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Syftet med denna studie var att undersöka barns beskrivningar av utomhusvistelsen i 

förskolan. Som metod i denna kvalitativa studie har barnintervjuer använts. Åtta barn från 

två olika förskolor har deltagit i studien. I resultatet framkom det att barnen har en positiv 

syn på utomhusvistelsen i förskolan som de kopplar till lek, hälsa och miljö. Resultatet i vår 

studie visar att utomhuspedagogiken har en betydande roll för barnen i förskolans 

verksamhet och att det är något som pedagoger bör fortsätta ta till vara på genom att ha ett 

förhållningssätt som gynnar barns utveckling samt lärande genom utomhuspedagogik.  
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1. Inledning 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, står det att ”verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom-
hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 7). Falk 
(2008) skriver om Szczepanski som menar att utomhuspedagogiken ska ses som ett 
komplement till de redan existerande arbetssätten i förskola och skola och att många 
pedagoger finner utomhuspedagogik givande. Dahlgren och Szczepanski (2004) 
menar att allt som barn och vuxna kan lära sig inomhus kan de också lära sig 
utomhus. Lärandet ska ske i olika sammanhang samt situationer och detta blir 
betydelsefullt för barn i alla åldrar. De menar vidare att man som pedagog måste 
använda allt från soptippen till parken i sin undervisning för att nå den variation som 
är så viktig för att öka möjligheten till lärande i ett helhetsperspektiv. Landskapet ska 
ses som ett tillfälle till att möta helheter då det ger enorm stimulans. Detta fick oss att 
fundera över utomhuspedagogik i förskolan men framförallt hur barnen upplever sin 
utomhusvistelse. Efter att ha gjort eftersökningar i litteratur samt på internet lade vi 
märke till att det finns få studier gällande utomhuspedagogik där barns tankar 
synliggörs och av den anledningen kände vi att detta var angeläget att göra. Med vår 
studie vill vi också utöka våra egna kunskaper om utomhuspedagogik samt göra 
redan verksamma pedagoger medvetna om barns uppfattningar. Det kan vara viktigt 
för pedagoger att veta vad barn verkligen tycker och tänker kring utomhusvistelsen 
för att de ska kunna planera samt arbeta med utomhusverksamheten utifrån barnens 
perspektiv. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om utomhusvistelsen i 
förskolan. 
 
Studien utgår från följande forskningsfråga: 
- Hur beskriver barnen i förskolan utomhusvistelsen? 
 
 
1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Utomhuspedagogik 

Definitionen av utomhuspedagogik utgår från Dahlgren, Sjölander, Strid och 
Szczepanski (2007) som menar att det innebär en plats för lärandet samt ett innehåll 
för lärandet. Det viktigaste kännetecknet för utomhuspedagogik är dock att det är ett 
sätt att lära där det finns olika möjligheter för att återskapa naturliga relationer 
mellan känsla och tanke samt mellan olika kunskapsaspekter. 
 
1.2.2 Utomhusvistelse 

Med begreppet utomhusvistelse menar vi när barnen är ute på förskolan, både på 
gården och utanför förskoleområdet. Mårtensson (2004) skriver att 
utomhusvistelsen ses som en daglig rutin på förskolan. Granberg (2000) menar att 
den ska vara trivsam för barnen med tillfälle till styrda aktiviteter och fri lek. 
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2. Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik redogör vi för teorier och tidigare forskning kring barns 
utomhusvistelse. 
 
 
2.1 Vygotskij 

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) hävdar att barn utvecklas och lär i första 
hand genom samspel samt interaktion med andra människor och med andra 
företeelser i den yttre miljön samt med andra ting. Interaktion inom den 
sociokulturella teorin är en central del. Vygotskij (1995) förespråkade detta och 
menade att barn lär i samspel med andra. En yttre stimulans av aktiviteter krävs för 
att det ska uppstå en inre process hos barnet. Barn måste vara med och uppleva för 
att kunna ta till sig kunskap då det är utifrån det egna agerandet som de skapar 
erfarenheter. Dessa ligger till grund för framtida kunskapsutveckling (Vygotskij, 
1995). 
 
Det kreativa lärandet, fantasin och leken som utvecklande verktyg är också något som 
Vygotskij (1995) förespråkade då barns omvärldsförståelse är beroende av detta. 
Fantasin hjälper barn att föreställa sig fenomen och hjälper dem i sin tur att bli egna 
individer. I leken kan de bearbeta sina upplevelser och på så vis uppenbarar sig en ny 
verklighet. Leken i sig gynnar barns fantasi som också utvecklar deras kreativitet. 
Vygotskij menar dock att vuxna har en mer utvecklad fantasi än barn eftersom vuxna 
har levt längre och upplevt mer. Därför blir den mångfald och variation av 
upplevelser barnen erbjuds väsentliga för deras utveckling av fantasin. Pedagoger bör 
erbjuda barn miljöer som stimulerar och utvecklar barnen (Vygotskij, 1995). I 
läroplanen för förskolan, Lpfö 98 rev 2010, står det att arbetslaget ska se till att 
”verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet” 
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 9). Selin (2007) har intervjuat en förskollärare 
som beskriver att en god utomhusmiljö skapar mer kreativitet hos barnen. Den 
skapande fantasin hjälper barnen att orientera sig i framtiden. Miljön utomhus är en 
sådan då utomhuspedagogik rymmer samspel, lek, fantasi och kreativitet. Därför blir 
Vygotskijs teorier betydelsefulla i förskolans arbete med utomhuspedagogik.  
 
2.2 Dewey 

Szczepanski (2008) skriver att tesen i Deweys pragmatism var att fältstudie och det 
verkliga livet var naturliga utgångspunkter för kunskapsbildning samt lärande. 
Kunskap ska inte bara inhämtas i bibliotek utan också i det verkliga livet efter mottot 
”learning by doing”. Dewey var en reformpedagog och i hans föreställningar om den 
framtida skolan skulle uterummet bli en viktig kunskapsbildande miljö. Dewey ville 
öppna lärandets dörrar mot samhället och skapa en växelverkan mellan praktik och 
teori i autentiska situationer. Platsens betydelse för erfarenheten, det vill säga äkta 
upplevelser, kopplat till det man studerar är också något som betonas av Dewey. 
Barnen skulle leva i en varierande värld och ha en aktiv relation med sin närmiljö. De 
lär sig bättre av varandra när de är utomhus samt att det är nyttigare för dem. 
Stimulering av sinnen och iakttagelse var därför av stor vikt. Förstahandserfarenheter 
i centrum medför att naturen bör upplevas på plats. Begreppsbildningen underlättas 
vid praktisk hantering av konkret material samt genom verkliga erfarenheter av 
omgivningen. En brygga mellan begreppen teori och praktik måste formas, menade 
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Dewey. Att lära med hela kroppen är betydelsefullt för att kunna utveckla lärande, 
förnuft, intellekt, styrka och bra hälsa (Szczepanski, 2008). 
 
 
2.3 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är en plats för lärandet samt ett innehåll för lärandet. Dock är det 
viktigaste kännetecknet att det är ett sätt att lära där det finns olika möjligheter för 
att återskapa naturliga relationer mellan känsla och tanke samt mellan olika 
kunskapsaspekter (Dahlgren m.fl., 2007). Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och 
Ekman (1997) menar att utomhusmiljön tycks svara på den sinnliga stimulansen 
barn är i behov av. Observationer visar att kreativiteten ökar i barnens lek då de har 
tillgång till naturmiljö. Johansson (2004) anser att det med den moderna tekniken vi 
har idag blir upp till oss vuxna att skapa tillfällen för barnen att uppleva naturen. Där 
kan de ta in kunskap och utvecklas. Naturkänsla hos små barn kan nämligen bara 
uppnås genom direkta naturupplevelser och inte genom text eller bild. 
 
