. Esters teckning föreställde den gunga hon helst gungade på. Hon uttryckte 
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även, utifrån sin teckning, att personen hon ritat på gungan var hon själv och hennes känsla av 

att gunga framhävdes i teckningen. Hon berättade att hon skrattar och känner sig glad när hon 

gungar. Hon uttryckte även att det är roligast att gunga med hög fart, och vid frågan om hur 

det känns att gunga med hög fart beskriver hon att ”det pirrar”. Vi tolkar det som att hennes 

kropp i samverkan med gungan kan åstadkomma en känsla i kroppen som kroppen i sig själv 

inte kan skapa. Vi menar att kroppen ger gungan fart och sätter den i rörelse. I kombination 

med gungan blir den en förlängning av Esters kropp där hon kan uppnå en upplevelse som 

bidrar till att ”det pirrar”. Tom uttrycker att det är bättre att ta fart själv än om någon puttar 

fart på honom, vilket kan ses som att han vill upprätthålla någon form utav kontroll över 

gungan och därmed även en självständighet då han själv kan bemästra gungan. Utifrån 

fenomenologin kan vi förstå det som att gungan blir en förlängning av Toms egen kropp när 

han tar fart själv. Om någon puttar fart på gungan har Tom därmed inte samma kontroll över 

farten, och då ses inte gungan i lika stor utsträckning som en förlängning av hans kropp. Tom 

uttrycker att han får högre fart när han tar fart själv, vilket kan tolkas som att det är den höga 

farten som eftersträvas och bidrar till att det är roligt att gunga. Detta kan vi utläsa både från 

Toms kommentar om att det känns bra att ta fart själv för att han då kan uppnå högre fart, men 

även utifrån hans teckning där vi tolkar att han ritat sig själv ståendes på gungan och med en 

glad mun. Det som däremot skiljer sig i barnens teckningar är att vi tolkar att Ester sitter ner 

på gungan medan Tom står, vilket kan förstås som att det är lättare för Tom att ta fart själv när 

han står upp på gungan då det kan bidra till en större känsla av upplevelsen. Ester nämner inte 

att hon tar fart själv, men däremot förklarar hon att hon brukar gunga med hög fart och att det 

pirrar, vilket vi tolkar som att det inte har någon större betydelse för själva upplevelsen av 

gungandet om den som gungar sitter ner eller står upp. I båda bilderna framkommer, enligt 

oss, barnens känsla tydligt då de båda försökt framhäva sin upplevelse av att gunga och den 

positiva känsla det ger genom att de ritat sig själva på gungan med en glad mun.  

5.2.3 Barns negativa upplevelser av aktiviteter i utomhusmiljön 
 
I samtalet med barnen framkom känslor där barnen uttryckte ett visst obehag och en negativ 

upplevelse av aktiviteterna i utomhusmiljön. Dessa upplevelser mynnade ut i tre 

underkategorier: rädsla, obehag och maktlöshet.  
 
Rädsla: 
Axel blir ombedd att rita vad han tycker om att gör utomhus. Han ritar en stor klätterställning på sitt 
papper.  
Axel: Titta! här är trappan. 
Maria: Vad kommer man då upp till när man klättrat upp för trappan? 
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Axel: Golv. Nu håller jag på med golvet. (Axel ritar golvet) 
Maria: Hur känner du dig när du är där högst uppe i klätterställningen? 
Axel: Läskigt. 
Maria: Är det läskigt? Varför då? 
Axel: Jag är höjdrädd! 
Maria: Vad betyder det? 
Axel: Man är lite rädd där långt uppe. 
 

 
Axels teckning av hans upplevelse av lek i en stor klätterställning. 
 
Obehag: 
Sanna: Finns det något som ni inte tycker om att göra här ute? 
Elin: Jag tycker inte om att va i sandlådan. 
Viola: Inte jag heller. 
Sanna: Varför inte då? 
Elin: Jag tycker inte om att få sand i skorna. Det är inte skönt! 
Viola: Men man kan tömma ut det. 
 
