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Abstrakt 

Studiens syfte är att undersöka barns upplevelser av välbefinnande utifrån olika miljöer och 

situationer på förskolan. Detta har studerats genom att ställa frågan: På vilka platser eller 

situationer relaterar barnen sitt välbefinnande till och vart upplever barnen att de mår bra 

respektive dåligt i förskolan? Ett fenomenologiskt perspektiv ligger till grund för studiens 

teoretiska utgångspunkt. Insamling av empiri har gjorts på två olika förskolor vid två olika 

tillfällen, med totalt sju stycken barn i åldrarna fyra till sex. Som insamlingsmetod har 

semistrukturerade intervjuer tillämpats där barnens egen tagna bilder på platser och situationer 

använts som stöd under intervjusituationerna. Intervjuerna har dokumenterats via filmning. 

Resultatet i studien synliggörs i fyra olika teman: Ljudnivå, Reglers betydelse, Sociala 

relationer och Barnens tro på sig själva. Barnen relaterar till sitt välbefinnande till olika 

platser och situationer och deras upplevelser av välbefinnande har varierat. Några barn har 

relaterat sitt välbefinnande till samma platser och situationer men har olika upplevelser om 

varför just den platsen fick dem att må bra eller dåligt.  

 

Nyckelord: Förskola, förskollärare, barns perspektiv, välbefinnande, fenomenologi, 

upplevelse, miljö, livsvärld, barnintervju.
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Förord 

Att skriva examensarbetet har för oss inneburit en intensiv och känsloladdad period. Vi vill 

skänka ett stort tack till våra handledare Jonnie Eriksson och Monica Frick för deras stora 

engagemang, kunskap och stöttning under hela skrivprocessen. Ett speciellt tack till Jonnie 

som stöttat oss enormt inom fenomenologisk teori. Vi vill tacka våra familjer och vänner för 

förståelsen över tiden som vi fått lägga ner på arbetet. Ett stort tack vill vi även ge till 

varandra för ett gott samarbete, intressanta diskussioner och den enorma stöttningen under 

hela processen. 

 

Arbetsfördelning 
Vi har i följande examensarbete upplevelsen av att vi gemensamt tagit lika stort ansvar över 

arbetet och delat uppgifterna mellan oss lika. Vi har under hela perioden suttit tillsammans, 

vilket att bidragit till att vi kunnat komplettera varandra i vårt arbete, fört diskussioner över 

hur vi förhållit oss till att ingå i en Fenomenologisk studie och påmint varandra om att ta med 

oss ett värderingsfritt synsätt i processen. Texten är på så vis något vi båda står bakom 

helhjärtat.  
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1.Inledning och problemområde 

Regeringen (2017) har en ambition att till år 2030 bidra till god hälsa för människor i alla 

åldrar, detta för att medborgarna ska kunna bidra till en full möjlighet att utveckla samhället. 

Ett av uppdragen i förskolan är att skapa goda samhällsmedborgare och göra barnen 

införstådda med vad det innebär att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 

2016). Statistiska centralbyrån (2014) har genomfört en studie som visar att antalet barn i 

förskolan har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Resultatet i studien belyser att nio av tio svenska 

barn i åldern ett till fem spenderar mesta delen av sina första år utanför hemmet inom någon 

form av pedagogisk verksamhet. Detta medför nya utmaningar i att skapa och anpassa 

förskolans verksamhet, för att åstadkomma förutsättningar för barns välbefinnande. 

Välbefinnande kan definieras på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin (2017) beskriver 

WHO att hälsa definieras av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande medan tidskriften 

Habilitering och Hälsa (2014) beskriver välbefinnande som positiva upplevelser av trivsel i 

sin vardagsmiljö. Alerby (1998) anser dock att grova definitioner av känslor bör undvikas, 

eftersom det upplevs individuellt utifrån varje individs tidigare erfarenheter. I studien utgår vi 

från att barnen står för definitionen av sitt eget välbefinnande genom de tolkningar vi gör av 

deras beskrivningar så som de visar sig för oss. Ett exempel på hur olika välbefinnande kan 

upplevas problematiseras av Ellneby (2011) som menar att stress är en faktor som kan 

påverka barnens välbefinnande negativt. Samtidigt säger hon att stress kan behövas för att vi 

ska må bra och hitta en balans i vårt välbefinnande. Vi ser därför vikten av att lyssna till 

barnens egna beskrivningar som relevanta. Genom att utgå från vad barnen väljer att benämna 

som platser och situation de mår bra respektive dåligt på kan vi i följande studie tolka hur 

varje barns välbefinnande visar sig. I följande studie har vi valt att fokusera på fenomenet 

välbefinnande och barns upplevelser av fenomenet i relation till förskolans olika miljöer.  

I studien vill vi synliggöra barnens perspektiv på sitt eget välbefinnande. Enligt Sommer m.fl. 

(2011) förekommer det en skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Barns 

perspektiv innefattar barnens egna upplevelser och erfarenheter av sin livsvärld och det är det 

som vuxna försöker förstå genom att försöka inta ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv 

beskrivs enligt Sommer m.fl. (2011) är det ett förhållningssätt vuxna antar för att försöka 

återskapa en värderingsfri förståelse för barns uppfattningar och erfarenheter. Mashford-Scott 

m.fl. (2012) betonar vikten av att involvera barnen i diskussionen kring deras eget 

välbefinnande, för att kunna närma sig en förståelse för i vilka situationer barn upplever att de 



Sandra Wetterlund    

Caroline Shouk Andersson  

2 
 

mår bra. Författarna menar vidare att välbefinnande är ett svårförstått fenomen eftersom det 

kan upplevas olika beroende på individ och vad denna person har varit med om tidigare, 

vilket vi tar med oss under genomförandet av studien.  

De svårigheter som innefattar studerandet av välbefinnande resulterar i den begränsade 

forskning som finns kring barns individuella upplevelser av fenomenet. Det är detta som 

ligger till grund för studiens problem och därför kommer studiens fokus ligga på barnens 

beskrivningar av platser eller situationer som de upplever bra/positivt eller dåligt/negativt. 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att synliggöra hur barnens individuella upplevelser av välbefinnande 

visar sig utifrån olika miljöer på förskolan. Detta genom att ta barns perspektiv i fokus, då 

barnen får ta bilder och berätta om deras upplevelse av fenomenet välbefinnande i förskolans 

verksamhet utifrån miljöer och situationer.   

 

1.2 Frågeställning 

Vilka platser eller situationer relaterar barnen till sitt välbefinnande och var upplever barnen 

att de mår bra respektive dåligt?  

2. Tidigare forskning 

Under detta kapitel redovisas en kartläggning av det aktuella forskningsläge som berör 

välbefinnande på förskolan. De två teman som lyfts är “Barns subjektiva upplevelser av 

välbefinnande” samt “Förskoleverksamhetens kvalitet”. 

 

2.1 Barns subjektiva upplevelser av välbefinnande 

Mashford-Scott m.fl. (2012) problematiserar de svårigheter som finns med att studera barns 

egna upplevelser av välbefinnande eftersom det är ett komplext och svårfångat fenomen som 

upplevs individuellt beroende på situation och varje individs tidigare erfarenheter. Samtidigt 

betonar han vikten av att studera barns välbefinnande genom att involvera dem i diskussionen 

kring välbefinnande, för att skapa en förståelse för i vilka situationer det upplevs och vidare 

kunna anpassa den pedagogiska verksamheten utefter barnens individuella behov. Fattore 

m.fl. (2009) anser liksom Mashford-Scott m.fl. (2012) att välbefinnande är mångskiftande 

som upplevs individuellt och det finns begränsad kunskap kring vad yngre barn identifierar 

som välbefinnande, samt vilka faktorer som påverkar deras välbefinnande negativt. 
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En av få studier som gjorts kring barns upplevelser av välbefinnande tyder på att de relaterar 

välbefinnande till en känsla av att kunna kontrollera sin vardag, ha inflytande över sitt 

vardagsliv samt att miljön hade en betydelse för barnens upplevelser av välbefinnande 

(Fattore m.fl. 2009). I studien har individuella intervjuer samt gruppintervjuer gjorts 

tillsammans med skolbarn i åldrarna åtta till femton med syftet att identifiera hur barnen ser 

på välbefinnande. Resultatet visar att barnen relaterade sitt välbefinnande till miljöer som 

innefattar lugn, avkoppling och vila, den fria leken, social interaktion med andra barn och 

pedagoger. Höga ljudnivåer upplevdes å andra sidan ha en negativ betydelse för barnens 

välbefinnande enligt dem själva (Fattore m.fl. 2009). 

 

Seland m.fl. (2015) har utgått från en fenomenologisk ansats för att studera hur de yngre 

barnen, i åldrarna ett till tre, på en förskola i Norge upplever olika situationer. Genom att 

observera barnens kroppsliga och emotionella ansiktsuttryck har forskarna tolkat barnens 

upplevelser. Det resultat som visade sig för författarna var att barnen gav tydligt uttryck för 

välbefinnande i situationer med mindre barngrupper, där pedagogerna kan vara närvarande 

och skapa en nära relation till varje individuellt barn, samt inkludera alla barnen och skapa en 

dialog. Barnen uttryckte även välbefinnande i den fria leken samt i situationer där barnen kom 

nära kontakt med pedagoger såsom i hallen vid på och avklädning. Barnen gav även uttryck 

för välbefinnande i situationer där de fick utforska sin omgivning i den fria leken utan avbrott 

från andra barn eller pedagoger. Samtidigt visar en studie gjord med barn i åldrarna sex till 

femton att sociala relationer med jämnåriga och vänskap är en av de högst rankade aspekterna 

för välbefinnande enligt barnen själva (Thoilliez, 2011). 

 

Fattore m.fl. (2009) belyser att åldern på individer är en aspekt som har betydelse för hur 

välbefinnande kan upplevas och är en orsak som bidrar till dess komplexitet att definiera vad 

välbefinnande är då det upplevs olika utifrån många aspekter. För att kunna närma oss varje 

barns upplevelse är det en nödvändighet att lyssna på barnen och involvera dem i forskningen. 

En annan studie gjord av Fattore m.fl., (2007) har barnen i skolåldern betonat att de mår bra 

när de får utrymme för att hantera sina känslor såväl glädje som ilska och sorg. Mashford-

Scott m.fl. (2012) menar att trots de svårigheter som innefattat studerandet av välbefinnande 

så bör vi inte bortse från möjligheten att närma oss en förståelse för hur och i vilka situationer 

det upplevs genom att lyssna till barnen. 
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2.2 Förskoleverksamhetens kvalitet 

Flera studier lyfter förskoleverksamhetens kvalitet som en betydelsefull aspekt för barns 

välbefinnande (Seland m.fl. 2015; Sajaniemi m.fl. 2011; Rosenqvist, 2014 & Sheridan m.fl. 

2014). Enligt Sheridan m.fl. (2014) kan kvaliteten på förskolan anses innefatta pedagogernas 

kompetens, barngruppens storlek och ljudnivå i verksamheten. Rosenqvist (2014) lyfter 

pedagogers beskrivningar av hur barns välbefinnande påverkas av den stora barngruppen. De 

menar att den fysiska miljön på förskolan begränsas då många barn vistas på samma yta. När 

barngruppen blir för stor resulterar det i färre ytor för lugn och ro samt att barnen får svårt att 

koncentrera sig under leken. Även Pramling Samuelsson m.fl. (2015) hävdar att kvaliteten på 

förskolan påverkas av hur stora barngrupperna är och att små grupper möjliggör för barnens 

välbefinnande. Enligt Seland m.fl. (2015) försvåras barns utrymme för reflektion i den stora 

barngruppen, vilket kan ha betydelse för barns välbefinnande på förskolan. St. Petersburg-

USA Orphanage Research Team (2008) menar att barnens välbefinnande ökar när det umgås 

med pedagoger som utstrålar lugn i förskolan då lärande och utveckling då får en positiv 

framtoning. 