Utomhusvistelsen i sig gör att barnen deltar och upptäcker oavsett om de befinner sig 
i en skog eller ute på förskolegården. Genom sin nyfikenhet förflyttas gränserna 
framåt hela tiden för barnet. Barnets engagemang bidrar till betydande erfarenheter 
som är en förutsättning för det egna lärandet (Granberg, 2000). Ohlsson (2010) 
hävdar att skogen bjuder på naturliga utmaningar för barn i alla åldrar. Genom att 
vara ute i naturen får de steg för steg lär känna naturen och med det ökar också 
förståelsen för hur den fungerar. Claesdotter (2005) menar att det är lätt att enbart se 
fördelar med utomhuspedagogiken och att man fastnar vid att utomhuspedagogik 
bara handlar om natur och friluftsliv. Ett sådant tänk kan vara en nackdel då det kan 
begränsa lärandeperspektivet. Utomhuspedagogik handlar också om geografi, kultur, 
språk och historia. 
 

Utomhusundervisningens didaktik har möjlighet att ses som en brygga mellan teori 
och praktik då motsättningen måste bli mindre i lärandemiljöer idag. 
Utomhuspedagogik måste med andra ord tas på mer allvar än vad det redan gör av 
många anledningar. Studier som behandlar människans relation till sin fysiska miljö 
visar att utemiljön bidrar med positiva effekter (Brügge & Szczepanski, 2011). Brügge 
och Szczepanski skriver vidare att denna kunskap måste omsättas i praktiken. Kraven 
i utomhusmiljön skiljer sig från dem som ställs inomhus. Den sociala kompetensen 
utvecklas oerhört utomhus med tanke på det samarbete som den varierade, och 
ibland utmaningsfyllda, naturmiljön kräver. Detta samarbete utvecklas även inomhus 
men inte i lika stor utsträckning (Brügge & Szczepanski, 2011). Björklid (2005) anser 
att det utomhus finns mindre restriktioner och att barnen där har större ytor att röra 
sig på samt större chans att röra sig fritt. Plats för barn att springa, klättra och hoppa 
på ger barnen en känsla av frihet. Vidare menar Dahlgren och Szczepanski (1997) att 
utomhuspedagogik kan bli ett viktigt och metodiskt redskap som kan gestalta 
läroplanens syfte då det i Lpfö 98 rev 2010 står att ”verksamheten ska bidra till att 
barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet 
och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.” 
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 9). 
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2.4 Förskolegården 

Brodin och Lindstrand (2008) skriver att lekplatsens design är av stor vikt för barns 
utveckling inom vissa områden, till exempel konstruktionsförmåga, den sociala 
förmågan samt motoriken. En lekplats bör ge barnen utmaningar samt vara 
lockande. En förskolegård med varierat innehåll och kuperad terräng ger barn chans 
att utveckla sin koncentrationsförmåga bättre än en platt gård utan vegetation. En 
spännande och intressant gård väcker barns nyfikenhet och får de till att vilja 
spendera sin tid där (Selin, 2007). Persson Gode (2011) menar att förskolegårdens 
stora utrymme inte bara är till för fysiska lekar som barnen inte kan leka inomhus. 
Den är också till för att barnen ska kunna mötas mellan avdelningarna och gården 
erbjuder barn många möjligheter för lek, lärande och utveckling. Som pedagog kan 
man ständigt utmana barnen med gårdens hjälp även om de redan är bekanta med 
den, hävdar Persson Gode. Nya aktiviteter innebär nya erfarenheter och kunskaper 
för barnen. Då deras intellekt utvecklas så förstärks även de samtal som sker under 
en aktivitet. 
 
2.4.1 Lekbaser 

Selin (2007) skriver om lekbaser på förskolegården och att det har roll var dessa är 
placerade beroende på barnens ålder. Med lekbaser menar Selin exempelvis fasta 
lekredskap, stenblock, skogsdungar eller klätterträd. Förskolegården måste innefatta 
ställen som lämpar sig för små barn såväl som för de lite äldre barnen. Det är dock 
viktigt att de minsta barnen ska få möjlighet och stöttning till att växa in i gränszonen 
för de områden som är anpassade för de äldre barnen. Stora öppna ytor med chans 
till spring är viktigt för alla barn. När en gårds utformning och innehåll planeras 
menar hon att val av lekredskap inte är det mest väsentliga. Platser och rum i miljön 
är desto viktigare. Förskolegårdens möjligheter måste tas tillvara på då det alltid går 
att skapa variation och möjligheter (Selin, 2007). Björklid (2005) anser att man inte 
behöver ha överflödigt material då man kan använda sig av naturens material. 
Vatten, stenar, buskar, plankor och träd är en naturlig del av barns lekmiljö utomhus. 
 
2.4.2 Förutsättningar 

Utomhusmiljön kan anpassas efter barnen och vad de kan utvecklas inom, anser 
Person Gode (2011). Själva förskoleområdet i sig är intressant för barnen och 
tillsammans kan pedagoger och barn utforska och se på saker som de inte tidigare 
gjort. Beroende på var förskolan är belägen kan det vara olika svårt att hitta 
exempelvis en skog att vara i. Som pedagog måste man då tänka utifrån barnen. 
Ibland kan det räcka med ett fåtal träd för att det ska uppfattas som en skog av 
barnen då det har med olika nivåer att göra. I naturen finns det saker som intresserar 
barn i alla åldrar och där är det lätt att anpassa vistelsen till barnens nivå (Persson 
Gode, 2011).  
 
Selin (2007) menar att odling av exempelvis potatis, morötter och bär på 
förskolegården är en lärorik upplevelse för barnen. Detta är spännande då de kan 
vara delaktiga genom att sätta frön i krukor. Olika väder ger förskolan variation. Efter 
att det regnat får gården ett nytt utseende och pedagoger kan då uppmuntra barnen 
till att undersöka vattensamlingar som kan locka barnen till nya aktiviteter. Grahn, 
Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) skriver att det utomhus finns olika 
krafter såsom vind, vatten, åska och sol som kan inspirera till nya lekar men också 
växandet och de olika årstiderna. Det finns en mångfald som gör att nya lekar kan 
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uppstå då utomhusmiljön oftast bjuder på flera möjligheter än inomhusmiljön 
(Grahn m.fl, 1997). 
 
 
2.5 Barns lek 

I leken får barn stimulans för alla sinnen. De får också tillfälle att utveckla och träna 
på både språk och motorik samtidigt som de får chans att samla på sig massor med 
olika erfarenheter som ger nya kunskaper (Nordlund m.fl., 1997). Granberg (2000) 
skriver att barn i sin lek känslomässigt och intellektuellt utvecklar sitt språk, sin 
motorik och sin kreativitet. Leken i sig är en källa till kunskap genom att barnen i 
dem utforskar, bearbetar, samt prövar på saker i sin omgivning. Många olika 
sammanhang förtydligas och skapar erfarenheter hos barnen. Johansson (2004) 
anser att barn i leken kan uttrycka sina egna inre tankar och erfarenheter av 
verkligheten genom känslor. I Lpfö 98 rev 2010 står det att verksamheten ska främja 
leken som i sin tur bidrar till att barnens intresse tas tillvara på 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
Komponenterna sinnlighet och vidlyftighet främst är påtagliga vid utomhuslek. Med 
sinnlighet menas lekar som självmant stimuleras av våra sinnen och med vidlyftighet 
menas lekar som sporrar barn att mer fritt leka lekar som har en kaotisk natur, till 
exempel lekar där barn klättrar, sprattlar eller brottas men också lekar som är mer 
fantasifulla där barnen släppt på sin egen kontroll något. Båda dessa komponenter 
leder till att miljön och omgivningen har en aktiv roll och man kan säga att 
omgivningen leker med barnen och inte tvärtom (Grahn, 2007). Grahn m.fl. (1997) 
hävdar också att pedagoger, på samma gång som leken sker, kan ta hjälp av naturens 
stora variation och mängd till att finna ny inspiration samt material till nya lekar. På 
så sätt blir inte leken uttänkt för ett visst syfte och barnen tar till sig materialen 
lättare och kan omvandla dem för sina egna behov (Grahn m.fl., 1997). Barns lek 
utomhus brukar utvecklas utifrån den omgivande miljöns förutsättningar. Miljön 
bidrar till att leken kan locka barnen till att klättra, hoppa, springa eller krypa. Barns 
lek utomhus är också beroende av väder och årstid. Ställen att leka på anpassas 
därför av barnen och exempelvis så kan en backe att springa nedför på sommaren 
användas som pulkabacke på vintern (Selin, 2007).  
 