Maktlöshet: 
Maria: Vad brukar du göra utomhus på förskolan? 
Axel: Leka mamma, pappa, barn. 
Maria: Var leker du det? 
Axel: Vid lekstugan. 
Maria: Inne i lekstugan? 
Axel: Nej ute… innan kunde man få va inne i den, men inte nu… 
Maria: Varför inte då? 
Axel: Vi får bara va där när de säger till att vi får det.  
Maria: Vilka är ”de”? 
Axel: Fröknarna.  
Maria: Jaha, öppnar de när de tycker att ni får va där? 
Axel: Ja. 
 
 
Trots att Axel ritade något han brukar göra när han är ute, uttryckte han även när han ritade 

golvet uppe på klätterställningen att han tycker det är läskigt att vara där. Det kan tolkas som 

att det ändå finns en positiv del i upplevelsen, då han förklarar att han känner sig lite rädd där 

uppe samtidigt som han beskriver att han tycker om att vara där. Vi menar att leken i 
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klätterställningen kan skapa en kittlande känsla i kroppen som klätterställningens höjd bidrar 

till.  

 

En annan negativ upplevelse som framkommit i intervjuerna var när Elin och Viola blev 

tillfrågade vad de inte tycker om att göra utomhus. Båda uttryckte att de inte tycker om att 

vara i sandlådan. Elins uttalande om att det inte är skönt att få sand i skorna kan, enligt oss, 

bero på att hon ändå tycker att det kan vara roligt att vara i sandlådan men att hon inte tycker 

om att få sand i skorna vilket vi tolkar kan bidra till en obehaglig upplevelse för henne. Då 

Viola påpekar till Elin att det går att tömma ut sanden ur skorna, tolkar vi som att sand i 

skorna inte är ett problem för Viola utan att det finns en annan orsak till att hon inte tycker om 

att leka i sandlådan. Det kan enligt oss bero på att hon inte upplever leken i sandlådan eller 

materialet som finns tillgängligt där tillräckligt tilltalande för henne. 

 

Utifrån Axels uttalande om rollekar får vi uppfattningen om att det är något han brukar göra, 

men att lekstugan emellanåt hålls låst av pedagogerna hindrar inte hans lek då han leker 

rollekarna bredvid lekstugan. Däremot framkommer det att han saknar tillgång till lekstugan, 

vilket kan förstås som att han upplever en maktlöshet över att han själv inte får bestämma vart 

hans lek ska utspela sig. Vi kan även förstå det som att leken inte kan upplevas fullt ut utan en 

samverkan med det materiella objektet, det vill säga lekstugan. Lekstugan kan i sin tur 

representera de materiella delar som ett familjeliv kan innefatta, så som spis, bord och stolar, 

något som vi tolkar kan bidra till en mer autentisk upplevelse av mamma, pappa, barn-leken.  

5.2 Sammanfattning av resultat 

Det vi uppfattat utifrån vårt resultat är att barnen helst vill ägna sig åt fysiskt krävande 

aktiviteter. Vi har fått uppfattningen av att de vill åt en känsla av spänning i utomhusmiljön 

där kroppen utmanas. En sådan känsla kan enligt oss innebära en blandning av förtjusning och 

oro inför något fenomen. Dessa känslor kan barnen uppnå genom att exempelvis hoppa från 

båten, klättra, befinna sig på höga höjder och leka datt i båten.  

 

En aktivitet som var frekvent återkommande i barnens svar var aktiviteten gunga. Vi tolkar 

vissa barns utsagor som att den bidrar till en pirrande känsla hos dem då den innefattar både 

höjd och fart. Det visade sig vara populärt att ta fart själv och gunga med hög fart eftersom 

det gav en pirrande känsla. Alla barn, som svarade på frågan om de tar fart själva eller om 

någon puttar på, berättade att de helst tar fart själva. Detta då de upplevde att de kunde få en 
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högre fart då snarare än om någon annan puttade på. Behovet av att ta fart själv tolkar vi som 

att barnet får kontroll över sin egen kropp i aktiviteten, vilket även också tyder på att gungan 

blir till en förlängd del av kroppen. 

 

Något som även framkom frekvent i barnens svar var att de brukar befinna sig på höga höjder. 