 

Sjödin (2012) har studerat hur ljudnivån på förskolan påverkar pedagogerna och resultatet 

tyder på att det pedagogiska arbetet försämras när pedagoger vistas i en hög ljudnivå och att 

de stora barngrupperna på förskolan bidrar till en ökad ljudnivå. Enligt St. Petersburg-USA 

Orphanage Research Team (2008) finns det starka samband mellan barn som befinner sig i 

närheten av pedagoger som lever med försämrat välbefinnande och att det påverkar barnens 

möjligheter till utveckling. Resultatet i studien visade att när pedagogernas välbefinnande 

ökade så bidrog det även till barns möjligheter till utveckling och därmed barnens 

välbefinnande. Precis som Sjödin (2012) påstår Friedman-Krauss m.fl. (2014) att när 

pedagogernas välbefinnande ökar så frambringar det en positiv anda i barnens lärmiljö på 

förskolan. Enligt författarna innebär detta positiva klimat något som gör att barnen upplever 

ett ökat välbefinnande och en trygghet då barnen upplever sig socialt stöttade av pedagogerna. 

 

En studie gjord av Mashburn m.fl. (2008) med syfte att undersöka hur barn ser på lärmiljön i 

skolan. Resultatet visar att barnen relaterade sitt välbefinnande till när de får delta i små 

grupper. Författarna menar att mindre gruppkonstellationer bidrar till ökat socialt samspel 

mellan barn och pedagoger. Rosenqvist (2014) anser å andra sidan att konflikter mellan barn 

ökar i den stora barngruppen då det uppstår fler relationer mellan olika barn. Hon hävdar även 

att den stora barngruppen bidrar till en konkurrens om platser och rum där barnen kan vara 
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ifred vilket i sin tur påverkar barns välbefinnande och lek. Är ytorna små och trånga, beskrivs 

barnen ha svårare att finna rum för vila och lugn och ro eller rum som inte redan är upptaget 

av andra barn. 

 

Forskning visar på att det skapas större möjligheter för närvarande pedagoger i situationer 

med färre barn samt att det underlättar för kommunikation mellan barn och pedagog men även 

att pedagoger upplever ett större engagemang och möjligheter för samspel tillsammans med 

barnen (Seland m.fl. 2015; Pramling Samuelsson m.fl. 2015 & Rosenqvist, 2014). Fattore 

m.fl. (2009) kan utifrån sin studie synliggöra att barn känner sig trygga då de omges av 

närvarande vuxna vilket är betydelsefullt för att barnen ska känna sig trygga och kunna lära 

sig någonting nytt. Författarna lyfter att barn mår bra när de får känna sig kompetenta, lära sig 

nya saker och har stöttande vuxna runt omkring sig. 

 

Persson (2012) hävdar att utbildad personal är en aspekt som bidrar till att barn mår bra, då 

utbildad personal är noga med att involvera barnen när de utformar den fysiska och psykiska 

miljön på förskolan. Författaren menar för att skapa en utformning av miljön som är bra för 

barnen så krävs det att pedagogerna är närvarande och låter barnen vara delaktiga i 

utformningen av miljön, vilket skapar förutsättningar för att barnen att utvecklas, lära och 

ökat välbefinnande på förskolan. Persson (2012) benämner förskolans innemiljö som en 

hälsorisk när ljudnivåerna blir för höga.  Författaren belyser också att det är viktigt att all 

miljö är utformad med en medvetenhet utifrån läroplanen för att främja barnens utveckling 

och lärande på förskolorna.  

 

I en studie gjord av Eriksson Bergström (2013) uttrycker pedagogerna att de upplever ett 

behov av att kontrollera barngruppen eftersom det annars riskerar att bli kaotiskt när de 

frångår verksamhetens vardagliga rutiner och regler. Arnér (2006) lyfter pedagogernas 

förhållningssätt som antingen ett hinder eller möjliggörande för barns välbefinnande. Hon 

menar att pedagoger avvisar barns initiativ på grund av rädslan för att det ska skapa kaos i 

barngruppen. Däremot poängterar författaren att pedagoger som spinner vidare på barns 

initiativ och tankar och låter dem få inflytande i förskolans dagliga verksamhet pedagogerna 

så genererar det i ett tydligt välbefinnande då barnen visar ett tydligt engagemang, fokus och 

glädje. Detta tyder på att pedagoger med ett förhållningssätt där det tar hänsyn till barns 

initiativ och ges inflytande bidrar till goda förutsättningar för välbefinnande och utveckling 

hos barnet. 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskningsläget att det finns få studier som gjorts med barn om 

deras egna upplevelser av välbefinnande. Forskning visar att det krävs att involvera barnen 

kring deras eget välbefinnande för att kunna skapa en förståelse för hur de upplever detta 

mångsidiga fenomen. Den forskning som gjorts med barn visar på att barnen relaterar sitt 

välbefinnande till situationer platser som innefattar sociala relationer, låga ljudnivåer, 

inflytande och kunna påverka sin vardag men även möjligheter och utrymme för att hantera 

olika känslor såsom ilska och sorg. Miljön och kvaliteten har betydelse för barns 

välbefinnande. 

 

Vidare tyder forskning på att barn som omges av pedagoger med hög grad av välbefinnande 

också mår bättre då det genererar i ett positivt klimat. Kvaliteten på förskolan i form av 

mindre barngrupper har också betydelse för barns välbefinnande då det möjliggör för 

kommunikation och samspel. Ljudnivån är en annan aspekt som påverkar såväl barnen som 

pedagogernas välbefinnande. Vikten av att studera barns perspektiv på välbefinnande 

redogörs tydligt i tidigare forskning och det är det som ligger till grund för vår studie, där 

syftet är att synliggöra barnens upplevelser av välbefinnande. 

 3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, som i enlighet med studiens syfte och 

frågeställning, gör det möjligt att undersöka barns upplevelser av välbefinnande. Här nedan 

redogörs en närmare beskrivning av fenomenologin som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. 

3.1 Fenomenologi 
Edmund Husserl ses som grundare av fenomenologin i dess moderna form. Inom den 

fenomenologiska filosofin studeras det som existerar i människors medvetande såsom 

upplevelser och erfarenheter (Bengtsson, 2001). Thomassen (2007) beskriver Husserls tankar 

om att människans erfarenhet ses som en omedelbar upplevelse av olika fenomen. Vår 

erfarenhet av omgivningen går alltid utöver det vi kan se med ögat och därför tillför vi alltid 

något till de ting vi ser för att de ska bli meningsfullt för oss. Detta kan benämnas som det 

fenomenologiska begreppet intentionalitet. 

Bengtsson (2001) beskriver teorin om intentionalitet som att medvetandet alltid är riktat mot 

något annat än sig själv. Det betyder med andra ord att vi tänker och upplever alltid något om 

något och det är detta som gör att tingen blir meningsfulla och personliga för oss. I det 
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meningsskapande samspelet mellan objekt och medvetande uppstår en fenomenologisk bild 

av verkligheten, det vill säga en bild av hur vi upplever verkligheten (Szklarski, 2015).  

 

Fenomenologins fokus ligger på att beskriva hur de ting vi har framför oss framträder för oss 

och hur vi direkt upplever dem. Tingen såsom de framträder för oss kallas för fenomen. 

Fenomen är ett centralt begrepp inom fenomenologin och är det som visar sig i människans 

medvetande (Alerby, 1998). I studien ses barnens upplevelser av välbefinnande som ett 

fenomen vi vill skapa förståelse för genom att försöka närma oss varje barns individuella 

livsvärld.  

 

Begreppet livsvärld används inom fenomenologin för att beskriva de meningsfulla 

sammanhang som vi dagligen skapar erfarenheter och nya upplevelser inom (Bengtsson, 

2001). Genom att reflektera över det som pågår i varje individs livsvärld kan erfarenheten och 

upplevelsen formas till ett mer konkret meningsfullt sammanhang och bakomliggande orsaker 

om varför olika ting är meningsfulla för just den individen, synliggörs. Samtidigt som 

livsvärlden är individuell menar Stensmo (2007) att vi delar vår livsvärld med andra individer 

som även kan ha liknande upplevelser av ett fenomen men även uppleva livsvärlden och 

fenomenen helt olikt varandra då den är individuell och vi erfara och upplever utifrån vårt 

personliga perspektiv. Maurice Merleau-Ponty (1999, 2004) anser att varje individ skapar en 

förståelse för fenomen och föremål utifrån vad den tidigare haft erfarenheter av. Det betyder 

att barnen i studien har olika erfarenheter från hemmet, förskolan och allt som omsluter 

barnet, som tillsammans bildar barnets individuella livsvärld.  

 

Merleau-Ponty utvecklade Husserls fenomenologiska perspektiv till en filosofi där kroppen 

ses som en förutsättning för att vara i världen (Løkken m.fl. 2006). Kroppen utgör en helhet 

av känslor, tankar och motorik (Løkken m.fl. 2006). Løkken m.fl. (2006) beskriver Merleau-

Pontys tankar om att det som uttrycks verbalt inte existerar, utan att det först har upplevts med 

kroppen. Merleau-Ponty (2004) beskriver sitt fenomenologiska synsätt som att uppleva och 

skapa erfarenhet genom kroppen. Kropp och medvetande står i nära relation till varandra och 

samspelar. Detta tyder på att Merleau-Pontys vidareutveckling av fenomenologin är väl 

anpassad i följande studie av barns upplevelser av välbefinnande. Barns perspektiv är något 

som ligger nära fenomenologin och kan beskrivas som barns individuella erfarenheter och 

upplevelser av sin egen livsvärld (Sommer m.fl. 2011). För att vi ska kunna närma oss en 
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förståelse för barnens perspektiv på välbefinnande behöver vi komma så nära deras livsvärld 

som möjligt utan att påverka. 

 

Husserl (2004) och Merleau-Ponty (2004) beskriver den fenomenologiska reduktionen som 

ett förhållningssätt inom fenomenologiska studier där forskaren tar avstånd från sina egna 

värderingar och tidigare erfarenheter kopplas bort för att kunna göra en så noggrann 

beskrivning av det studerande fenomenet som möjligt, vilket enligt Merleau-Ponty innebär att 

man frånsäger sig tidigare fördomar och erfarenheter av vad man tänkt.  Det betyder att 

forskare inom fenomenologiska studier bör vara medvetna om att sätta sina egna värderingar 

och erfarenheter åt sidan för att kunna tolka beskrivningar av fenomen och upplevelser så 

neutralt som möjligt. 

 

Bjurwill (1995) beskriver Husserls fenomenologiska begrepp essensen som är det 

oföränderliga i ett fenomen medan existensen står för det föränderliga, det som varierar. Det 

är essensen i ett fenomen som fenomenologin avser att beskriva så korrekt som möjligt, vilket 

inte alltid är möjligt att finna i ett fenomen. I studien är inte syftet att finna välbefinnandets 

essens utan snarare att genom värderingsfritt förhållningssätt med utgångspunkt i barns levda 

livsvärld undersöka, beskriva och tolka deras individuella upplevelser av fenomenet 

välbefinnande samt vilka platser eller situationer barnen relaterar sitt välbefinnande till och 

var de upplever att de mår bra respektive dåligt. 