Samtidigt som utomhusvistelsen ska vara trivsam för barnen ska man som pedagog 
också se till att barnen får tillfälle till styrda aktiviteter och fri lek. Ett rikt utbud av 
roliga och intresseväckande aktiviteter som är valda utifrån ett miljömedvetet 
perspektiv ska också erbjudas (Granberg, 2000). Ohlsson (2009) skriver att det är i 
leken som barnen lär sig, men att det också är i leken barnen vågar göra misstag. Det 
är av stor vikt att vuxna också vågar delta i leken, för att barnen ska känna sig säker i 
att pröva nya saker. Johansson (2004) menar att som pedagog måste man finnas till 
hands för barnen under den betydelsefulla leken för att den ska kunna utvecklas men 
samtidigt inte avbryta eller störa den genom att lägga sig i. Rollekar tillåter barnen att 
vara någon annan, såväl människa som djur, och att de där kan bearbeta upplevelser. 
På så vis tränar de sin sociala förmåga samt koncentration- och iakttagelseförmåga. 
Leken blir lika viktig utomhus i naturen som inomhus då det är genom upplevelser 
som barnen utvecklar kunskap (Johansson, 2004). I Lpfö 98 rev 2010 står det att 
barnen skall kunna välja olika aktiviteter under dagen och att verksamheten skall ge 
utrymme för barns egen kreativitet i lärande och lek både inomhus och utomhus. 
Vistelsen utomhus bör ge barnen möjlighet till lek och andra aktiviteter i planerad 
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miljö samt naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 2010). Det är viktigt att ha tillgång 
till utomhusleken genom att den erbjuder annorlunda och stora möjligheter till att 
barn ska kunna få utforska omgivningarna utefter sin egen utvecklingsnivå samt egna 
förutsättningar. En kreativ lekerfarenhet kan ge barnen chansen att få pröva sina nya 
idéer och förmågor, men också söka utmaningar på ett sätt som inte sker i andra 
miljöer (Brodin & Lindstrand, 2008).  
 
 
2.6 Sinnen 

2.6.1 Autentiska miljöer 

Det finns ett samband mellan lärande, hälsa och lek som är vetenskapligt samt viktigt 
att notera, hävdar Szczepanski (2007). Kärnan i utomhuspedagogiken är utnyttjandet 
av upplevelsebaserade och platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus i 
interaktion med textbaserade tillämpningar. Barn måste lämna den formella platsen 
för inhämtande av fakta för att gå ut i naturen för att uppleva 
förstahandserfarenheter (Szczepanski, 2007). Dahlgren och Szczepanski (2004) 
skriver om autentiska erfarenheter som de menar bäst uppnås i mötet mellan den 
lärande och föremålet för lärandet på plats. Genom att känna, beröra och agera i den 
fysiska miljön ökar denna autenticitet. Syftet med utomhuspedagogiken blir därför 
att uppnå detta samt att öka motivationen som bidrar till att inlevelsen i 
lärandesituationen förstärks. Brügge och Szczepanski (2011) belyser upplevelsen att 
verkligen få känna och inte bara att känna till. Inhämtad kunskap genom sinnlig 
bildning är en förutsättning för en mer aktiv kunskap. Med utomhuspedagogik är 
syftet är lära och förstå med hela kroppen genom reflektion över vad man erfarit 
(Brügge & Szczepanski, 2011). Utomhusvistelsen främjar en kreativitet och 
nyfikenhet vilket leder till olika samarbeten som gör att känslor väcks som får barnen 
att värna om vår natur (Claesdotter, 2005). 
 
2.6.2 Barnet i naturen 

Barn som vistas mycket ute i naturen har en harmonisk inställning samt ett större 
lugn i jämförelse med barn som inte upplever djur, natur och växter i sin omvärld i 
samma utsträckning (Grahn, 2007). Även Brügge och Szczepanski (2011) menar att 
naturen erbjuder detta lugn med tillfälle för reflektion. Ohlsson (2009) anser att 
barnens sinnen hela tiden stimuleras när de är ute genom att de klättrar på stenar, 
hoppar över grenar samt känner på löv och andra naturmaterial omkring dem. Då 
alla lär sig genom sina sinnen gäller det att också klara av att stimulera dem på ett 
positivt sätt (Ohlsson, 2009). I skogen kan barnen spinga, känna, utforska samt 
medforska tillsammans med pedagoger. De allra yngsta barnen behöver få lära och 
uppleva med både kropp och sinne för att kunna uttrycka sin nyfikenhet kring något 
de hittat. Lite äldre barn tar utforskandet och nyfikenheten till en ny nivå i och med 
undran om ”vad som händer sedan?” samt genom en utvecklad reflektion. Material 
av olika slag som underlättar vid undersökande är viktigt i upptäckarfasen som de då 
befinner sig i (Persson Gode, 2011). 
 
 
2.7 Hälsoaspekter 

Dahlgren m.fl. (2007) skriver om föreställningen kring att barn och natur hör 
samman ur ett historiskt perspektiv samt att barn på så vis utvecklas till friska 
individer med ökad förståelse för sin omgivning. Denna föreställning om att 
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utomhusvistelsen är nyttig för barnen är fortfarande förekommande för att få barnen 
motiverade till att gå ut. Dahlgren menar att man istället bör fokusera på hur och 
varför utevistelsen är bra för barns hälsa (Dahlgren m.fl., 2007). Barnens hälsa och 
koncentrationsförmåga gynnas av att vara ute. Barns kognitiva, emotionella, kreativa, 
motoriska och sociala utveckling är också något som stimuleras bättre utomhus, 
anser Ohlsson (2009).  
 
Ohlsson (2009) hävdar att all forskning pekar åt att utomhusvistelse ger barnen en 
bättre hälsa då de stärker sitt immunförsvar med hjälp av sol och frisk luft. Inomhus 
är det lättare för smittor av olika slag att spridas av den anledningen att det oftast är 
dåligt ventilerat och trångt. Dahlgren och Szczepanski (1997) belyser också vikten av 
att vara ute och att vi av hälsoskäl, såsom minskning av fetma och benskörhet, borde 
vistas mer ute. I Lpfö 98 rev 2010 står det att ett av förskolans strävansmål är att 
barnen ska utveckla sin motorik, kroppsuppfattning samt förstå vikten av att vara 
rädd om sitt välbefinnande och hälsa (Utbildningsdepartementet, 2010). Falk (2008) 
skriver att koncentrationsförmågan, minnet och empatiförmågan hos barnen 
influeras till det sämre om de inte får vara ute. Strandberg (2006) menar att 
utomhusmiljöerna är som en guldgruva för utveckling och lärande utöver fördelen att 
vara helt gratis. Sett ur ett hälsoperspektiv är uterummet därför oslagbart. 
Szczepanski (2007) skriver att vår hälsa idag är hotad om vi inte återställer vår 
landskapsrelation. Ohälsotalet är högt i dagens samhälle är sannolikt till huvudsaklig 
del orsakat av att chansen för människan att få utlopp för sitt naturliga rörelsebehov 
byggts bort. Quennerstedt, Sundberg och Öhman (2011) anser att det idag blir de 
vuxnas ansvar att erbjuda barnen upplevelser och intryck som de inte kan erfara 
inomhus eller i stadsmiljö. 
 