De beskrev att de tyckte om att klättra upp på hustak och taket till rutschkanan. Det var något 

de förklarade att de brukade aktivera sig med utomhus för att de tyckte det var roligt. Axel 

berättade att även han tyckte om att vara i klätterställningen. Dock framstår det inte som att 

höjden var en positiv anledning till att han ville leka där uppe, det var snarare något han 

uppfattade som läskigt då han även beskrev att han var höjdrädd.  

 

Trots att många av barnens aktiviteter innefattade hög fart och höga höjder, var det några barn 

som sa att de brukade leka mamma, pappa, barn. De berättade att de helst lekte den rolleken 

inne i lekstugan, men att de hade begränsad tillgång till den då pedagogerna höll den låst och 

var de som bestämde när den skulle låsas upp och användas till lek. Vi tolkar det som att 

barnen ville leka rolleken i lekstugan då de förknippar objektet med den aktiviteten. Däremot 

fanns det andra fasta lekobjekt som kan uppfattas vara utformade för en viss lek, exempelvis 

småhus i sandlådan för rollekar och en stor båt för att eventuellt leka pirat. Dessa lekobjekt 

användes dock inte i just de syftena. Barnen beskrev att småhusen användes för att klättra på 

och båten användes för att leka datt och hoppa ifrån.  

5.3 Variationer 
Här presenteras de variationer vi kunnat urskilja ur barnens uttalanden, som är ett steg i att 

utläsa fenomenens essenser. Alla intervjuade barns individuella upplevelser är variationer 

utav fenomenen. Dock är det de mönster vi kunnat se i barnens uttalanden som utgör 

fenomenens essens, de andra utgör variationerna vilka redogörs för här. 

 

Vid frågan om vad barnen helst gör utomhus på förskolan berättade Viola att hon gärna leker 

ensam vid buskarna, vilket vi kan se som en stillsam lek då det inte innefattar höjd och fart 

samt att leken utspelar sig i buskarna och att hon inte nämner att hon leker med varken fasta 

eller lösa lekmaterial.  

 

Under intervjuerna framkom det att Axel tycker om att leka mamma, pappa, barn utomhus 

och vi tolkar att även mamma, pappa, barn-lek är en stillsam lek. Axel berättade dessutom att 
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han ville leka mamma, pappa, barn-leken i lekstugan. Dock framkom det att den är låst och 

öppnas på pedagogernas initiativ. Utifrån Axels uttalande kan vi förstå det som att han 

upplevde en avsaknad av fri tillgång till lekstugan som lekmaterial, därmed tas möjligheten 

till att uppleva leken i samverkan med lekmaterialet ifrån honom. 

 

När Elin och Viola fick frågan om vad de inte tycker om att göra utomhus berättade de att de 

inte vill vara i sandlådan vilket för Elins del grundade sig i att hon upplevde det som 

obehagligt att få sand i skorna. Leken i sandlådan kan vi tolka som en stillsam lek, vilken inte 

innefattar höjd och fart som då bidrar till utmaning för barnen i deras lek. 

6. Diskussion  
I följande stycke presenteras en diskussion kring studiens resultat och de essenser som 

framkommit. Vi för även en diskussion kring våra metodval samt ger förslag till vidare 

forskning och didaktiska implikationer.  

6.1 Resultatdiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har det genom vårt resultat framkommit olika 

essenser av respektive fenomen, det vill säga aktiviteter och material. Barnen har lyft olika 

upplevelser av dessa fenomen och det är essensen av de som kommer att lyftas i varsin 

underrubrik som sedan kommer att diskuteras utifrån tidigare forskning, barns perspektiv och 

fenomenologi.  

6.1.1 Barns upplevelser av aktiviteter i förskolans utomhusmiljö 

Resultatet visar att det mest väsentliga av barns upplevelser av aktiviteter utomhus innefattar 

höjd och fart. Flertalet av barnen uttryckte att de helst gungar. Vid frågan om varför de gungar 

blev svaren att de upplevde att det var roligt med hög fart. Några barn visade intresse av att 

klättra och befinna sig på höga höjder, vilket går i linje med Norödahl och Einarsdottirs 