 

4. Metod och design 

Här nedan presenteras den metod som ligger till grund för studiens insamling av data i nära 

relation till syfte och forskningsfrågor. 

4.1 Intervju 

Med syfte att synliggöra barnens upplevelser av välbefinnande har en kvalitativ intervju 

tillämpats som undersökningsmetod. Enligt Szklarski (2009) är det i fenomenologiska studier 

vanligt med kommunikativa metoder för att synliggöra en individs upplevelser av någonting 

samt närma sig individens livsvärld. Därför är den kvalitativa intervjun en metod som passar 

studien väl. Ahrne & Svensson (2011) beskriver intervjun som en effektiv insamlingsmetod 

då den kan synliggör flera personers upplevelser och erfarenheter och fånga nya perspektiv 

utifrån enskilda individer. Genom att tillämpa intervju som metod i den här studien, har vi 
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kunnat skapa en förståelse för barnens individuella upplevelser av fenomenet välbefinnande. 

Enligt Johansson (2013b) skapar intervjun ett utrymme där individen kan definiera olika 

ämnen utifrån sina egna upplevelser och tillföra nya perspektiv. Bjørndal (2005) menar att 

samtal är ett av de bästa sätten för att ta del av en annan persons upplevelser och tankar och 

skapa en förståelse för personens perspektiv kring olika ämnen. 

För att kunna göra en så rättvis tolkning som möjligt av barnens upplevelser behöver vi 

försöka närma oss barnens livsvärld och detta möjliggörs genom intervju i följande studie. 

4.1.1 Semistrukturerad intervju  

Enligt Szklarski (2009) är en semistrukturerad intervju lämplig när någonting studeras ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. En semistrukturerad intervju kännetecknar ett aktivt lyssnande 

och en flexibilitet där följdfrågor kan ställas utifrån respondentens visade intresse. Vi har 

utgått från en intervjuguide (se bilaga 2) som enligt Bryman (2011) kan liknas vid en 

minneslista där specifika frågor finns med för att kunna svara på studiens syfte och fråga. I 

förberedelserna med en intervjuguide poängterar Bryman (2011) att frågorna ska innefattar ett 

simpelt språk som bör vara anpassat till respondenterna, vilket vi har tagit med i åtanke. Dessa 

frågor ska göra det möjligt för forskaren att ta del av information om respondentens 

upplevelser utifrån studiens syfte och forskningsfråga. Intervjufrågorna får däremot inte vara 

så specifika att de hindrar respondentens perspektiv att träda fram under intervjusituationen 

(Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju bidrar till är att barnen i studien fick möjlighet 

till att bidra med mer nyanserade svar samt att vi som intervjuare kunde ställa följdfrågor 

utifrån vad barnen uttryckte under intervjusituationen.  

4.1.2 Intervju med bildstöd 

Ahrne & Svensson (2011) menar att när barnen får ta egna bilder och samtala kring dessa, 

skapas för oss vuxna en djupare förståelse över barnens sociala liv. För att kunna närma oss 

barnens livsvärld har vi försökt att närma oss barnens sociala värld med ett så värderingsfritt 

sinne som möjligt. Enligt Johansson (2013b) innebär en intervju större krav på det verbala 

uttrycket hos barn, vilket kan hanteras utifrån att barnen får ta bilder. Bilder som barnen själva 

fick ta fungerade som en stöttning i samtalet samtidigt som barnen fick inflytande. Enligt 

Ahrne & Svensson (2011) kan bilder fungera som en stöttning för det verbala uttrycket vid 

intervjusituationen då bilderna blir någonting barnen kan associera till, vilket även Bryman 

(2011) anser. Bryman (2011) skriver även att när respondenterna får ta egna bilder så kan vi 

få en inblick i vad som är viktigt och betydelsefullt för olika individer. Johansson (2013a) 
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menar att när barnen blir delaktiga genom att få ta sina egna bilder så skapas utrymme för 

barnen att definiera situationen genom att bjuda in forskaren i sin livsvärld. I denna studie har 

barnen därför fått ta egna bilder på situationer och platser på förskolan som de mår bra på 

respektive dåligt. Detta för att skapa en större förståelse för det enskilda barnets upplevelser 

och komma så nära barnens livsvärld som möjligt. Genom barnens bilder har vi kunnat närma 

oss deras livsvärld och genom deras beskrivningar har deras upplevelser av välbefinnande 

blivit synliga för oss. 

4.3 Urval 

Intervjuerna genomfördes på två förskolor i södra Sverige. Medverkande barn var totalt sju 

stycken barn i åldern fyra till sex år. Då förskolorna och barnen var kända för oss sedan 

tidigare har vi utgått från ett bekvämlighetsurval som enligt (Bryman, 2011) består av 

personer som finns tillgängliga för forskaren. Bryman (2011) hävdar att det underlätta när vi 

som intervjuare är bekanta med respondentens miljö, vid tolkningen och förståelsen av 

empirin. Vi ansåg att det skulle vara en fördel då vi som forskare var bekanta med barnen i 

studien då det enligt Ahrne och Svensson (2011) kan kräva tid för vissa barn att bli trygga i 

samspelet med forskaren. 

4.4 Dokumentationsverktyg 
Intervjuerna har dokumenterats genom ljudinspelning och filmning med lärplatta. Barnen har 

tagit bilder på situationer och platser på förskolan med hjälp av lärplatta och mobiler. Vi har 

valt att dokumentera genom både ljud och video för att vi ska kunna förstå situationen i sin 

helhet vid bearbetningen av insamlat data. Bjørndal (2005) lyfter att ljud och film kan vara en 

fördel för oss forskare och få en verkligare känsla av intervjun och i efterhand kunna välja att 

fokusera på det som syns tydligast i intervjuerna. Bryman (2011) anger en fördel med att spela 

in intervjun via filmning och inte anteckna för att kunna vara lyhörda för barnets berättelse 

och vad de uttrycker i stunden utan att tappa fokus.  

4.5 Förhållningssätt  
Szklarski (2009) förklarar Crottys tankar om att inom ett fenomenologiskt tillvägagångssätt är 

det viktigt att vara aktiv i sitt lyssnande och finna ett samspel med den som man intervjuar, 

vilket vi har haft i åtanke i studien. Vårt förhållningssätt har också inspirerats av Ellnebys 

(2010) tankar om att som lyssnare i samtal med barn är det viktigt att tänka på följande; att 

barnen känner en trygghet i situationen, vilket vi har skapat förutsättningar för, då vi valt att 

intervjua barn som är bekanta med oss sedan tidigare. Författaren menar även att vi som håller 

i intervjun bör vara lyhörda i var barnet befinner sig känslomässigt. Vi agerade genom att 
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nicka och iaktta barnen och även upprepa vad barnen svarade, detta för att försäkra oss att vi 

uppfattat barnens svar korrekt. Johansson (2013b) poängterar för att lyckas med en intervju så 

är det av stor vikt att visar intresse i det barnen berättar och bemöta det som berättas som 

värdefull information. Även att välja en plats för intervjun där barnen känner sig trygga, vilket 

vi tänker i denna studien blev förskolan. Vi kan inte vara säkra att denna upplevelsen 

inkluderar alla barn då varje individ har sin egen uppfattning om förskolan. Detta tog vi med 

oss i vårt förhållningssätt in i studien.   

4.6 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes under två dagar, en dag på var förskola. Vid första intervjutillfället 

intervjuades barnen två och två och vid det andra tillfället intervjuades tre barn. Intervjuerna 

startade genom att samla barnen i ett enskilt rum. Barnen informerades om intervjuns fokus, 

välbefinnande. I studien och i samtalen med barnen valde vi forskare att benämna 

välbefinnande som när barnen mår bra och mår dåligt. Barnen fick att ta bilder med mobiler 

och lärplatta på situationer eller platser på förskolan där de mår bra och där de mår dåligt, i 

både ute- och inomhusmiljön. Vi delade upp oss och följde med varsitt barn, detta för att vi 

ville komma så nära deras livsvärld som möjligt men också för att de inte skulle påverka 

varandra. Vid andra tillfället med tre barn som intervjuades gick två barn med en av oss. När 

bilderna var tagna återgick vi till det enskilda rummet. Barnen blev tillfrågade om filmning 

och gav sitt godkännande. Intervjun utgick från semistrukturerade frågor utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 2) samt följdfrågor på de ämnen som barnen samtalade om under 

intervjun. Barnen turas om att prata under intervjun. Barnen använde mobilen/lärplattan som 

stöd när de skulle svara på frågorna. Barnen visade sina bilder under intervjun och samtalade 

om bilden och sina känslor och upplevelsen kring bilden. När barnen fått visa samtliga bilder 

och kände sig klara, avslutades intervjusituationen.  

 4.7 Analysmetod 

Bengtsson (2001) beskriver att Merleau-Pontys tankesätt kännetecknas av en följsamhet och 

varsamhet mot fenomenet i alla dess former såsom det visar sig. Författaren menar för att göra 

det undersökande fenomenet rättvisa går det inte att utgå från en analysmodell som enbart 

låter fenomenet komma till uttryck via en modellens strikta villkor eller olika steg. Enligt 

Alerby (1998) börjar den fenomenologiska analysprocessen redan vid intervjutillfället och i 

mötet med respondenterna och att vi redan då bör sätta våra egna värderingar och erfarenheter 

åt sidan. Bengtsson (1991) och Alerby (1998) ser fenomenologin som en metod bestående av 

två grundläggande aspekter att ha i åtanke. Den första är den fenomenologiska vändningen 
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mot sakerna själv och den andra är en följsamhet mot sakerna så som dem visar sig för oss. 

Vår tolkning av detta är att vi i bearbetningen av materialet har haft en öppenhet gentemot 

fenomenet så som det visar sig för oss under analysarbetets gång och i största mån bortse från 

vårt eget tyckande och tänkande. Detta betyder att vi inte heller har kunnat följa en redan 

färdig analysmodell eller utifrån vårt eget tyckande och tänkande.  

Alerby (1998) beskriver att fenomenologin handlar om att fokusera på det som visar sig och 

att analysarbetet då blir nästintill omöjligt att genomföra utefter en färdig modell för analys. 

Eftersom författaren menar att analysprocessen inte bör grundas på eget tyckande så kan det 

vara bra att inspireras av redan färdiga modeller. Det är dock viktigt att poängtera att det 

endast är en stöttande inspirationskälla att förhålla sig till materialet och hålla reda på sina 

egna tankar under analysarbetets gång. Vi har därför i analysprocessen valt att finna 

vägledning och inspiration från en interpretativ fenomenologisk analysmetod och vår tolkning 

av barnens berättelse utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Förklaringen på denna 

analysmetoden beskrivs nedan.  

4.7.1 Interpretativ fenomenologisk analys (IPA)  

Back och Berterö (2015) beskriver Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) som en 

tolkande fenomenologisk analys, där forskare kartlägger och analyserar uttryck i situationen. 

Enligt Back och Beterö (2015) är det viktigt att tolkningar görs för att IPA ska vara fullgjord. 