 
2.8 Pedagogens roll 

Pedagoger måste delta aktivt i småbarns undersökande av miljön utomhus för att 
kunna följa deras utveckling, hävdar Granberg (2000). Det är viktigt att som pedagog 
utmana barnen till att upptäcka och förstå mer än vad de redan gör. Nya 
infallsvinklar bidrar till att barnen utmanas till att på egen hand kunna upptäcka och 
se för att slutligen utveckla förståelse. Barnens inställning till naturen och vad som 
finns och sker där kan påverkas av pedagogerna på förskolan. Genom ansiktsuttryck, 
kroppshållning och tonfall avslöjar pedagogen sin inställning till olika fenomen, 
såsom djur och växter. Huruvida pedagogen anser att de är fula eller fina, äckliga 
eller gulliga framgår tydligt för barnen (Granberg, 2000). Ohlsson (2009) menar att 
vi vuxna ska ge barnen möjlighet att få utforska och upptäcka allt som naturen har att 
erbjuda, både när det kommer till lekmiljöer och lekar. I läroplanen för förskolan står 
det att arbetslaget ska ge barnen en möjlighet till att få lära känna sin närmiljö samt 
de funktioner som har betydelse för det dagliga livet. Lek är av stor vikt för barnen 
och om vuxna kan använda sig av leken för att stimulera barns utveckling är mycket 
vunnet, anser Ohlsson (2009). Persson Gode (2011) menar att en medforskande 
pedagog också är viktig för barnen utomhus för att de ska få kunskap om hur man 
värnar om sin närmiljö. Johansson (2004) skriver att en medaktiv pedagog deltar 
tillsammans med barnen i deras undersökande genom att ställa öppna frågor samt 
problematisera upplevelser. En sådan pedagog och ett sådant sätt att arbeta på 
hjälper barnen till abstrakt förståelse (Johansson, 2004). Utomhuspedagogik är att 
dra nytta av naturen och använda sig av dess medel för att stimulera barns inlärning 
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och utveckling. Grunderna för utomhuspedagogik är att vuxna är med och stöttar, 
undersöker, upplever samt upptäcker tillsammans med barnen (Ohlsson, 2009).  
 
Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver också om pedagogens roll och att ha 
kunskap om planering, organisering och genomförande av undervisning för att 
landskapets potential inte ska förloras. Hela arbetslaget måste tillsammans ha ett 
engagerande förhållningssätt till utomhusaktiviteter och vara införstådda med 
utomhusvistelsens positiva effekter på hälsan, motoriken samt koncentrationen hos 
barnen.   
 
Uterummet bör ses som ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer. Att skapa 
innovativa och kreativa lärmiljöer där allas färdigheter kan synliggöras är 
utmaningen för pedagoger men utomhuspedagogiken är en väg till detta 
(Szczepanski, 2007). Johansson (2004) skriver att ett intresse för naturen bör 
grundas redan i förskolan hos barnen. Genom att kontinuerligt vistas ute utvecklar 
barnen en relation till naturen och kan sedan ta till sig hur den fungerar med 
pedagogers hjälp. Efter det kan en hänsyn och respekt för naturen utvecklas.  
 
 

3. Metod 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vilken metod vi använt oss av för att 
besvara vår frågeställning. Urvalet beskrivs därefter följt av analys, reliabilitet och 
validitet samt de etiska ställningstaganden vi vidtagit. 
 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats där barnintervjuer tillämpas då syftet var att 
undersöka barnens uppfattningar om utomhusmiljön i förskolan. Stukát (2005) 
skriver att avsikten med kvalitativ forskning är att beskriva och upptäcka vilka 
fenomen som finns inom det studerande området. Eftersom att detta förde tankarna 
till syftet med studien så valdes kvalitativ metod då den var relevant. Denscombe 
(2009) menar att denna metod är effektiv då målet är att ta reda på djupare tankar 
från några få utvalda barn, vilket också var intentionen med studien. Kvalitativ 
forskning handlar om att undersöka hur människor upplever och uppfattar 
företeelser och det var detta studien var menad att ta reda på genom barns 
beskrivningar. Denscombe hävdar vidare att denna undersökningsmetod 
sammankopplas med småskaliga studier. Dessa är mer djupgående och tidsödande 
då forskaren måste analysera och tolka insamlad data i form av ord istället för siffror 
som i ett formulär. Forskarens förmåga till att tolka blir därmed avgörande i och med 
att forskarens bakgrund eller egna perceptioner kan komma att styra tolkningen 
(Denscombe, 2009). 
 
Stukát (2005) anser att intervjuer är ett av de viktigaste redskap man kan använda 
sig av inom utbildningsvetenskap. En forskningsintervju ställer stora krav och 
forskaren måste kunna motivera frågornas relevans samt grundligt förklara 
tillvägagångssättet. Forskaren måste också kunna visa att tolkningarna som gjorts 
både är hållbara och giltiga. Denscombe (2009) skriver att intervjuer är vanliga inom 
kvalitativ undersökning då de lämpar sig när forskare ska få insikt i hur människor 
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tänker. Även Stukát (2005) skriver om öppna intervjuer av olika slag och bedömer 
detta som en bättre metod än exempelvis enkäter. Därför är intervjuer den 
forskningsmetod som är mest lämplig för den här studien (Stukát, 2005). Kvalitativa 
intervjuer involverar raka och enkla frågor men med komplexa och innehållsrika svar 
från respondenterna. I dessa svar kan man som forskare sedan bland annat hitta 
intressanta tankar och mönster som respondenterna uttryckt, menar Trost (2010). 
 
Denscombe (2009) skriver om olika slags forskningsintervjuer och den 
ostrukturerade formen av intervju har använts i denna studie då den särskilt betonar 
människors egna tankar. Som forskare har man här en liten funktion men måste 
ändå inleda intervjun med ett ämne som innefattar en lätt fråga. Därefter får 
respondenten tala fritt kring ämnet (Denscombe, 2009). I de intervjuer som är 
ostrukturerade måste den som intervjuar vara väl medveten om vilket område som 
ska täckas men samtidigt ställa frågor i den ordning som situationen för tillfället är i. 
En checklista samt en eller flera huvudfrågor att ställa kan vara till hjälp för den som 
intervjuar. Frågorna måste ställas på ett sådant sätt att man som forskare vet att 
respondenten uppfattar frågorna rätt, exempelvis med hjälp av följdfrågor som "kan 
du berätta mer" eller "har jag förstått dig rätt om…" (Stukát, 2005). Detta hade vi i 
åtanke under intervjuerna då vi använde oss av följdfrågor för att utveckla barnens 
tankar. Stukát (2005) hävdar att man på så sätt kan få så fyllig information som 
möjligt genom att man utnyttjat samspelet mellan intervjuare och respondent. 
Ostrukturerade intervjuer ger forskaren en möjlighet att nå djupare. Är man skicklig 
som intervjuare kan man spontant och snabbt följa upp idéer och tankar och be 
respondenten att utveckla ytterligare samt gå in på motiv och känslor som kanske ses 
som olämpligt i en strukturerad intervju. Denscombe (2009) menar att det dock är 
vanligt att intervjun pendlar mellan att vara ostrukturerad och semistrukturerad då 
gränsen kan vara oklar. Det som intervjuformerna har gemensamt är ändå att 
respondenten med egna ord får formulera sina tankar. Personliga intervjuer beskrivs 
som när två parter ses och samtalar. Dessa intervjuer förenklar den kommande 
analysen då de bara innefattar tankarna från en person i taget (Denscombe, 2009). 
Detta såg vi som en stor fördel då det möjliggjorde att vi kunde fokusera på barnets 
beskrivningar under intervjun samt lättare kunde göra en analys. 
 
Denscombe (2009) beskriver olika sätt att dokumentera intervjuer och hävdar att 
inspelning med diktafon eller dylikt kan fånga allt som sägs. På så sätt är den 
metoden användbar men inspelning kan också hämma respondenterna i vissa fall. 
Något som dock går förlorat vid ljudinspelning är kroppsspråket. Om man som 
forskare är smidig och dessutom antecknar till exempel kroppsgester medan 
intervjun pågår är metoden effektiv, menar Denscombe. Det tänkte vi på när vi 
genomförde våra intervjuer och samtidigt genomförde en ljudinspelning av dessa 
med våra mobiltelefoner. 
 