(2014) studie där det framkommer att barn önskar en utomhusgård med möjligheter till bland 

annat utmaningar, vilket vi tolkar som att även barnen i vår studie sökte efter. Ett barn 

uttryckte att han brukade vara uppe på klätterställningen, men han uttryckte samtidigt att han 

upplevde det läskigt att vara där och att han kände sig lite rädd. Vi kan utifrån hans uttalande 

och vad forskning visar, se det som att han upplevde att det var utmanade för honom att 

klättra i klätterställningen och befinna sig högst upp i den. 
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Vi kan även utifrån resultatet förstå att barnen prioriterade fysiska aktiviteter framför 

stillasittande aktiviteter, som exempelvis att leka i sandlådan. Då det framkommit att barnen 

föredrar aktiviteter som bland annat bidrar till en pirrande känsla i kroppen, kan vi förstå det 

som att sandlådan inte bidrar till den upplevelsen på samma sätt då det är en stillasittande 

aktivitet. Enligt Jörgensen (2014) bidrar rörelse i större grönområden till att barn lättare blir 

inspirerade i sin lek. Trots att utomhusmiljön på förskolan i vår studie innehöll större 

grönområden så som en stor gräsplätt, kulle, träd och buskar, så valde barnen trots det att leka 

i de fasta tillverkade lekmaterialen som förskolans gård erbjöd. Vi kunde se, utifrån barnens 

svar, att de till stor del ägnade sig åt rörelseaktiviteter i dessa fasta objekt. Vi tolkar att de 

upplevde lekarna som inspirerande och fantasifulla, bland annat genom att de lekte datt och 

hoppade från en båt vars utformning, enligt oss, syftade till att den var till för rollekar. 

6.1.2 Barns upplevelser av utomhusgårdens materiella objekt 

Vi kan utifrån resultatet se att barnen upplever sina aktiviteter genom de fasta lekmaterial som 

förskolans gård erbjuder. Ett lekobjekt som var vanligt förekommande i barnens svar var den 

stora båten. Barnen uttryckte att de upplevde båten som rolig för att de kan leka datt och 

Daidalos där. Trots att båtens utformning skulle kunna locka till att leka pirat, uttryckte ett 

barn att han inte tycker om att leka pirat där. Däremot fick vi som svar av flera barn att båten 

användes till lekar i ett annat syfte. Vi kan förstå det som att de genom sin fantasi ger båten en 

annan mening för att komma åt upplevelser som båtens utformning inte utstrålar, det vill säga 

upplevelser av spänning, fart, utmaning och höjd. Vi tolkar att barnen upplevde att båtens 

olika utrymmen, det vill säga våningar och olika ingångar, inspirerade till andra lekar 

exempelvis datt. Det kan förstås som att de transformerade båten i den mån att de utvecklade 

en annan lek i den trots att de fortfarande benämnde den som ”båten”. Jörgensen (2014), 

Renick (2009), Engdahl (2014) och Änggård (2009) hävdar att fasta tillverkade lekmaterial är 

mer definierat än naturmaterial, vilket kan innebära att det är svårare att tolka och 

transformera till något annat än vad det verkligen är. Zamani (2016) menar även att fasta 

lekmaterial kan, av barn, upplevas som förutsägbart och tråkigt. Det går emot resultatet i vår 

studie där barnens svar tyder på att de fasta materialen är de objekt de helst leker med. Detta 

är då ett argument för att vår studie inte går att generalisera till alla barn, då barn har 

individuella upplevelser och erfarenheter av sina livsvärldar.  
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Ett annat förekommande lekobjekt i barnens aktiviteter var gungorna. Barnen berättade att de 

tycker det är roligt att gunga högt och att de helst tar fart själva. Upplevelsen för barnen i 

interaktionen med gungan kan vara, som ett barn uttryckte det, att det pirrar.  

6.1.3 Avslutande reflektion av resultatdiskussion 

Vi har kommit fram till att essensen av fenomenen aktiviteter och material i utomhusmiljön är 

upplevelser av aktiviteter som innefattar höjd och fart genom fasta lekmaterial, som kan bidra 

till känslor av spänning, utmaning och att det pirrar i kroppen. Då vi har diskuterat dessa var 

för sig har vi kommit fram till att det är svårt att skilja materialet från aktiviteten, då vi insett 

att de hör ihop. Det kan förstås genom Merleau-Pontys subjektsbegrepp, den levda kroppen, 

där det skapas en helhet av kropp och själ som sedan upplever tid och rum (Bengtsson, 2001). 