Metoden tillåter att tolka individens samt flera individers gemensamma uppfattning och 

erfarenheter av ett fenomen. Författarna menar att när en individ skapar nya erfarenheter i en 

situation som den berörs av, startar en reflektion över varför situationen uppstod. IPA är en 

metod som engagerar sig i människans reflektioner kring olika händelser. Då studiens syfte är 

att försöka synliggöra hur barnen upplever välbefinnande utifrån olika miljöer på sin förskola 

och att ställa oss frågan: På vilka platser eller situationer relaterar barnen till sitt 

välbefinnande och var upplever barnen att de mår bra respektive dåligt? Vi anser i enlighet 

med Back och Berterö (2015) att denna metod kan hjälpa oss att undersöka välbefinnande 

som fenomen, då den är lämplig i studerandet av hälsorelaterade fenomen. Författarna menar 

att IPA anses användbar då den lämpar sig till när man försöker att förstå hur människor 

upplever vardagliga och speciella situationer i livet och även när man i sin studie vill 

synliggöra hur respondenten tänker och känner på ett individuellt plan.  

Metoden utgår från fyra steg som beskrivs nedan;  



Sandra Wetterlund    

Caroline Shouk Andersson  

13 
 

Det första steget i IPA innebär enligt Back och Berterö (2015) en noggrann igenom 

transkriberingarna ett flertal gånger och samtidigt anteckna och skriva ner reflektioner och 

tankar som framkommer under läsningen. Även respondenternas språkliga kommentarer kan 

skrivas ner bredvid transaktionerna i form av känslor.  

I det andra steget delas texten in i olika teman utifrån textens sammanhang och innehåll (Back 

och Berterö, 2015). Det väsentliga identifieras och benämns med olika teman. 

I steg tre sorteras de olika teman in utifrån likheter och olikheter i mer övergripande teman 

som benämns som kluster. Back och Berterö (2015) menar att vissa teman kommer forma 

tydliga kluster medan det kommer finnas vissa teman som inte passar in bland de övriga 

teman och kan då behöva uteslutas. 

I det fjärde och sista steget synliggörs de teman, kluster och citat genom en sammanfattande 

tabell. Denna tabell bör endast återspegla de teman som är relevanta utifrån det fenomen som 

undersökts (Back och Berterö, 2015). 

4.8 Analysprocess 

För att få en överblick på innehållet tittade vi på de inspelade intervjuerna ett flertal gånger, 

efter det transkriberades all data och allt skevs ner ordagrant. Intervjuerna namngavs med 

intervju ett, intervju två och intervju tre, utifrån de olika tillfällena. Vidare använde vi oss av 

IPA:s första steg och centrerade vi texten i en tabell, för att få plats till att kommentera på 

båda sidor. När texten sedan lästes igenom ett flertal gånger har reflektioner och teman 

antecknats i vänstra spalten och barnens uttryck och kommentarer i den högra. För att 

underlätta och synliggöra de olika teman i relation till barnens upplevelser och uttryck 

användes färgpennor vid anteckningarna. I nästa steg har de olika teman sorterats in i 

övergripande kluster utifrån likheter och skillnader i barnens upplevelser i relation till 

studiens syfte och frågeställning. När teman valdes utgick vi från övergripande likheter och 

olikheter som då bildade våra kluster. När ett tema har skilt sig från de övriga och inte helt 

tydligt passat in under ett kluster, har vi övervägt att ta med eller sålla bort. De material som 

inte förhållit sig till studiens syfte och forskningsfråga har vi valt att ta bort. Men hade vi 

plockat bort ett barns upplevelse grundat på att den inte går in under något kluster hade vi gått 

miste om värdefull information om barnens individuella upplevelse. I sista steget gjordes en 

sammanfattande tabell (se bilaga 3) som redogör för de kluster och teman som visat sig 

utifrån barnens citat. I resultat och analysdelen följer en mer fördjupad analys och detaljerad 

tolkning av barnens uttryck och upplevelser av välbefinnande i förskolan.  
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4.9 Studiens tillförlitlighet 

En studies transparens eller tydlighet har betydelse för trovärdigheten. Forskningsprocessen 

bör framskivas med en tydlighet som ska kunna förstås av läsaren, där de redogörs för de 

olika metodologiska val som gjorts och varför. Denna tydlighet ska resultera i att studien går 

att kritisera och diskutera (Ahrne och Svensson, 2011). 

 

Genom att kombinera olika metoder, så kallad triangulering, bidrar det till studiens 

trovärdighet (Johansson, 2013b). Då ett fenomen studeras från olika håll med olika metoder 

kan man få en mer komplett beskrivning av det fenomen som studeras. I studien har vi 

studerat fenomenet välbefinnande via således en kvalitativ intervju där barnen fått uttrycka sig 

verbalt men även genom barnens visuella uttryck utifrån deras egentagna bilder. Med hjälp av 

olika metoder kan man säkerhetsställa det som studeras genom att synliggöra det från olika 

riktningar (Johansson, 2013b).  

 

Johansson (2013b) menar att det finns ett ifrågasättande kring hur trovärdig forskning med 

barn är, då de kanske inte alltid säger vad de egentligen tycker. Samtidigt hävdar författaren 

att barn är sociala individer som likt vuxna bildar sina värderingar och tyckande genom 

socialt samspel med andra och att detta är en del i deras livsvärld. Enligt Johansson (2013b) 

blir barnens uttryck en sammansättning av det som de en gång tyckte var meningsfullt och 

återberättar därför det i olika situationer t.ex. i en intervjusituation. Det barnen uttrycker 

innefattar viktig information som säger någonting om vad barnen värderar som meningsfullt 

och vår uppgift blir att tolka och beskriva detta, genom att tillämpa användbara metoder.  

Något vi genom hela forskningsprocessen har haft i åtanke är vilka metoder som kan besvara 

studiens frågeställning. Detta påstår Ahrne och Svensson (2011) också ökar studiens 

trovärdighet: att hela tiden ha forskningsfrågan som utgångspunkt för alla de val som ligger 

till grund för studien.   

 

4.10 Etiska ställningstaganden 

I studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits till hänsyn (Vetenskapsrådet, 

2002). Principerna omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet har inneburit att samtliga barn och vårdnadshavare 

har fått ta del av information om studiens innehåll och syfte. Där ska det även framgå att 

deltagandet är helt frivilligt samt rätten till att avbryta intervjun när som. Samtyckeskravet har 
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tillgodosetts genom att medverkande har haft rätten att bestämma över sitt deltagande genom 

sitt godkännande i form av en samtyckesblankett (se bilaga 1). 

 

Vi har begärt signatur och godkännande av barnens vårdnadshavare vilket är ett krav för barn 

under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet har uppfyllts då all inspelad data 

har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av det. Hela analysarbetet har 

gjorts på avskild plats för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till insamlat material. 

Nyttjandekravet har inneburit att insamlad data inte har använts till annat än i utbildningssyfte 

(Bryman, 2011).  

 

Alla personer i undersökningen har försetts med fingerade namn. Detta för att säkerställa alla 

deltagarnas anonymitet. Vi benämner oss själva som intervjuare och barnen har tilldelats 

fiktiva namn; Maya, Idun, Alex, Greta, Kim och Charlie.  

5. Resultat och Analys 
I följande avsnitt redovisas resultat och analys över barnens uttryckt och upplevelser och 

deras syn på välbefinnande utifrån var de mår bra respektive dåligt i situationer och platser på 

förskolan. Barnens utsagor om deras egentagna bilder är det som ger följande resultat. 

 

5.1 Ljudnivå 

5.1.1 Rosa tornet – Jätteont i öronen 
Intervjuare: Varför valde du just den platsen? 

Maya: Jo, för att... jag är rädd igen att den ska välta och för den står 

så nära två hyllor. 

Intervjuare: Vad är det som är så jobbigt om den välter då tänker 

du? 

Maya: Jag får jätteont i öronen.  

Intervjuare: Öronen var det ja, ja just det, mm de e sant.  

Maya: Och att man måste plocka upp dem. 

Intervjuare: Aa de är lite jobbigt?  

Maya: För man brukar lägga upp de där de e där de ska stå om det 

välter måste man städa.  

Intervjuare: Då måste man göra om det ja, ställa tillbaka dem. 

Intervjuare: Åh hur mår du när du kommer till den platsen, det där med känslor du vet? 

Maya: Dåligt,  

Intervjuare: Mm hur känns det då? 
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Maya: Jag blir ledsen, utan att man ser det. 

 

I Ovanstående citat beskriver Maya hennes upplevelse av platsen med det Rosa tornet. Maya 

ger uttryck för att det är jobbigt när klossarna välter. Hon beskriver en rädsla för att de ska 

välta igen vilket kan tyda på att hon har tidigare erfarenheter av att klossarna har vält och att 

hon då får ont i öronen. När klossarna välter får hon ont i öronen, vilket kan tolkas som hon 

upplever ett obehag i kroppen som påverkar hennes välbefinnande negativt. Maya beskriver 

vidare en rädsla för att tornet ska välta för det står nära två stycken hyllor vilket vi även kan se 

på bilden som hon har tagit. De två hyllorna kan ses som en begränsning i den fysiska miljön 

som gör att tornet kan välta. Även detta tyder på att den bakomliggande orsaken till att Maya 

har en negativ upplevelse av det rosa tornet är att det låter mycket när klossarna välter. Maya 

beskriver att hon mår dåligt när hon kommer till den platsen. Hon blir ledsen utan att man ser 

det, vilket kan tyda på att Mayas upplevelse och känsla inte syns för omgivningen. Utan det är 

hennes individuella upplevelse av just denna platsen som blir synlig för oss utifrån det Maya 

uttrycker i ord. 

 

5.1.2 Däcket -Vila 
Intervjuare:  Vad händer vid däcket då?  

Greta: Däcket tycker jag om att vila i.  

Intervjuare: Mm...varför är det skönt att vila där då?  

Greta: För det är lugnt och stilla där.  

Intervjuare: Mm... Är det en plats där du mår bra då?  

Greta: Mm ja. 

Intervjuare: När brukar du gå och vila där då?  

Greta: Ofta  

Intervjuare: Ofta… är det när ni är ute? Eller när är det? 

Greta: Ute. 

Intervjuare: Ute mm är det för du vill vara ifred? Eller för att?  

Greta: Jag är mest fred där. 

 

Utifrån citatet ovan tolkar vi att Greta upplever välbefinnande på en plats som innefattar lugn 

och ro. I hennes beskrivningar framkommer det att hon har funnit en plats i däcket som tillåter 

henne vila och lugn vilket vi tolkar är meningsfullt för Gretas välbefinnande. Hon tycker om 

att vila i däcket vilket utifrån hennes livsvärld kan betyda att hon behöver lugn och stillhet för 

att må bra. Genom hennes ord lugnt och fred kan vi se det som att hon söker sig till en avskild 

plats. Detta kan vi tänka är att vila, stillhet och att hon finner fred där är något som hon 
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upplever som bra. Greta relaterar sitt välbefinnande till ett objekt som hon kan vila i. Även 

omgivningen har betydelse som utifrån hennes livsvärld inte består av många barn då hon 

menar att hon är mest fred där i förhållande till andra platser utomhus.  

 

5.1.3 Båten - Skrik och många barn 
Greta: Båten tycker jag inte om att vara  

Intervjuare: Du tycker inte om att vara där?! 

Intervjuare: Nähä 

Intervjuare: Varför tycker du inte om att vara vid båten?  

Greta: För jag tycker det är för mycket skrik där. 

Intervjuare: Jaha mm  

Intervjuare: Varför blir det mycket skrik där, tror du?  

Greta: Allra flest som leker där.  

Intervjuare: De flesta leker där. Då brukar inte du vara vid båten 

så mycket, nej. 

Greta: Jag sitter mest bakom båten 

Intervjuare: Bakom båten, åh glömmer dig eller leker?  

Greta: Jag gömmer mig. 