3.1.2 Barnintervjuer 

Barn måste ges tid vid barnintervjuer. Vill man som forskare veta vad de tänker 
måste man också ge dem möjlighet till att berätta. Ofta har barn mycket som de vill 
säga och då måste de få tid till att tänka färdigt, anser Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000).  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar också att det finns flera olika 
tekniker att använda sig av när vid barnintervjuer. Vill forskaren veta hur barn kan 
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tänkas uppfatta saker av en mer generell natur måste en mängd olika frågor ställas 
som är av olika karaktär. Skulle man som forskare däremot vilja veta vad de tycker 
om en mer specifik sak kan färre och mer specifika frågor ställas. Frågetekniken 
kännetecknas av att man i början ställer övergripande frågor för att sedan närma sig 
det mer specifika innehållet, vilket vi hade i åtanke. Vidare belyser Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) att det finns flera olika sorters frågor att använda sig av 
men inledningen på intervjun bör ha en utgångspunkt som för barnen är bekant då 
de hävdar att det är enklare för barnet att reflektera utifrån en konkret händelse. Det 
finns många olika sätt att fråga barn frågor men uppföljningen på svaren är av stor 
vikt och påverkar hur samtalen utvecklas. Ja och nej-frågor ska undvikas helt då de 
inte ger information kring hur barnet tänker. Detta diskuterade vi inför intervjun och 
detta medförde att vi i möjligaste mån försökte undvika dessa. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) skriver vidare att en typ av fråga som för barnen 
uppfattas lätt är när de får berätta något som man som intervjuare styrt in dem på att 
berätta om. Det ger större fördel att fråga om barnen kan berätta om något än att 
fråga om de vill eftersom att de då kan ge ”nej” som svar. Det är av stor vikt att man 
som intervjuare följer upp sina frågor. Det kräver dock en klar bild av vad man som 
forskare vill med intervjun och på så sätt vet vilka frågor som bör följas upp 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Med denna medvetenhet formulerade vi 
frågor under intervjun som fick barnen att berätta om sina erfarenheter och tankar.  
 
Det är viktigt att vara en aktiv samtalspartner, hävdar Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000). Om man som intervjuare uppmuntrar barnet och visar intresse 
är detta bra, men de hävdar att det inte räcker. En aktiv samtalspartner går in aktivt i 
samtalet som sker och ställer frågor som kan uppmuntra barnet att fortsätta utveckla 
sina tankar. Det kan exempelvis vara frågor som "berätta mera!", "hur tänkte du 
nu?", "nu förstod jag inte". Denna typ av frågor användes under intervjuerna när vi 
upplevde att uppmuntran behövdes. Vissa gånger kan barnet uppmuntras samtala 
genom att man som intervjuare upprepar det som yttrades av dem (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2000). Trost (2010) skriver om barnintervjuer och menar att 
det inte är någon större skillnad från intervjuer med vuxna. En aspekt som dock 
skiljer vid barnintervjuer är koncentration. Intervjuer med barn blir oftast kortare på 
grund av detta då de kanske har svårt att sitta stilla. På så sätt blir det viktigt att fånga 
deras intresse med en gång. Denna aspekt hade vi i åtanke och vi var medvetna om 
att detta kunde ske. Vidare menar Trost (2010) att det finns svårigheter kring att 
intervjua fyraåringar till skillnad från femåringar som kan samtala och koncentrera 
sig bättre. 
 
 
3.2 Urval 

Vi har intervjuat åtta barn i åldrarna fyra till fem år från två olika förskolor. De två 
förskolorna är belägna i samma ort och har liknande utomhusmiljöer då båda ligger 
nära natur och skog. Våra kriterier var att barnen skulle vara fyra-fem år och att de 
två förskolorna skulle ha så lika utomhusmiljöer som möjligt då möjligheterna till 
beskrivning av utevistelsen från barnen skulle vara desamma. Vi har inte tagit hänsyn 
till kön eller kulturell bakgrund vid urval av barn till intervjuerna då det inte är 
relevant för vår frågeställning. Vår strävan var inte att mäta antal utan att få en 
variation av föreställningar om utevistelsen beskrivna för oss. Enligt Stukát (2005) 
har valet av respondenter i vår undersökning baserats på ett strategiskt 
bekvämlighetsurval. Stukát skriver att om avsikten är att ta reda på någons tankar om 
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ett fenomen är det lämpligt att själv välja ut respondenter och göra ett strategiskt 
urval. Med bekvämlighetsurval menas att forskaren valt respondenter som är 
lättillgängliga. Av bekvämlighet valde vi ut de åtta barnen från förskolor där vi sedan 
tidigare upprättat en kontakt. 
 
 
3.3 Databearbetning och analysmetod 

Utifrån det inspelade materialet transkriberades intervjuerna på datorn så fort som 
möjligt efter genomförandet. Stukát (2005) skriver att transkriberingen är en 
tidskrävande process men att den är viktig. För att inte missa delar av intervjun är det 
av stor vikt att transkribera dem i sin helhet. Efter transkriberingen analyserades alla 
barns olika beskrivningar och uppfattningar. Utifrån dessa kunde det urskiljas olika 
kategorier som markerades med olika färger för att få en bättre överblick och 
sammanställdes till ett resultat. 
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 

Denscombe (2009) menar att validitet innebär att metoderna för det insamlade 
materialet samt materialet i sig är exakta och träffsäkra. Gällande metoden avser 
validiteten om rätt faktorer mäts och om exakta resultat kunnat uppmätas. Gällande 
reliabilitet hävdar författaren att en hög sådan innebär att datainsamlingen vid 
upprepad mätning ska få samma resultat varje gång samt att det är konsekvent. Om 
respondenten inte känner sig bekväm i situationen eller om ett känsligt ämne tas upp 
kommer detta påverka kvaliteten på intervjusvaren. Som forskare krävs fokus på att 
vara lyhörd och positiv samt att kunna skapa en trygg stämning. Triangulering kan 
användas för att öka reliabiliteten eftersom att samma sak då undersöks med olika 
metoder. Slutligen poängterar dock Denscombe att full reliabilitet är svår att uppnå i 
en kvalitativ studie eftersom att arbetet inte har som syfte att få generaliserade 
resultat över hela populationen utan att få en fördjupad inblick i ett par specifika fall 
(Denscombe, 2009). 
 
I vår studie anser vi att reliabiliteten är hög då vi ansträngt oss för att följa upp våra 
frågor samt försökt skapa en lugn och trygg stämning under intervjuerna. 
 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det nödvändigt med forskning för samhällets och 
individens utveckling. Samhället och dess medlemmar kan således kräva att 
forskning görs och att den håller hög kvalité. Fyra krav som måste följas har arbetats 
fram. 
 
Informationskravet är det första kravet och det innebär att forskaren alltid måste 
informera respondenterna om vad syftet med undersökningen är samt vilka villkor de 
har. Informationskravet uppfylldes genom missivbrev som i förväg gavs till barnens 
föräldrar med information samt genom att barnen blev införstådda med vad syftet till 
undersökningen var och att deras deltagande var frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska deltagarna i studien vara informerade om vad 
forskningen ska handla om. Vi har samtalat med våra respondenter kring detta samt 
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med deras föräldrar. Vetenskapsrådet (2002) redogör för att respondenterna också 
måste få veta att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  
 
Samtyckeskravet innebär att den deltagande i undersökningen själv får bestämma 
över sin medverkan. Forskaren skall också invänta den deltagandes samtycke samt 
samtycke från vårdnadshavare. Genom missivbreven fick vi vårdnadshavares 
samtycke. Respondenterna blev tillfrågade och införstådda med att de kunde avsluta 
intervjun när de ville eller avstå från att svara på våra frågor. På så vis uppfylldes 
samtyckeskravet. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att alla uppgifter som 
framkommer i undersökningar ska ges största möjliga sekretess. Personuppgifter ska 
förvaras oåtkomligt för obehöriga. Kravet uppfylldes genom att allt insamlat material 
från intervjuerna förstörs. Vi har inte uppgett något som kan leda till spårning av 
respondenterna. 
 
Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet. Det innebär att de uppgifter som 
samlats in kring enskilda personer endast får användas till forskningsändamål. 
Uppgifterna får alltså inte utlånas eller användas för icke-vetenskapliga syften eller 
för kommersiellt bruk. Detta krav uppfylls genom att de intervjuer som genomförts 
inte kommer att användas till något annat än till just denna studie (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 
 

4. Resultat 

Här presenteras resultatet av datainsamlingen som grundas på våra intervjuer med 
de åtta barnen vid de två förskolorna. Barnens namn är fingerade.  
 
Vi har analyserat datainsamlingen och kunnat urskilja tre kategorier av barns 
beskrivningar om utomhusmiljön i förskolan till vårt resultat. Dessa tre kategorier är 
lek, hälsa och miljö. I kategorin lek fann vi även underkategorierna fantasi och 
samspel. Under kategorin hälsa fann vi underkategorin rörelse och under miljön 
kunde vi urskilja underkategorin väder. Detta förtydligas genom figuren nedan: 
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4.1 Lek 

Alla barn kopplar utomhusvistelsen i förskolan till lek av olika slag. Till exempel lekar 
som innefattar saker som de har tillgång till på gården som att gunga, cykla, åka 
rutschkana, åka brandstång och leka i sandlådan med hink och spade. Att leka med 
leksaker inomhus kontra utomhus är något som Anders berättar om. Han säger: 
 

Inne är bättre för ute så har vi inga järnbilar att leka med. 

 
Anders berättar att leksakerna inomhus ibland är mer intressanta än de som erbjuds 
utomhus. Det är en anledning till varför han tycker att det ibland inte är lika kul att 
vara ute som inne och leka. Selma, Vide, Axel och Sixten berättar om styrda lekar som 
de brukar leka tillsammans med andra barn när de är utomhus. Kurragömma, Under 
hökens vingar kom och Kull är sådana lekar.  
 
4.1.1 Fantasi 

Några barn berättar om egna fantasilekar som de brukar leka utomhus. Selma, Vide 
och Harald berättar om lekarna Sjörövare, Racerbil, Pirat och Hip hop. Detta är lekar 
som de menar att de skapat tillsammans med andra barn och som är återkommande 
när de är utomhus och leker. Gällande leken Sjörövare berättar Selma:  
 

Vi brukar va på kompisgungan och leka sjörövare. Vi letar efter en skatt men vi hittar den inte. Jag 

brukar leka med några killar. Det är våran favoritlek för den är roligast och vi leker den nästan 

jämt ute. Ibland leker jag med Amanda och en gång var hon med på Sjörövare. 

 
Selma menar att hon leker fantasileken Sjörövare och letar efter en skatt tillsammans 
med andra barn för att hon tycker att det är den roligaste leken. 
 
4.1.2 Samspel 

Samspel är något som barnen beskriver kring sin utevistelse. De berättar om samspel 
mellan barn-barn, barn-vuxen och mellan vuxen-vuxen. Lisa, Selma, Harald och Vide 
berättar om vilka de brukar leka med och vad de brukar leka för något. Lisa säger: 
 

Ibland så gungar jag själv men ibland så gungar jag med någon. Ibland vill någon gunga, ibland så 

vill Natalie, ibland så vill Malin. Alla möjliga vill gunga med mig och så brukar jag också vilja 

gunga med dem. 

 
Lisa menar att hon leker med flera olika andra barn ute på förskolan men att hon inte 
har något emot att leka ensam också. Axel är inne på samma sak när han berättar att 
han helst inte vill leka själv men att han ibland väljer det ändå. Han säger: 
 

Ibland orkar jag inte leka med någon.  

 
Gällande samspel berättar Axel, Selma och Lisa även om personalen på förskolan och 
vad de anser att deras funktion utomhus är. Axel och Selma har liknande 
uppfattningar då de berättar om hur personalen brukar gå runt när de är utomhus. 
Axel säger: 
 

De bara tittar och kollar på oss. De går runt lite så.  



14 
 

 
 

 
Axel menar att han observerat hur personalen på förskolan går runt när de är 
utomhus för att titta till alla barn. Lisas uppfattning är att personalens funktion 
utomhus är att hjälpa andra barn med olika saker som de själva inte klarar av, 
framförallt när det kommer till att få fart när man gungar:  
 

Ibland så gör de lite startfart åt mig för ibland så kan jag inte riktigt gunga när det är två stycken.  

 
Lisa menar att hon tidigare fått hjälp av personalen med att få fart på gungan 
utomhus då det kan vara svårt för henne att klara av det när de är två stycken på 
gungan samtidigt. 
 
 

4.2 Hälsa 

Hälsa är en aspekt som några barn berättar om under intervjuerna då de tar upp egna 
erfarenheter och tankar kring scenarion, olyckor och konflikter som kan ske inomhus 
samt utomhus. Vide berättar om sina tankar kring varför de egentligen är utomhus på 
förskolan och menar att vara inne hela tiden riskerar hälsan. Han säger:  
 

Så att man inte dör därinne. Ja. Om man är inne hela veckan och hela natten då kan man dö. Därför 

måste man vara ute. 

 
Vide menar att de är utomhus på förskolan för att de inte ska dö. Hans uppfattning är 
att inomhusmiljön blir skadlig om de enbart är inomhus en hel vecka. Vide och 
Harald berättar också om olyckor som kan hända utomhus samt konflikter som kan 
uppstå och vad som sker därefter för att inte en konflikt ska eskalera. Gällande 
olyckor berättar Vide om något som han själv upplevt då hans lillebror gjorde sig illa. 
Hans uppfattning då var att personalen hjälpte till med plåster och sedan kontaktade 
föräldrar. Harald berättar att hans uppfattning om personalen kopplat till hälsa är att 
de ska finnas till hands att prata med då han vistas utomhus ifall att konflikter 
uppstår och att de ska se till att samspelet utomhus fungerar. Han säger:  
 

De brukar kolla hur alla barn gör, eller om de blir ledsna. /…/ Då ska man gå till fröken. Eller om 

nån har puttat nån. Och den måste säga förlåt. 

 
Harald menar att personalen utomhus observerar stämningen på gården och finns till 
om barn blir ledsna eller orättvist behandlade. Personalen kan hjälpa dem att klara 
upp konflikter genom att de får be varandra om förlåtelse och på så sätt förhindra att 
barnen är ledsna och osams med varandra. 
 
4.2.1 Rörelse 

Rörelse är också något som barnen berättar om kring sin utomhusvistelse. Harald 
och Vide ser utomhusvistelsen som ett bra tillfälle att få röra på sig. De berättar om 
att gunga med hög fart och att cykla fort på gården. De upplever att det i 
utomhusmiljön är lättare att röra sig fort än i inomhusmiljön. 
 
  
4.3 Miljö 

I intervjuerna berättar barnen om miljöer av olika slag och vad man kan finna i dessa. 
Axel, Lisa, Selma, Harald och Vide berättar om skogen som de brukar gå till gällande 
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utomhusvistelsen på förskolan. Lisa, Selma och Harald berättar att de då har hittat 
saker där. Harald berättar: 
 

Vi har hittat gamla kalsonger! Kanske var det tjuvar som tappat dem! /…/ Vi hittade mer i skogen 

och de gamla kalsongerna är i en gammal låda borta i ett skåp. Vi tog med alla saker till förskolan. 

Och så hackade vi sönder träd. Bitar av träd. Det målade vi sen. Jag målade den (visar). Så nu är 

den fin. 

 
Hans teori är att kalsongerna som de funnit i skogen från början tillhört tjuvar men 
att de nu är medtagna till förskolan tillsammans med fler saker. Dessa återanvändes 
av alla barn genom att de målades. Lisa refererar till sakerna som skräp som inte ska 
vara där så de fick samla in skräpet, sortera och kasta det. Lisa och Selma berättar 
också om sina teorier kring hur skräpet kommit dit från första början. 
 