Genom att barnets kropp interagerar med exempelvis gungan och ger fart åt gungan så bildar 

de tillsammans en helhet där barnet och gungan inte är åtskilda från varandra och därmed 

upplever tid och rum. Med andra ord är det inte ett enskilt barn och en enskild gunga, de 

upplever alltså aktiviteten gunga i samverkan med varandra vilket bidrar till olika känslor hos 

barnet. Gungan är då inte enbart materia för barnet utan den har en betydelse då barnet genom 

gungan upplever något. Det kan förstås i enlighet med Bengtsson (2001) som att barns 

livsvärld kan vidgas med hjälp av olika material, vilket kan ses som en förlängning av den 

egna kroppen.  

 

Vårt resultat skiljer sig, till viss del, från vad forskning säger om hur barn upplever material 

och aktiviteter i utomhusmiljön. Vi kan förstå det som att barnen i vår studie föredrog fasta 

lekmaterial och med hjälp av sin fantasi transformerade dessa för att kunna leka andra lekar 

än det materialet syftar till och därmed komma åt fler upplevelser. Det går emot tidigare 

forskning vars resultat visar på att barn föredrar naturligt lekmaterial då dessa är lättare att 

transformera (Jörgensen, 2014; Renick, 2009; Engdahl, 2014; Änggård, 2009) samt att fasta 

lekmaterial anses vara förutsägbara och tråkiga (Zamani, 2016). Med anledning av att vi i vår 

studie kommit fram till ett annat resultat än vad tidigare forskning visar, kan resultatet därmed 

inte generaliseras till barn som grupp. Att vårt resultat och resultaten från tidigare forskning 

skiljer sig åt beror på varje barns individuella livsvärld och deras erfarenheter då de genom 

sin egen kropp upplever de olika materialen på olika sätt. Det kan även förklaras genom att 

barnen i vår studie delar en gemensam förskolegård, och barnen i studierna i den tidigare 

forskningen kan ha tillgång till annat material utomhus, då barn som delar samma livsvärld 

kan ha liknande upplevelser av ett fenomen (Stensmo, 2007).  
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6.2 Metoddiskussion 
Vi anser att semistrukturerade intervjuer var ett bra metodval för vår studie, då vi kunde 

formulera följdfrågor utifrån vad barnen svarade. Det var framförallt användbart då barnen 

svarade olika och lade fokus på olika upplevelser som emellanåt skiljde sig åt mellan barnen.  

 

Vårt val av att låta barnen rita egna teckningar upplever vi bidrog till ett djupare samtal med 

några av barnen, dock inte alla. En del av barnen hade lättare än andra att rita sina upplevelser 

med hjälp av papper och färgpennor. Vi funderade under studiens gång ifall ett djupare samtal 

med barnen hade kunnat skapas om de istället hade fått fotografera de miljöer de helst leker i 

och berättat om sina upplevelser utifrån de bilderna. Dock stod vi fast vid valet av att låta 

barnen rita då vi samtidigt valde att hålla intervjuerna utomhus. På så vis anser vi att de fick 

inspiration av miljön runt omkring oss under intervjun. Flertalet barn använde sig av miljön i 

sina svar och i sitt ritande genom att de tittade sig omkring under tiden de funderade på sina 

svar. En del av barnen ritade noggrant av särskilda lekmaterial på gården som var speciellt för 

deras upplevelse av aktiviteter och material.  

 

Då vi valde att intervjua barnen två och två uppmärksammade vi under någon intervju att 

barnen påverkade varandra i sina svar och teckningar. Det var framförallt två barn som var 

mycket samspelta och svarade gemensamt på frågorna och ritade samma sak. Däremot 

upplevde vi att övriga barn svarade individuellt utifrån sina egna upplevelser utan påverkan 

av den närvarande kamraten. I enlighet med Johansson (2013) blev samtalen mer naturliga då 

vi intervjuade barnen två och två där barnen även förde samtalet mellan varandra.  