 

Vi kan i denna beskrivning se ett samband som stärker Gretas upplevelse av välbefinnande 

utifrån däcket i föregående exempel. I detta exempel relaterar Greta upplevelsen av att må 

dåligt till en situation vid båten. Utifrån det hon beskriver för oss kan vi tolka att det inte är 

båten i sig som hon upplever som dålig utan det när det vistas många barn där och att det då 

förekommer mycket skrik. Utifrån exemplet med 5.1.2 Däcket -Vila samt i detta exempel kan 

vi se att Greta är en individ som värdesätter en tyst miljö för att må bra. Hon upplever skrik 

som negativt och vistas hellre i lugna miljöer vilket Greta förklarar med att hon brukar sitta 

bakom båten och gömma sig. Att hon gömmer sig bakom båten kan betyda att hon försöker 

finna ett lugn, trots allt skrik. 
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5.2 Reglers betydelse 

5.2.1 Kronan - Bortplockat material  
Kim: Jaha en krona. 

Intervjuare: En krona. Hur känns det när du ser på bilden?  

Kim: Det känns bra.  

Intervjuare: Har ni den när ni leker eller varför står den här inne?  

Kim. För vi får inte leka med den. 

Intervjuare: Ni får inte leka med den?!  

Intervjuare: Men det känns ändå bra när ni fick leka med den 

innan?  

Kim: Nä vi fick inte leka med den nån gång. 

Intervjuare: Varför valde du just kronan? 

Greta: För jag tycker om den.  

Intervjuare: Du tycker om den… på vilket sätt tycker du om den?  

Greta: Tycker om när vi ska in och kopiera här… då tar jag alltid på 

mig den.  

 

Kim uttrycker att det känns bra när hon ser bilden på kronan. När vi frågar om de leker med 

kronan säger barnen att de inte får leka med den någon gång. Detta tolkar vi som att Kim och 

Greta genom tidigare erfarenheter upplevt en bra känsla när de varit i rummet för att kopiera 

och önskar att få leka med kronan. I dialogen blir det synligt att kronan inte finns tillgänglig i 

verksamheten utan endast i kopieringsrummet. Greta uttrycker att hon tycker kronan är fin 

och när hon är i rummet där kronan står, brukar hon ta på sig kronan. Vi tolkar 

att Greta och Kims välbefinnande ökar när de får ha kronan på sig. Det kan vara så att kronan 

får de att känna sig som andra personer, vilket vi kan förstå är betydelsefullt genom flickornas 

beskrivningar. Barnen säger inte att deras välbefinnande minskar när de inte få använda 

kronan men underliggande kan vi ana denna frustration. I barnens utsagor blir det synligt att 

barnens välbefinnande har ett samband till materialets tillgänglighet. Eftersom kronan är 

undanplockad och placerad på en höjd där barnen inte når kan det ses som ett material som 

begränsar barnens möjlighet till lek.  

 



Sandra Wetterlund    

Caroline Shouk Andersson  

19 
 

5.2.2 Soffan – Bokval 
Intervjuare: Varför mår man dåligt när man kommer till soffan?  

Kim: Det är bara …  därför jag tycker inte om när man läser bok. 

Intervjuare: Du tycker inte om när man läser bok?! 

Kim: Ibland tycker jag inte om det.  

Intervjuare: Ibland, nej.  

Intervjuare: På vilket sätt, är det alla böcker du inte tycker om då eller är 

det nån speciell bok?  

Kim: Det är nån speciell bok jag inte tycker om.  

Intervjuare: Mm brukar ni läsa mycket böcker i soffan här på förskolan? 

Kim: Ja. 

Intervjuare: Det brukar ni?  

Kim: Mm... jag brukar faktiskt… Det är den här prinsessan som jag gillar 

mest. 

 

Vi tolkar att Kim genom sina tidigare erfarenheter upplever att läsning inte är en situation som 

är positiv. Kim beskriver att hon inte tycker om att läsa, men när vi frågar vidare visar det sig 

att det bara är ibland och speciella böcker hon inte tycker om. Även om platsen från en början 

var dålig enligt Kim kan vi senare i samtalet förstå att hon tycker bättre om böcker som 

handlar om hennes intresse, prinsessor. Handlar innehållet i böckerna inte om prinsessor blir 

kanske situationen inte lika meningsfull för Kim. Vi tolkar att Kim mår bra när hon får leka 

med prinsessor och utifrån ovanstående citat kan vi se att prinsessor är meningsfullt för Kim i 

hennes livsvärld. Vilket även framkommer i exemplet med 5.2.1 Kronan - Bortplockat 

material, då Kim relaterar sitt välbefinnande till kronan som skulle kunna ha ett samband till 

prinsessor.  

 

5.2.3 Rosa tornet - Viljan att göra rätt 
Intervjuare: Kan du beskriva vad det är på bilden? 

Maya: Jag vet inte… men, det får inte rasa för att eh.. för att då kan det gå sönder och 

då kan jag också få ont i öronen. 

Intervjuare: Mm… är det därför du mår dåligt på den platsen? 

Maya: Jaa och så är det såhär att dem måste stå upp när man lägger tillbaka dem och 

det är också jobbigt att få de att stå upp. 

 

Precis som i 5.1.1 Rosa tornet – Jätteont i öronen, upplever Maya att 

ljudnivån påverkar henne negativt för oss tolkar vi detta som en negativ 

upplevelse, då Maya benämner platsen som dålig och vi förstår att det påverkar hennes 
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välbefinnande negativt. Hon beskriver att klossarna måste stå upp när man lägger tillbaka dem 

och Maya upplevelse av det är att det är jobbigt att få dem och stå upp. Utifrån det som Maya 

ger uttryck för kan vi se att det finns vissa regler att förhålla sig till och att Maya upplever 

dessa regler som ett krav och att det gör platsen negativ.  

Vi kan i följande situation tolka att reglerna styr över hur Maya ska städa materialet. Vilket 

hon i hennes livsvärld har erfarenheten av att reglerna på just denna plats påverkar henne 

negativt då hon tycker att det är svårt att få klossarna att stå upp. 

 

5.2.4 Bygga med clics – Bestämma plats. 
Kim: Men har man clics clics får man inte gå ut, för man har clics 

clics på sig. 

Intervjuare: Får man inte går ut om man har clics clics på sig? 

Kim: Så är det,  

Intervjuare: Nej okej 

Kim: För det är så. 

Intervjuare: Vem säger att man inte får det då?  

Kim: Fröknarna 

Intervjuare: Mm okej  

Intervjuare: Hade du velat gå ut med clics clics från det rummet då?  

Kim: Ja  

Intervjuare: Vart hade du gått då med clics clixcet då?  

Kim: Inte så bra. 

Intervjuare: Nej, men vart hade du gått på förskolan med clics clics om du fått vara någon annanstans?  Hade du 

velat ta det från rummet eller hur tänkte du?  

Kim: Ehh vara någon annanstans än precis bredvid clics clicset, så skulle jag bara var leka lite och sen lägga 

tillbaka i andra rummet.  

 

Kim berättar att man inte får gå ut från byggrummet med clics clicset, vilket vi tolkar är en 

negativ upplevelse över Kims välbefinnande då hon inte kan få gå från rummet med just clics 

clicset. Hon förklarar vidare att det är fröknarna som har bestämt att clics clicset inte får 

lämna rummet. Hon ger sedan uttryck för en önskan om att vilja lämna rummet och leka med 

clics clicsen någon annanstans, för att sedan ska lägga tillbaka materialet. Vi tolkar att Kim 

gärna vill bestämma själv över var på förskolan hon vill sitta med materialet. Utifrån hennes 

uttryck kan vi ana att hon söker efter inflytande och att hon mår bättre om hon får bestämma 

själv. Kim kan även utifrån 5.2.1 Kronan - Bortplockat material och 5.2.2 Soffan – Bok val, 
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tänkas vara ett barn som ökar sitt välbefinnande i situationer som utgår från hennes intresse 

och hennes egen förmåga att bestämma själv över sina val på förskolan. 

 

5.2.5 Stugan - Önskan om ordning 
Intervjuare: Vad är det du har tagit kort på där? 

Alex: Stugan där borta på andra sidan huset. 

Intervjuare: Just det den som är där. 

Alex: Ja, den är dålig. 

Intervjuare: Dålig... varför är den dålig då? 

Alex: För jag gillar inte att vara där så mycket. 

Intervjuare: Nää  

Alex: För där är alltid bara stökigt där inne.  

Intervjuare: Ok det är stökigt där inne. Du tycker inte om 

när det är stökigt. 

Intervjuare: Varför gillar inte du det, Alex? Eller vad är det 

som är så dåligt när det är stökigt? 

Alex: För det är så jobbigt att plocka undan. 

 

Alex upplever att stugan är en plats där han mår dåligt, vi kan tolkar att detta beror på att hans 

syn på sitt välbefinnande är minskat här. Han ger uttryck för att han inte vill vara där, då han 

förklarar eftersom att det alltid är stökigt. När intervjuaren frågar Alex vad det är som är 

jobbigt när det är stökigt så kan vi utifrån Alex ord tolka vi att han upplever det jobbigt att 

plocka undan. Vi tänker att Alex i denna situation trivs när det finns ordning, rutiner och 

regler, vilket stugan på förskolan inte ger honom. Då han beskriver att han inte trivs på 

platsen då det är stökigt, kan vi tolka att hans välbefinnande hade blivit mer positivt om det 

fanns en struktur kring stugan.  
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5.3 Sociala relationer 

5.3.1 Lekstugan - Begränsningar 
Maya: En sak som är tråkigt är att vi har tagit bort 

lekstugan här.  

Intervjuare: Är det tråkigt? På vilket sätt är det 

tråkigt att ni har tagit bort lekstugan? 

Maya: Jo för att det är det.  

Intervjuare: För att det är det, mm.  

Maya: Ja, för innan var det typ mitt gömställe där 

man kunde sitta och pratar på.  

Intervjuare: Mm. Idun vad tyckte du om lekstugan 

som ni hade innan? 

Idun: Bra.  

Intervjuare: Du tyckte om den också. 

Idun: Man kunde bara gå in och hej, hej. 

Intervjuare: Mm, gå in och säga hej. 

Maya: Nu kan vi liksom inte leka mamma, pappa barn helt och hållet. 

 

Maya upplever det som tråkigt att lekstugan är borta. Detta kan betyda att hon har positiva 

erfarenheter sedan tidigare när lekstugan fanns på gården. Nu förklarar Maya att de inte kan 

leka mamma, pappa, barn fullt ut, vilket kan ses som en begränsning i barnens sociala lek. 

Maya berättar att lekstugan var hennes gömställe och vi tolkar att hennes välbefinnande 

påverkas negativt då lekstugan inte längre finns tillgänglig i miljön. Maya säger att lekstugan 

är bortplockad och har sedan tidigare positiva erfarenhet av att lekstugan fanns som en plats i 

miljön. Vi kan ana att Maya precis som Greta vid 5.1.2 Däcket -Vila, mår väl när det finns ett 

avskilt rum att leka på, vilket nu är begränsat enligt Maya. Idun menar att lekstugan var en 

positiv plats då hon benämner den som bra och att man bara kunde gå in och säga ”Hej hej”. 

Även detta kan betyda att Idun upplevde lekstugan som en social plats som nu begränsat deras 

möjligheter i den sociala leken.  
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5.3.2 Dockvrån - Val av lekkamrater 
Intervjuare: Vad är det som du tycker är bra i dockvrån då? 

Idun: Man kan vara tre... Molly, Felicia och jag. Det är det som jag 

tycker är bra.  