Lisa och Harald berättar om växter och bär i relation till sin utomhusvistelse. Lisa 
berättar om sommaren som gör att hon tänker på blommor. Då minns hon en 
händelse från dagen innan som hon berättar om innefattande en blomma som hon 
plockat. Harald tänker på jordgubbar och att han har det och flera andra bär hemma 
som de odlat. Han säger: 
 

På sommaren kan man ha jordgubbar. /…/ Men inte på förskolan. Man kan plantera sån. Jag har 

rabatt hemma. Det är kul. 

 
Harald menar att uppskattar att han kan odla bär hemma hos sig i en rabatt men att 
de inte har någon sådan på förskolan. 
 
4.3.1 Väder 

Axel, Anders, Sixten, Linnea, Lisa, Harald och Selma berättar om olika väder kopplat 
till deras utomhusvistelse. De berättar om vilket väder och vilka årstider de gillar att 
vistas utomhus i samt tar upp fördelar och nackdelar med dessa. Axel berättar om 
fördelar med regnvädret som han berättar att han gillar:  
 

Jag gillar att vara ute när det regnar. Att hoppa i vattenpölar.  

 
Axel menar att han uppskattar regnvädret och vattenpölarna som skapas. De tycker 
han om att hoppa i. Sixten berättar även han om både väder och aktiviteter. Han 
berättar att han tycker om att vara ute när det är kallt men inte när det regnar. När 
Linnea berättar om sina tankar kring regnet berättar hon också att hon gillar att vara 
ute i solen men inte i kylan samtidigt som hon gillar både och. Hon beskriver sin 
mammas tankar kring kylan:  
 

Min mamma sa jag inte ska gå ut.  

 
Linnea menar att hennes mamma inte tycker att hon ska vistas utomhus när det är 
kallt. Även Lisa berättar om vad hon uppfattar att andra tycker om regnet: 
 

Att gömma mig i förrådet är tråkigt. För ibland vill andra barn gömma sig i förrådet när det regnar 

och jag vill inte göra det, jag vill stanna ute. Men då söker jag skydd i rutschkanan! Den har 

fönster där i rutschkanan. Det är höst ute idag. Då kan man leka i vattenpölarna när det regnar. 

 
Lisa menar att hon tycker att det är tråkigt att behöva gömma sig i förrådet på 
förskolegården tillsammans med andra barn som ogillar regnet och vill ta skydd. Hon 
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säger att hon hellre gömmer sig i ett utrymme med fönster under rutschkanan. Hon 
berättar till sist att dagens höstväder erbjuder vattenpölar att leka i. Anders berättar 
om snöänglar och snögubbar som man kan göra på vintern när det är snö utomhus. 
Selma och Harald berättar att de gillar sommaren bäst av olika orsaker. Selma 
kopplar sommaren till ledighet och berättar om vad hon gör när hon är ledig från 
förskolan. Harald berättar att man behöver mindre kläder på sig när man är utomhus 
på sommaren än när man är utomhus på vintern. Han säger: 
 

Man behöver inga kläder då. Man kan ha vanliga skor. När det var sommar hade jag utan jacka! 

Och ingen fleecetröja. Det var skönt. 

 
Harald berättar utifrån sig själv gällande klädsel på sommaren. Han menar att han 
uppskattar när man inte behöver ha jacka eller fleecetröja, bara vanliga skor. Även 
Linnea berättar, precis som Harald, om kläder kopplat till utomhusvistelsen i regnet. 
Hon menar att det går bra att vara utomhus i regnet om man har rätt kläder på sig. 
Galonbyxor hjälper henne att inte bli blöt när hon leker, berättar hon. 
 
 

5. Resultatanalys och diskussion 

Nedan redovisas metoddiskussion, resultatanalys och resultatdiskussion. 
 
 
5.1 Metoddiskussion 

Valet av metod var passande då syftet med vår studie var att undersöka barns djupare 
tankar och ta reda på hur de upplever samt uppfattar företeelser. En medvetenhet om 
att tolkningsförmågan är avgörande i en kvalitativ studie har bidragit till att vi varit 
så objektiva som möjligt (Denscombe, 2009). Därför upplevdes inte detta som en 
nackdel för studien. 
 
Stukát (2005) hävdar att intervjuer är ett av de viktigaste redskap man kan använda 
sig av inom utbildningsvetenskap och det inspirerade oss till att använda oss av 
barnintervjuer för att nå barns beskrivningar vilket möjliggjorde för oss att försöka få 
studiens forskningsfråga besvarad. Det strategiska bekvämlighetsurvalet valdes 
utifrån våra valda kriterier som var barnens ålder och utemiljöerna på förskolorna, 
samt vikten av att en kontakt redan upprättats (Stukát, 2005). Fyra till femåringar 
valdes som respondenter av den anledningen till att vi ville kunna samtala med dem 
utifrån förutsättningarna att de hunnit få erfarenheter av utomhusaktiviteter i 
förskolan. Denscombe (2009) menar att intervjuer är vanliga inom kvalitativ 
undersökning då de lämpar sig när forskare ska få insikt i hur folk tänker. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) anser att den ostrukturerade formen av intervju är 
mest lämplig när det är barn man intervjuar och därför valdes denna form för 
studien. Intervju som metod innebar både för och nackdelar. Fördelarna var att barns 
tankar kunde tas tillvara genom den fördjupning som den ostrukturerade intervjun 
möjliggör. Följdfrågor som "kan du berätta mer" eller "har jag förstått dig rätt om…" 
ställdes för att få så riklig beskrivning som möjligt (Stukát, 2005). En nackdel under 
intervjutillfällena var de olika miljöer som barnen intervjuades i. På grund av ett 
missförstånd vid bokning av plats att sitta på ägde hälften av intervjuerna rum på ett 
kontor med åtskilliga distraherande föremål som upptog barnens uppmärksamhet 
emellanåt. Alla intervjuer för studien kunde dock genomföras på ett adekvat sätt 
genom uppmuntring, vilket Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver om. 
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De menar att en aktiv samtalspartner uppmuntrar barnet att fortsätta utveckla sina 
tankar med frågor som "berätta mera!", "hur tänkte du nu?" och "nu förstod jag inte". 
Som intervjuare kan man upprepa det barnen säger för att uppmuntra samt hjälpa 
dem att utveckla sina tankar (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). 
 
Intervjuerna baserades på kriterier som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
beskriver. De menar att barn måste ges tid vid intervjun då de ofta har mycket att 
säga och detta upplevdes under intervjun. Flera barn berättade länge och utförligt om 
flera olika saker samt visade ett intresse av att få dela med sig av sina tankar och 
erfarenheter. Samtidigt upplevdes det som att några barn ville tillbaka till 
avdelningen samt leken under intervjun och deras beskrivningar blev således korta 
ibland. På grund av tidsbrist avbröts en del barn i det de höll på med för att intervjun 
skulle äga rum. Dock var flera barn exalterade och förväntansfulla över vetskapen om 
att de skulle bli intervjuade. Vi hade en intervjufråga i fokus; ”Vad gör du när du är 
utomhus på förskolan?”. Frågan gjorde det möjligt för följdfrågor att ställas vilket gav 
oss tillfälle att följa upp barnens svar. Som intervjuare bad vi på så vis barnen att 
berätta om något som vi riktat fokus mot, som Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) skriver. På så vis kunde vi undvika att få alltför många ja och nej-svar. Dessa 
kunde vi dock inte undvika helt då vi upplevde det komplext att intervjua barn i fyra-
femårsåldern.  
 