 

Vi anser att videofilmning var ett bra val av dokumentationsverktyg för vår studie, då det 

fångat upp både samtalet och barnens mimik, vilket gjorde det lättare för oss att tolka deras 

upplevelser. Med hjälp av våra inspelade filmer av intervjuerna har vi kunnat lyssna om och 

om igen på vad som sades under intervjuerna. Vi valde att fokusera på att samtala med barnen 

kring deras teckningar samt utifrån våra intervjufrågor och upplevde då att vi inte hade tid att 

anteckna barnens svar. På så vis har filmerna varit användbara då vi kunnat gå tillbaka och 

transkribera allt som sades.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det som framkommit i vår studie har visat att majoriteten av de deltagande barnen ägnar sig 

åt aktiviteter i samverkan med de fasta tillverkade lekmaterial som finns tillgängliga på 

förskolans gård. Då tidigare forskning lyfter att dessa lekmaterial kan upplevas som 

förutsägbara och tråkiga för barn anser vi att det hade varit intressant att forska vidare inom 

ämnet. Vi föreslår att i vidare forskning undersöka barns perspektiv kring sina upplevelser av 

utomhusmiljöer på förskolor med en annan pedagogisk inriktning, exempelvis Reggio Emilia-

inspirerade förskolor som enligt sin pedagogik arbetar mer med naturligt material, så som 

byggmaterial och återvinningsmaterial. Vi anser att det skulle vara intressant att studera hur 

barn på en förskola med dessa förutsättningar genom sådant lekmaterial upplever aktiviteter 

utomhus.  

Då vi i vår studie gjort intervjuer med de äldsta barnen på förskolan i syfte att i så stor 

utsträckning som möjligt kunna verbalt kommunicera med dem och på så vis närma oss deras 

livsvärld, anser vi att det vore intressant att även genomföra studien med de yngsta barnen. Då 

de inte har det verbala språket i samma utsträckning som de äldsta, kan man ändå tolka deras 

upplevelser genom deras kroppsspråk. Förskolans utomhusmiljö är en plats som även är till 

för de yngsta barnen och därmed anser vi att det är lika viktigt att lyfta deras perspektiv av 

sina upplevelser. 

6.4 Slutsats och didaktiska implikationer 
Den slutliga förståelsen av vårt resultat är att det mest väsentliga är barnens upplevelser av 

känslorna spänning och utmaning i olika aktiviteter som innefattar höjd och fart i samverkan 

med fasta lekmaterial, det vill säga essensen av våra undersökta fenomen.  

 

Med hänvisning till inledningen där det framgår att en stor del av forskning enbart lyfter 

pedagogers perspektiv av utomhusmiljön har vi därmed utgått ifrån barnens perspektiv i vår 

studie. Eftersom barnens intressen och behov bör ligga till grund för verksamhetens planering 

(Skolverket, 2016) är det av stor vikt att i största möjliga mån närma sig barnens perspektiv. 

För att barnen ska göras delaktiga är en förutsättning att vuxna har förmågan att kunna ta 

deras perspektiv (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2003). Vi anser att vårt arbetssätt för att 

kunna närma oss barnens perspektiv kan ses som ett bidrag då verksamma pedagoger i 

förskolan kan använda sig att det verktyget. Vi har bland annat uppmärksammat att barnen i 

vår studie lättare kunde förmedla sina upplevelser av fenomenen när de samtidigt fick rita 

som ett stöd i intervjuerna. För att få barn att uttrycka sådant som inte är lätt att sätta ord på, 
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till exempel känslor och idéer, är en metod att låta dem måla bilder (Johansson, 2013). På så 

vis är det lättare att få en större förståelse för barns upplevelser (Sverrisson 2015).  

Då vårt resultat bygger på svar från enskilda individer och delar av deras livsvärldar på en 

enskild förskola, kan resultatet inte generaliseras till alla barn på alla förskolor. Därmed kan 

resultatet i sig inte ses som ett bidrag till andra pedagoger att applicera direkt på sin egen 

förskola. Vi anser att det är metoden för att närma sig barnens perspektiv som vi vill bidra 

med till andra pedagoger på andra förskolor då deras utomhusgård har andra förutsättningar 

och används av andra barn med individuella livsvärldar.  