Intervjuare: Jaha, att man kan vara tre eller att det är just dem 

kompisarna? 

Idun: När det är Molly, Felicia, jag och Astrid. 

 

Idun har valt dockvrån som en bra plats där hon mår bra. 

När intervjuaren frågar Idun om varför platsen är bra så 

säger hon att det är när hon får leka tre. Detta kan tolkas 

som hon mår bra av att det finns regler utsatt på denna 

plats vilket vi kan ana är en positiv inställning av Iduns 

välbefinnande.  

När intervjuaren sedan frågar om det är att hon gillar att leka tre svarar Idun igen att det är när 

Molly, Felicia, jag och Astrid, utifrån hennes svar med att benämna sina vänner kan vi tänka 

att Idun trivs när hon få leka med sina vänner och kanske därför upplever platsen som positivt 

för sitt välbefinnande även utifrån denna aspekten. De sociala relationerna och reglerna kan 

då tänkas vara en bakomliggande orsak till att platsen är viktig för Iduns välbefinnande.  

 
 

5.3.3 Sandlådan - Betydelsen av social relation 
Intervjuare: Men om du går ut till den platsen hur känns det 

då? Om du kommer till den sandlådan. 

Idun: Jag tycker det är bra med Molly i sandlådan annars 

tycker jag inte det. 

 

Samtalet med Idun tyder på att hennes 

välbefinnande ökar när ett specifikt barn är närvarande i leken. Idun beskriver att kompisen 

Molly har en betydande roll för att platsen vid sandlådan ska bli bra.  

Utifrån citatet ovan kan vi tänka att när Idun får leka med Molly i sandlådan upplever hon att 

sitt välbefinnande är positivt på sandlådan som plats.   

Idun har i både i platsen ovan benämnt och i 5.3.2 Dockvrån - Val av lekkamrater, att platsen 

som får henne att må bra är när hon får umgås med sina vänner. Vi tolkar att Iduns 

upplevelser av välbefinnande ökar när hon får delta i sociala situationer. 
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5.3.4 Dockvrån – Mindre barngrupp 
Maya: Dockvrån. 

Intervjuare: Mmm. 

Maya: Där känns det jättebra. De e skönt liksom att 

bara får vara tre där, ibland fyra.  

Intervjuare: Att det är skönt när man bara får vara tre 

eller fyra där? 

Maya: Aaa, det är faktiskt jätte, jätteskönt.  

Intervjuare: Mm, på vilket sätt är det jätte, jätteskönt? 

Maya: Jo, för att om man fick vara hur många som helst 

och bygga koja och leka hund och katt och det får inte 

plats åh de som ska ha kojor de hjälper inte till ofta.  

 

Detta citat utgår från en bild som Maya har 

tagit på förskolans dockvrå. Hennes upplevelse av dockvrån är att det är jätteskönt när det 

endast får vistas ett begränsat antal barn där samtidigt. Det blir synligt i Mayas beskrivningar 

av sitt välbefinnande att dockvrån är en plats hon upplever positiv när det är färre barn på 

platsen. Maya berättar att när det är för många barn så begränsas möjligheterna till olika lekar, 

vilket vi kan ana beror på att ytan är begränsad och att hon har upplevt att barnen inte hjälper 

vid städningen. Storleken på barngruppen är av stor betydelse för huruvida Mayas 

välbefinnande påverkas, vilket hon beskriver när hon förklarar för oss att det är jätte jätteskönt 

när det endast är tre eller fyra barn i dockvrån. 

 

5.3.5 Byggrummet – Orättvisa 
Maya: Byggrummet 

Intervjuare: Hur känns det när man kommer dit? Är det en bra 

eller dålig plats? 

Maya: Dålig. 

Intervjuare: Varför är platsen dålig eller på vilket sätt är den 

dålig? 

Maya: Eh mm det är så himla mycket saker att städa sen och att 

det är så många saker och alltid är något barn. 

Maya: Mm de e alltid… 

Intervjuare: Mm men är det dåligt att det är mer barn där eller? 

Maya: Nja ja asså jag tycker om att städa fast liksom de andra 

fortsätter ju typ bara åh leker.  
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Intervjuare: Men du tycker om att städa? Då mår du bra när du får städa? 

Maya: De städar ingenting, så då måste ju jag städa allting och det är det jag blir lite trött på, att inte de städar 

någonting.  

 

Vi tolkar Mayas beskrivning när hon benämner byggrummet som en dålig plats att hon 

upplever platsen som negativ för sitt välbefinnande. Maya beskriver att hennes välbefinnande 

minskar då det är mycket saker i rummet och att hon får städa själv, utan att några vänner 

hjälper till. Både genom att Maya säger att det är så många saker inne i detta rummet och att 

det är mycket att städa, tolkar vi att hon mår bättre av när det är färre saker på en plats. Hon 

säger också att det alltid är något barn, vilket kan tolkas att det är mycket barn i rummet eller 

att det senare framkommer att de andra barnen leker och att hon måste städa allt själv. Vi kan 

tolka det som Maya är en flicka som gärna städar och vill ha det ordning omkring sig, men att 

hon blir lite trött på att alltid hon måste städa kan vi tolka som hon ser det som en orättvisa att 

hon måste städa och de andra barnen bara leker.  Vi kan tänka att hon städar själv men att hon 

önskar kanske en social relation med sina vänner som kanske kan hjälpa henne att städa. Vi 

kan se ett samband i situationen 5.1.4 Dockvrån – mindre barngrupp där hon också beskriver 

att andra barn inte hjälper till vid städrutinen när det är för många på samma yta. Mayas 

sociala samspel i dessa exempel blir negativt då hon beskriver att de andra barnen inte hjälper 

till. Vi kan se att Maya är ett barn som i sin livsvärld behöver regler och rutiner för att öka sitt 

välbefinnande.  

 

5.4 Barnens tro på sig själva 

5.4.1 Gungorna - Självständighet 
 Intervjuare: Vad är det du har tagit kort på? Vad är det för bild? 

Idun: Gungor 

Intervjuare: Gungor? 

Intervjuare: Hur känner du när du ser den bilden på gungorna? 

Idun: Bra 

Intervjuare: Bra, vad är det som är bra med gungorna då? 

Idun: Man kan gunga. 

Intervjuare: Är det någon känsla som är bra när man gungar då? 

Idun: Man kan ta fart själv. 

 

I ovanstående citat kan vi urskilja att Idun relaterar sitt välbefinnande till gungorna. I hennes 

beskrivningar visar det sig att hennes upplevelse av gungorna bra är på grund av att hon kan ta 
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fart själv. Vi tolkar det som att det är känslan av att kunna ta fart själv som gör att Idun mår 

bra på platsen. Vilket kan tyda på att hon när hon gungar upplever hon en känsla av 

självständighet oberoende av andra. 

5.4.2 Målarsaker – Kompetent 
 Intervjuare: Mm, vad är det på den bilden då? 

Maya: Där kan man rita, det känns superbra. Just för det känns bra för jag 

har ritat väldigt mycket. Jag har tagit hem en så här stor bok när hela 

pärmen är klar.  

 

I detta exempel har Maya tagit kort på en plats där hon kan 

rita. Hennes upplevelse av den platsen är att det känns 

superbra. Vi tolkar det som att Maya besitter en känsla av 

självsäkerhet i denna situationen då hon förklarar att hon har 

ritat väldigt mycket. Utifrån det Maya uttrycker för oss kan vi se att hon besitter mycket 

erfarenheter när det kommer till att rita. I hennes beskrivning av ritsituationen benämner hon 

sig själv som kompetent och upplever att platsen är positiv och bra. Vi kan också se att Maya 

har valt en plats som erbjuder material som tillåter henne att skapa och rita vilket vi tolkar är 

betydelsefullt för Mayas välbefinnande.  

 

5.4.3 Kullen – Lite höjdrädd 
Intervjuare: Vad är det du tagit bild på?  

Charlie: Kullen 

Intervjuare: Du sa lite innan … varför mår du 

inte så bra på den? 

Charlie: För att jag är lite höjdrädd. 

Intervjuare: Ja just det. Hur känns det då när 

man är höjdrädd, när du står där uppe?  

Charlie: Lite läskigt…. 

Intervjuare: Lite läskigt ja. Brukar du vara där 

uppe? 

Charlie: Nej. 

 

I ovanstående citat beskriver Charlie sin upplevelse av kullen som en plats där hon inte mår så 

bra. Charlie berättar att kullen är en dålig plats då hon har höjdrädsla. Vi tolkar det som att 

hon i sin livsvärld erfarit höjder och har då upplevt ett obehag i kroppen som gör att hennes 
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upplevelse av kullen blir negativ. Charlie berättar att hon inte är på kullen speciellt ofta, vilket 

stärker att hennes upplevelse av kullen är negativ. 

 

5.4.4 Klätterställningen – Valmöjlighet   
Charlie: Mmm den här mår jag bra på.  

Intervjuare: Den mår du bra på. vad är de för någon bild du har 

tagit kort på?  

Charlie: Klätterställningen 

Intervjuare: Mm klätterställningen. Åh varför mår du bra på den 

platsen?  

Charlie: För man kan klättra. Jag klättrar alltid långt ner.  

 

I detta exempel beskriver Charlie hennes upplevelse 

av klätterställningen. Hennes upplevelse är positiv eftersom hon kan klättra. Klättra kan 

relateras till höga höjder, vilket vi även se på bilden som Charlie har tagit. Intressant att 

anmärka är att Charlie tillägger att hon alltid klättrar långt ner. Detta kan vi förstå utifrån det 

hon uttrycker i 5.4.3 Kullen - lite höjdrädd, där hon förklarar att hon är höjdrädd. Vi tolkar det 

som att Charlie upplever välbefinnande när hon får klättra i en situation eller platser där hon 

själv kan bestämma och kontrollera höjden. Kullen skulle kunna ses som ett objekt där det är 

svårt att reglera höjdnivån medans klätterställningen tillåter henne att klättra långt ner. Utifrån 

detta blir det rimligt att Charlie relaterar sitt välbefinnande till en plats som möjliggör för 

henne att delta och klättra utifrån hennes egna villkor. 

6. Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Diskussionen är uppdelat i fyra teman i enlighet med studiens 

resultat: Ljudnivå, Reglers betydelse, Sociala relationer och Barnens tro på sig själva. 

 

6.1 Ljudnivå 
I resultatet är det tydligt att Greta och Maya mår dåligt i situationer som innebär en hög 

ljudnivå medan de relaterar sitt välbefinnande till situationer som innefattar en lugn miljö, vila 

och avskildhet. Maya upplever att hon får jätteont i öronen när klossarna välter. Fattore m.fl. 

(2009) menar att höga ljudnivåer har visat sig ha en negativ betydelse för barns 

välbefinnande, vilket vi kan se att även Maya upplever på platsen vid det rosa tornet. Även 
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Persson (2012) betonar ljudnivån som en hälsorisk när den blir för högt ljud inomhus. 

Däremot kan vi se att Greta att även upplever att ljudnivån är hög även utomhus vid båten. En 

bidragande orsak till de höga ljudnivåer som finns på förskolan menar Sjödin (2012) är precis 

som Greta beskriver när många barn vistas på samma plats. Om de fysiska ytorna i miljön är 

små och trånga kan det enligt Rosenqvist (2014) bidra till svårighet i att finna ytor för lugn 

och ro. Det kan vara så att Greta har, tack vare de rymliga ytorna på utomhusgården funnit en 

annan plats vid däcket där hon mår bra och kan vila ostört från andra barn. Däckets runda 

utformning kan ses som en bidragande anledning till den avskildhet och lugn som Greta 

verkar söka sig till. 