7. Arbetsfördelning 
Redan från starten med vårt examensarbete har vi genomfört det mesta av arbetet gemensamt. 

Vi började tillsammans med att formulera inledning, syfte och frågeställningar. I vårt kapitel 

om tidigare forskning har vi använt oss av våra respektive forskningsöversikter som vi 

tidigare gjort individuellt där Maria Fredriksson har fokuserat på barns lek i utomhusmiljön 

och Sanna Nilsson på barns lärande i utomhusmiljön. Utöver det har kapitlet fyllts på med 

ytterligare forskning som vi upplevt som relevant för vår studie. Vi har båda två fokuserat till 

stor del på fenomenologin som teori och har då enskilt läst ett par böcker var och sedan 

antecknat vad vi anser är viktigt och relevant för vårt arbete. Därefter har vi tillsammans 

diskuterat det vi funnit relevant kring teorin och sammanställt det gemensamt till vår text i 

kapitlet vetenskapsteoretisk utgångspunkt. De olika delarna i metod-kapitlet är även 

gemensamt framtaget av oss båda. I våra intervjuer har båda varit lika delaktiga när det gäller 

intervjufrågor och i samtal med barnen. Därefter har vi tillsammans transkriberat materialet 

och skrivit vårt resultat, våra analyser samt diskussioner. När vi skrivit själva texten till vårt 

examensarbete har vi delat på ansvaret och skrivit en bit var åt gången och sedan bytt. Vi har 

hela tiden varit överens och tagit till oss varandras förslag och idéer, och sedan utvecklat 

dessa tillsammans genom diskussion. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1: Samtyckesblankett 
Hej vårdnadshavare! 
Vi heter Maria och Sanna. Vi studerar sista terminen på förskollärarprogrammet, 
Högskolan i Halmstad. Just nu samlar vi in material till vårt examensarbete med fokus 
på barns upplevelser av sin utomhusvistelse i förskolan. För att få veta hur barnen 
upplever sin utomhusvistelse i förskolan kommer vi att genomföra intervjuer med 
barnen. Dessa intervjuer kommer att filmas för att vi i efterhand ska kunna gå tillbaka 
och lyssna till vad som sades. Inga uppgifter rörande barnets identitet kommer att 
avslöjas. 
Nu undrar vi om Ni samtycker till att ert barn deltar i studien? Medverkan i studien är 
frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta sitt deltagande.  

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

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Vill du veta mer kontakta:  
Maria Fredriksson, marfre14@student.hh.se 
Sanna Nilsson, sannil14@student.hh.se 
 
Vid övriga frågor kontakta examinator Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se 
 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 
 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

____________________________________________________________ 
Målsmans namnteckning 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide 
	
Alla grundläggande intervjufrågor innehåller didaktiska frågor så som Hur? Vad? Varför?  

Följdfrågor har formulerats utifrån barnens svar på respektive fråga.  

 

• Vad brukar du göra när du är utomhus på förskolan? 

• Varför brukar du göra det? 

• Hur känns det när du gör det?  

 

• Vad tycker du inte om att göra ute? 

• Varför inte då? 

• Hur känner du dig vid den platsen/saken? 
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9.3 Bilaga 3: Tabell  
 
Kluster 1: Barns val av 
aktiviteter i samverkan 
med lekmaterial 

  

Datt vid båten ”Ja, man kan leka datt och 
leka daidalos där” 

sid 17-18 

Klättra ”Jag brukar klättra där på 
taken vid sandlådan” 

sid 18 

Åka Rutschkana ”Man kan åka ner för 
rutschkanan” 

sid 19 

 
Kluster 2: Barns positiva 
upplevelser av aktiviteter i 
utomhusmiljön 

  

Kontroll  ”Man får högre fart när man 
tar fart själv!” 

sid 20-21 

Glädje ”Det är jag. Jag skrattar.” sid 21 
Spänning ”Eehh… Det pirrar” sid 21 
 
Kluster 3: Barns negativa 
upplevelser av aktiviteter i 
utomhusmiljön 

  

Rädsla ”Man är lite rädd där långt 
uppe” 

sid 22-23 

Obehag ”Jag tycker inte om att få 
sand i skorna. Det är inte 
skönt.” 

sid 23 
 
 

Maktlöshet ”Vi får bara va där när dem 
säger till att vi får det” 

sid 23 
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