Maya upplever en brist på plats och en orättvisa om det får vara hur många barn som helst i 

dockvrån. Detta kan vi förstå i enlighet med Mashburn m.fl. (2008) som menar att barn 

relaterar sitt välbefinnande till när de får delta i mindre barngrupper. Utifrån Mayas 

beskrivningar av dockvrån blir det synligt att hon upplever en orättvisa om barngruppen blir 

för stor då andra barn inte hjälper till. Mayas upplevelse av orättvisa kan förstås utifrån 

Rosenqvist (2014) som menar att konflikter mellan barnen ökar när många barn vistas på 

samma plats då konkurrens om plats och rum ökar mellan barnen vilket vidare påverkar 

villkoren för barns välbefinnande och lek. Är ytorna små och trånga, beskrivs barnen ha 

svårare att finna rum för vila och lugn och ro eller rum som inte redan är upptaget av andra 

barn (Rosenqvist, 2014). Både Maya och Gretas upplevelse av välbefinnande relateras till 

platser och situationer där det inte finns så mycket barn. I samspelet med de olika objekten 

skapas det olika meningar om varför just upplevelsen är bra. Maya värdesätter en mindre 

barngrupp eftersom det minskar orättvisa i dockvrån medans Gretas värdesätter mindre 

barngrupp då det möjliggör för vila och lugn. 

6.2 Reglers betydelse 

Kim och Greta berättade att kronan placeras på kontoret, då barnen inte fick använda den i 

förskolans verksamhet. Eriksson Bergström (2013) lyfter pedagogernas förhållningssätt som 

antingen en möjlighet eller ett hinder för barns välbefinnande. Vi kan utifrån kronans 

placering högt uppe bland pärmar och barnens beskrivningar ana att det är pedagogerna som 

har placerat kronan där. Även om barnen inte får leka med kronan så relaterar de sitt 

välbefinnande till den. Båda barnen beskriver när de talar om kronan att dem tycker mycket 

om kronan, speciellt när dem får ha den på sig. Vilket vi kan förstå att kronan tillför en känsla 

av samhörighet med materialet.  Arnér (2006) menar att pedagoger som tar hänsyn till barns 

tankar och låter dem få inflytande genererar det i ett tydligt välbefinnande då barnen visar ett 
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tydligt engagemang och utveckling hos barnet. Om pedagogerna hade varit medvetna om 

barnens intresse och upplevelse av kronan hade de kunnat utveckla barnens intresse genom att 

använda kronan i verksamheten för att bidra till större möjligheter i leken och öka barnens 

välbefinnande. När pedagoger låter barnen vara delaktiga i utformningen av miljön skapas 

förutsättningar för barnen att utvecklas vilket genererar i ett ökat välbefinnande (Persson, 

2012). Kim har valt att ta bild på soffan som en plats där hon mår dåligt. Det framkommer 

under samtalet att hon tycker om att läsa ibland. Hon tycker inte om att läsa en speciell bok 

men gillar boken om prinsessan mest. Vi kan tolka det som att det är betydelsefullt för Kims 

välbefinnande att hon får läsa boken om prinsessan. Kim beskriver att böcker om prinsessor 

och kronan är material som får henne att må bra, vilket vi tänker att hon är i behov av för att 

öka upplevelsen av välbefinnande. Att kunna påverka sin situation i vardagen är enligt Fattore 

m.fl. (2009) meningsfullt för vissa barns välbefinnande vilket vi även kan se i Kims 

upplevelse av byggrummet om att kunna gå iväg med materialet. Reglerna på förskolan 

begränsade Kims möjlighet att gå iväg med materialet vilket påverkar hennes upplevelse av 

byggrummet negativt då hon inte kan påverka var hon fick sitta med materialet. 

Städning och ordning är återkommande i flera av barnens upplevelse av välbefinnande och är 

meningsfullt för att de ska må bra på en plats. Han upplever liksom Maya att det är jobbigt att 

städa. Vi kan tolka att Alex skulle önska att det fanns regler i stugan och att hans kanske hade 

mått bättre om det fanns bestämda regler för städning just här. Å andra sidan upplever Maya 

att reglerna vid det rosa tornet som negativa. Detta kan förstås utifrån Mashford-Scott m.fl. 

(2012) som menar att välbefinnande upplevs individuellt beroende på situation och barnets 

tidigare erfarenheter. Vilket vi även kan förstå utifrån Merleau-Ponty (1999;2004) tankar om 

att varje individ har sin egen personliga livsvärld.  

6.3 Sociala relationer 
Maya uttrycker att hon saknar lekstugan som brukar vara hennes gömställe på gården och vi 

kan förstå att hon trivs när hon får vara på platser där hon kan gå in i rum om att leka de 

sociala lekarna. Maya och Idun uttrycker båda att de saknar lekstugan då den erbjöd en plats 

för sociala relationer. Stensmo (2007) menar att individer kan ha en liknande upplevelse av 

välbefinnande, vilket även barnen i studien har. De båda upplever lekstugan som en plats för 

social kommunikation och att det nu har begränsat deras möjlighet till sociala lekar. 

Lekstugan kan ses som ett objekt som tillför inspiration och skapar en mening i deras lekar. I 

dockvrån och sandlådan upplever Idun känslan av att må bra. I mötet med de olika miljöerna 

på förskolan skapas det en betydelsefull mening för Idun när hon får leka med specifika barn, 
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vilket gör att platsen upplevs som bra. Vi kan se ett samband mellan Iduns upplevelser och 

Thoilliez (2011) som menar att barn upplever välbefinnande i situationer som innefattar 

vänskap och samspel med jämngamla. Detta har visat sig vara betydelsefullt för Iduns  

välbefinnande.  

Maya förklarar att hon är trött på att hon får städa själv i byggrummet vilket vi kan ana beror 

på att hon upplever orättvisa när hennes vänner fortsätter att leka. Hon beskriver att det är 

många saker och tycker att det är många saker att städa. I enlighet med Mashburn m.fl. (2008) 

kan det vara så att Maya istället söker sig till situationer med begränsat antal barn där hon kan 

hitta lugn och upplever att konflikter mellan andra barn minskar, men just i byggrummet 

upplever Maya att det alltid är barn vilket gör att den upplevs som dåligt för Maya. 

Detta kan även kopplas till vad Pramling Samuelsson m.fl. (2015) och Seland m.fl. (2015) 

menar med att barn mår bättre när de får delta i mindre grupper och att de stora barngrupperna 

begränsar kommunikationen.  

6.4 Barnens tro på sig själva 
Idun relaterar fenomenet välbefinnande till upplevelsen av att kunna ta fart själv på gungorna. 

Gungan gör det möjligt för Idun att ta fart själv, vilket ger en betydelsefull mening för hennes 

upplevelse. Maya upplever det som superbra när hon får rita. Maya berättar att hon har ritat 

väldigt mycket vilket kan betyda att hon relaterar sitt välbefinnande till situationer hon har 

mycket erfarenhet av och där hon känner sig kompetent. Vi kan finna stöd av Maya och Iduns 

upplevelse av att känna sig kompetenta och självständiga utifrån Fattore m.fl. (2009) som 

utifrån sin studie menar att barn upplever välbefinnande i situationer där de känner sig 

kompetenta. Samtidigt som självständighet upplevs av Idun som bra så visar tidigare 

forskning att vissa barn upplever ett högt välbefinnande när pedagoger är närvarande och 

stöttande (Seland, m.fl. 2015). Detta kan förstås enligt Maurice Merleau-Pontys (1999) tankar 

om att varje individ skapar en individuell förståelse av ett fenomen utifrån tidigare 

erfarenheter, som bildar individens livsvärld. Resultatet i studien blir då begripligt utifrån att 

barnen upplever och relaterar sitt välbefinnande till olika platser och situationer. Inget barn i 

studien har däremot lyft pedagogers stöttning som en meningsfull aspekt för deras 

välbefinnande. Det beror kanske på att barnen i vår studie är äldre än barnen i den forskning 

som Seland m.fl. (2015) tidigare gjort. Även Fattore m.fl. (2009) anser att upplevelser kan 

påverkas av barnets ålder och har betydelse för hur varje individ upplever olika fenomen. 
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Charlie beskriver att hon upplever en höjdrädsla på kullen, vilket vi kan förstå utifrån kullens 

höjd. Utifrån hennes livsvärld och erfarenheter blir det synligt för oss att hon tidigare fått 

uppleva höjdrädsla som något obehagligt och att hon då undviker kullen. Intressant i resultatet 

är att Charlie relaterar upplevelsen av välbefinnande till en annan plats som kanske mer 

inbjuder till att klättra än kullen som erbjuder många fler valmöjligheter. Detta kan vi förstå 

utifrån Fattore m.fl. (2009) som beskriver att barn mår bra när de kan kontrollera olika 

händelser i sitt vardagsliv. Klätterställningen erbjuder olika nivåer för Charlie att klättra på. 

För Charlie är det betydelsefullt att klättra långt ner vilket gör att det i mötet med 

klätterställningen skapas en mening och upplevelsen av att må bra kan hon relatera till just 

den platsen.  

7. Metoddiskussion 
Ahrne och Svensson (2011) menar att det kan uppstå en maktsituation när vuxen möter barn. 

Vi har under planeringen av studiens genomförande ställt oss frågan hur vi kan göra barnen 

bekväma under intervjusituationen. Detta anser vi har gjort genom att välja en miljö som är 

igenkännande hos barnen och låta barnen styra vissa delar i intervjun genom att ta bilder som 

utgör grunden för de samtal som kommer upp i intervjusituationen. Barnen intervjuades två 

och två för att de inte skulle känna sig i underläge mot oss vuxna. 

Eftersom vi tagit hänsyn till den maktsituation som Ahrne och Svensson problematiserar är vi 

även medvetna om att barnen kan ha påverkat varandra i samtalet då de intervjuades två och 

två. Däremot fick barnen gå enskilt när de skulle ta bilder på olika platser och situationer. 

Med det menar vi att vi att bilderna blev en stöttning och minne under intervjun samt 

underlätta för barnen att i samtalet utgå från vad de själva verkligen tänker och upplever. 

Vi har ställt oss frågan vad som kunde gjorts bättre och förändras till en annan gång. Om 

studien skulle gjorts igen hade fler samtyckesblanketter delats ut, detta för att vi fick få 

påskrivna samtyckesblanketter samt att det tog lång tid innan vi fick tillbaka dem. Vi tror det 

hade underlättat om studiens samtyckesblanketter hade delats ut till samtliga barn och 

vårdnadshavare. Eftersom endast tre stycken samtyckesblanketter samlades in på den ena 

förskolan så genomfördes en intervju med tre stycken barn tillsammans. Detta kan vi se som 

ett dilemma då de barn som inte blev intervjuade störde de andra som pratade. Detta gjorde att 

det barn som blev intervjuad hade svårt att fokusera och formulera sig. Vi upplevde att det var 

enklare för barnen att fokusera när vi endast intervjuade två åt gången. Då kunde det andra 

barnet inkluderas i samtalet utan att det störde för mycket. Nu i efterhand hade vi inte valt att 
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genomföra studien på flera förskolor då det tog mycket av vår tid och att syftet med studien 

inte var att jämföra utan att se till det enskilda barnets upplevelser av välbefinnande. 

Att vi var kända sedan tidigare för barnen har varit positivt då det skapat en trygghet för 

barnen i studien, men någon som vi däremot vi ansåg vara svårt blev att förhålla sig till en 

fenomenologisk reduktion. Detta då vi redan har erfarenheter av förskolan, vilket vi fick tänka 

extra mycket på i analysprocessen, då vi försökt att frångå våra tidigare erfarenheter. 

 

8. Slutsats 
Syftet med studien har varit att synliggöra barnens individuella upplevelser av välbefinnande 

utifrån olika platser och situationer i förskolan genom att söka svar på frågan: Vilka platser 

eller situationer barnen relaterar sitt välbefinnande till och var de upplever att de mår bra 

respektive dåligt. Sammanfattningsvis kan materialet i den här studien förstå utifrån att 

barnens livsvärldar är individuella och att deras upplevelser skiljs åt men att de även i vissa 

situationer har liknande upplevelser av fenomenet välbefinnande. Att få möjlighet till lugn 

och ro upplevdes av en del barn som betydelsefullt för deras välbefinnande medans skrik och 

höga ljudnivåer upplevdes som negativt. I resultatet blir det tydligt att barnen har individuella 

livsvärldar men även att de delar en värld tillsammans med andra. I kommunikationen med 

oss och mellan barnen blir deras individuella upplevelse synliga för oss men även de dem 

delar tillsammans med andra barn på förskolan. Det har framkommit en del faktorer som 

påverkar barns upplevelse av välbefinnande vilket har visat sig vara högljudda miljöer där det 

förekommer mycket skrik och barn på samma plats. Många barn på samma plats har upplevts 

av flera barn som negativt för deras välbefinnande men där orsaken skiljer sig då ett barn 

beskrev en hög ljudnivå och ett annat barn menar att hon upplever en orättvisa när det är 

många barn. För något barn har det visat sig vara meningsfullt med vem som är med på 

platsen för att en plats ska upplevas som bra. 

Barnen i studien har gett oss en variation över hur de upplever fenomenet välbefinnande i 

förskolan. Resultatet i denna studie har bidragit till att lyfta barnens upplevelser och 

förhoppningsvis kunna inspirera till att ännu mer forskning görs utifrån barnens perspektiv på 

sitt eget välbefinnande på förskolan.  
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9. Didaktiska implikationer 
 

Resultatet visar att barnen upplever välbefinnande olika på förskolan. De områden som 

barnen själva valt att ta upp är att barnen trivs i mindre grupper där regler för antalet barn var 

tydligt, även där ljudnivån var låg och på situationer där de kunde få vara i fred. Utifrån detta 

kan vi tänka att förskolorna kan använda materialet i studien genom att försöka arbeta i 

mindre grupper i verksamheten men också genom att utforma miljö på förskolan så att barnen 

har möjlighet att gå undan och finna lugn från den stora barngruppen. 

 

Utifrån att många barn benämnt att de upplever att det är “jobbigt” när det är stökigt på vissa 

platser, kan vi tänka att förskolorna i praktiken kan anamma detta genom att se till att det inte 

är mycket saker på alla platser eller att det finns regler för hur materialet ska användas eller 

exempelvis städas när det inte används.   

Studiens resultat är grundat utifrån sju olika individer som upplever och erfara detta resultat, 

varje barn är individuellt i sina tankar och resultatet i vår studie utgår från barnens upplevelse 

för just dessa barn. Däremot kan vi se att studiens resultat kan väcka tankar och funderingar 

över vad barn upplever i den del som förskolan innebär i deras livsvärld, vilket är en hyfsat 

stor del för många barn enligt Statistiska centralbyrån (2014). 

Genom vår studie vill vi uppmuntra att fler förskolor i framtiden undersöker hur barnen 

verkligen mår och vi kan på lång sikt uppnå det mål som Regeringen (2017) har att år 2030 

bidra till god hälsa. Vi tänker att börjar vi undersöka barnens upplevelser på välbefinnande 

redan i förskolan, kan vi hjälpa barnen att öka sin förståelse och få stopp på ohälsa tidigt. 

Enligt Haraldsson (2009) är det viktigt att barnen får redskap för att finna en balans i sitt 

välbefinnande. Om detta görs redan på förskolan tänker vi att barnen lättare kan hantera 

eventuell obalans i sitt välbefinnande senare i livet. 

10. Vidare forskning 
Följande studie har belyst välbefinnande utifrån barns perspektiv, vilket vi har sett vara ett 

begränsat område utifrån tidigare forskning. Vi önskar att se mer nationell forskning, då 

mestadels tidigare forskning lyfts utgår från internationella delar. Mycket forskning har belyst 

om hur äldre barn och pedagoger upplever om sitt välbefinnande. Därför ser vi en vikt i att 

forskning i framtiden inkluderar förskolebarnens syn på välbefinnande. Vi önskar mer 

forskning som lyfter hur barnen mår på deras förskola och början av deras liv. Då studier 
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utifrån barns perspektiv blir baserat på varje enskilt barns upplevelse tänker vi att forskning 

bör göras kontinuerligt så vi får syn på hur barn mår i både mikro och makroperspektiv. Både 

på varje förskola, kommun, stad, land och hela världen. Förhoppningsvis kan pedagoger då se 

hur dem kan förändra verksamheten så att barnens välbefinnande ökar. 
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Bilagor  

Bilaga 1 
Hej! 

Vi heter Caroline och Sandra och vi är två studenter som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi läser nu kursen examensarbete för 

förskollärare, där vi inom ramen för kursen skriver om barns upplevelser av sitt välbefinnande 

på förskolan. Studien kommer att ske via intervjuer tillsammans med barnen och vi vore 

tacksamma om ert barn vill delta. Dokumentation kommer att ske via filmning och 

ljudupptagning. Barnen kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga eller 

familjeaspekter, utan endast utifrån deras upplevelser av välbefinnande på förskolan. Under 

några dagar kommer vi att besöka er förskola i samråd med arbetande personal. Medverkan i 

studien är frivillig och om man valt att vara med och ångrar sig får man avbryta sitt 

deltagande. Intervjun med barnen kommer att ske i grupp, vilket skapar en trygghet för 

barnen. Under intervjun kommer samtalet att spelas in och filmning kommer enbart att vara 

ett stödverktyg för att vi som studenter ska kunna förstå sammanhanget i samtalet efteråt. 

Dessa filmer kommer inte att publiceras.     

 

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 att vara lyhörda 

för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer att sluta filma och spela in ljud 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. 

Examensarbetet kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, som är ett 

öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.  

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Caroline Shouk Andersson, caande12@student.hh.se 

Sandra Wetterlund, sanwet14@student.hh.se 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

 

____________________________________________________________ 

Målsmans namnteckning 
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Bilaga 2 
 

 

 

Barnintervju  

Vi samlar barnen, berättar att vi ska göra en intervju och att de först ska få ta bilder på olika 

situationer/platser där de mår bra och där de mår dåligt. Det kan vara en plats eller en 

situation. Bilderna som de få ta kommer vi att prata om tillsammans sedan.  

 

 

 

 

 

Frågor:  

1. Vad känner du när du ser denna bilden? 

2. Vad fick dig att välja just denna plats/situation?  

3. Vad känner du när du kommer till denna platsen?  

4. Hur mår du då? Beskriv!  

5. Du valde denna som en plats du mår mycket bra på, kan du beskriva hur du tänkte?  

6. Vad känner du när du ser denna bilden?  

7. Varför valde du just denna plats/situation? 

8. Vad känner du när du kommer till denna platsen?  

9. Du valde denna som en plats du mår dåligt på, kan du beskriva hur du tänkte?  
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Bilaga 3 
Kluster 1; Ljudnivå Citat   

Rosa tornet – Jätteont i öronen ”Jo för att jag är rädd igen att 
den ska välta och för den står 
så nära två hyllor.” (Maya) 

1,10 

Däcket - Vila ”Däcket tycker jag om att vila i, 
för att.. det är lugnt och stilla 
där” Jag är mest fred där” 
(Greta) 

2,10 

Båten -Skrik och många barn ”Båten tycker jag inte om att 
vara… för jag tycker det är för 
mycket skrik där… allra flest 
som leker där… jag sitter mest 
bakom båten… jag gömmer 
mig. (Greta) 

2,21 

 
Dockvrån – Mindre barngrupp 

”Där känns det jättebra, i 
dockvrån, det är skönt liksom 
att bara få vara tre där ibland 
fyra” .. aaa det är faktiskt jätte, 
jätteskönt” (Maya) 

1,14 

Kluster 2; Reglers betydelser   

Kronan – Bortplockat material ”Nej, vi fick inte leka med den 
någon gång” (Kim)  
 

2,2 

Soffan – Bokval ”Asså det är soffan..” ”och Det 
är bara därför för att jag inte 
tycker om när man läser bok”..  
”ibland tycker jag inte om det” 
… ”mm jag brukar faktiskt det 
är den här prinsessan som jag 
gillar mest”.. ”(Kim) 

2,17-18 

 
Rosa tornet – Viljan att göra 
rätt 

”Ja och såhär det är såhär att 
dem måste stå upp när man 
lägger tillbaks dem och det är 
också jobbigt att få dem att stå 
upp” (Maya) 

1,11 

 
Bygga med clics – Bestämma 
plats 

”Men har man clicks clicks får 
man inte gå ut, för har man 
clicks clicks på sig, för så är det. 
”Fröknarna” .. ehh vara me 
nån annanstans än precis 
bredvid clicks clickset så skulle 
jag bara leka lite och lägga 
tillbaka i andra rummet” (Kim) 

2,20 

Stugan - Önskan om ordning  ”Stugan där borta på andra 
sidan huset.. ja den är dålig.. 
för jag gillar inte att vara där så 
mycket.. för där är alltid bara 
stökigt där inne.. för det är så 
jobbigt att plocka undan” 
(Alex) 

3,12 
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Kluster 3; Sociala relationer   

 
Lekstugan – Begränsningar 

”En sak som är tråkig är att vi 
har tagit bort lekstugan här”.. 
”Ja för innan var det typ mitt 
gömställe, där man kunde sitta 
och prata på. ”Nu kan vi liksom 
inte leka mamma, pappa barn 
helt och hållet”. (Maya) 

1.20 

 
Dockvrån - Val av lekkamrater 

”Man kan vara tre, Molly, 
Felicia och jag, det är det som 
jag tycker är bra”.. när det är 
Molly jag, Felicia och Astrid” 
(Idun) 

1,14 

Sandlådan - Betydelsen av 
social relation 

”Jag tycker det är bra med 
Molly i sandlådan, annars 
tycker jag inte det” (Idun) 

1,7 

 
Byggrummet – Orättvisa 

nja asså jag tycker om att städa 
fast liksom dem andra 
fortsätter ju typ bara och 
leker” … dem städar ingenting 
så då måste jag ju städa allting 
och det är det jag blir lite trött 
på, att inte dem städar 
någonting” (Maya) 

1,12-13 

Kluster 4; Barnens tro på sig 
själv 

  

Gungorna - Självständighet ”Man kan ta fart själv” (Idun) 1,1 

Målarsaker – Kompetent ”Där kan man rita, det känns 
superbra, just för det känns 
bra för jag har ritat väldigt 
mycket, jag har tagit hem en 
såhär stor bok när hela pärmen 
är klar” (Maya) 

1,17 

Kullen – Lite höjdrädd ”Kullen”… ”För jag är lite 
höjdrädd”…”Lite läskigt” 
(Charlie) 

3,2 

Klätterställningen – 
Valmöjlighet   

”mmm den här mår jag bra 
på”…”klätterställningen”… För 
man kan klättra. Jag klättrar 
alltid långt ner.” (Charlie) 

3,2-3 
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