Denscombe (2009) skriver att ljudinspelning är ett bra sätt att dokumentera 
intervjuer då allt som sägs fångas upp. Mobiltelefoner användes till detta och vid 
vissa av intervjuerna upplevde vi att mobiltelefonen var ett störande moment för 
några av barnen då de blev något distraherade när de upptäckte att de blev inspelade. 
Ljudinspelning i kombination med transkribering av hela intervjuerna upplevdes 
givande för vår datainsamling då barnen pratade mycket. Inga av deras utsagor gick 
förlorade då allt spelades in för oss att lyssna på i efterhand. Stukát (2005) skriver att 
transkribering är en tidskrävande process vilket det också var, men att den ändå var 
betydelsefull i sin helhet för att vi skulle kunna tolka barnens svar i sitt sammanhang 
och på ett forskningsetiskt sätt som gjorde datainsamlingen tillförlitlig. Då det 
inspelade materialet fanns att tillgå under hela transkriberingen kunde barnens 
beskrivningar ses i sitt sammanhang och missförstånd minimeras. Alla beskrivningar 
från barnen analyserades efter transkriberingen och utifrån dessa kunde olika 
uppfattningar urskiljas som markerades med olika färger. Dessa uppfattningar blev 
de kategorier som redovisas i resultatet. 
 
Hög reliabilitet innebär att datainsamlingen vid upprepad mätning ska få samma 
resultat, poängterar Denscombe (2009). I efterhand hade det därför varit bra om vi 
hunnit med att intervjua samma barn en andra gång som en uppföljning på första 
samtalet. Det hade kunnat gynna vår studie då högre reliabilitet kunde uppnåtts. 
(Denscombe, 2009). 
 
 
5.2 Resultatanalys och Resultatdiskussion 

Det rikliga materialet ifrån barnens utsagor besvarade vår forskningsfråga. Barnen 
har beskrivit hur de upplever sin utomhusvistelse med varierande samt innehållsrika 
svar och tankar. Följande del kommer därför struktureras med forskningsfrågan som 
utgångspunkt. 
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5.2.1 Barns beskrivningar av utomhusvistelsen i förskolan 

Vid analysarbetet i den här studien kunde följande kategorier urskiljas av barns 
beskrivningar om utomhusmiljön i förskolan: lek, hälsa och miljö. Dessa kommer vi 
under denna rubrik att analysera och diskutera utifrån litteraturen i studien.  
 
Samtliga barn kopplade utomhusvistelsen i förskolan till lek. En anledning till detta 
kan vara att leken är en naturlig del av barnens vardag på förskolan. Som Granberg 
(2000) skriver kan barn i sin lek upptäcka samt utforska och i Lpfö 98 rev 2010 står 
det att verksamheten ska främja leken som i sin tur bidrar till att barnens intresse tas 
tillvara på (Utbildningsdepartementet, 2010). Johansson (2004) menar att barn i 
leken kan uttrycka sina egna inre tankar och erfarenheter av verkligheten genom sina 
känslor. Barns lek utomhus utsätts för färre avbrott, som samlingar och vuxenledda 
aktiviteter, än vad inomhusleken gör. Kanske är det därför som barnen uppskattar 
utomhuslekens värde. En del barn berättade om vilka lekredskap de använder när de 
är ute på gården medan några barn berättade om styrda lekaktiviteter samt lekar som 
de själva hittat på. Johansson (2004) belyser att rollekar tillåter barnen att vara 
någon annan och att de där kan bearbeta saker de upplevt. Selin (2007) hävdar att val 
av lekredskap inte är det mest väsentliga när en gårds utformning och innehåll 
planeras. Utifrån vårt resultat kan vi dock se att barnen har en vilja att ha tillgång till 
redskap av olika slag. Ett barn lyfter till och med att inomhusleksaker borde finnas 
tillgängliga utomhus. Cyklar, gungor och rutschkanor är lekredskap som barnen 
berättar att de visar intresse för när de är ute och att de använder dessa i sina lekar. 
Vi undrar dock hur utemiljön hade använts av barnen om inte dessa lekredskap 
funnits. Björklid (2005) skriver att barn och vuxna kan använda sig av naturens 
material på förskolegården såsom vatten, stenar, buskar, plankor och träd. 
Användning av naturmaterial på gården var det inte många barn som nämnde i 
intervjuerna. Vatten, i form av exempelvis vattenpölar, är dock något som flera barn 
använder sig av i sin lek. Barnen berättade också om samspel på förskolegården 
mellan barn-barn, barn-vuxen och mellan vuxen-vuxen. Nordlund, Rolander och 
Larsson (1997) anser att barn lär och utvecklas genom samspel samt interaktion med 
andra människor och med andra företeelser i den yttre miljön. Vygotskij (1995) 
förespråkade detta och menade att barn lär i samspel med andra. Leken i sig gynnar 
barns fantasi som också utvecklar deras kreativitet. Några barn berättar om sina 
fantasilekar som de leker tillsammans med andra barn. Två barn berättade att de 
ibland leker ensamma. Vi tolkar det som att barnen väljer det av fri vilja samt att de 
behöver komma ifrån och leka för sig själv. Något problematiskt med en sådan 
situation kan vara att pedagoger inte uppfattar detta ifrån barnen. Istället försöker 
pedagoger få in barnen, som frivilligt dragit sig undan, i ett samspel med andra barn 
genom uppmuntran till en ny lek. Som Vygotskij (1995) hävdade menar även vi att 
mångfalden och variationen av upplevelser som erbjuds till barnen är viktig för att de 
ska kunna utveckla sin fantasi. Pedagoger bör erbjuda stimulerande miljöer men vi 
menar att det handlar om att väga av när det är passande och utvecklande för barnen 
då tid för lugn och ro även det är utvecklande, enligt Brügge och Szczepanski (2011). 
Ett aktivt deltagande i småbarns undersökande av miljön utomhus från pedagogernas 
sida gör det möjligt att följa barnens utveckling (Granberg, 2000). I den här studien 
uttrycker dock barnen att personalen sällan deltar i leken och undersökande 
aktiviteter på förskolegården. Barnen beskriver att pedagogerna mest går runt och 
observerar dem. Vi tolkar det som att barnen är tillfreds med detta och vill leka och 
undersöka utan vuxnas delaktighet. Barnen berättade att de ber pedagogerna om 
hjälp när de behöver det, till exempel när en konflikt uppstår eller när de behöver 



19 
 

 
 

hjälp med fart vid gungorna. Johansson (2004) anser dock att pedagoger bör finnas 
till hands för barnen under den betydelsefulla leken för att den ska kunna utvecklas 
men samtidigt inte avbryta eller störa leken genom att lägga sig i. Kanske har bristen 
av pedagogers delaktighet i leken präglat barnens uppfattningar av pedagogers 
funktion utomhus. Vi tror att uppfattningarna skulle se annorlunda ut om pedagogers 
förhållningssätt bidrog till att de lekte, undersökte och upptäckte med barnen, detta 
är i enlighet med vad Granberg (2000) menar. Persson Gode (2011) skriver att 
pedagoger ständigt kan utmana barnen med förskolegårdens hjälp. Nya aktiviteter 
innebär nya erfarenheter och kunskaper för barnen. 
 
Barnen berättade om hälsa under intervjuerna genom reflektioner kring egna 
erfarenheter, tankar och scenarion som kan ske utomhus. Rörelsen som utemiljön 
möjliggör för var också något som barnen berättade om. Ohlsson (2009) menar att 
barns kognitiva, emotionella, kreativa, motoriska och sociala utveckling stimuleras 
utomhus och i Lpfö 98 rev 2010 står det att barn i förskolan ska ges tillfällen att 
utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Ohlsson (2009) pekar på vikten av att 
barn ska vara utomhus eftersom att det leder till en bättre hälsa då utomhusvistelse 
stärker barns immunförsvar. Inomhus är det lättare att bli sjuk på grund av smittor 
av olika slag i kombination med dålig ventilation och trånga utrymmen. Utifrån 
intervjuerna framkom det av ett barn att ”om man är inne hela veckan och hela 
natten då kan man dö.” Dahlgren m.fl. (2007) menar att föreställningar om 
utomhusvistelse är nyttig för barnen då det kan öka barns motivation till 
utomhusvistelsen. Utifrån de här beskrivningarna så kan det tolkas som att barn hör 
detta av andra vuxna, föräldrar och pedagoger i syfte för att göra utomhusvistelsen 
lockande för dem.  
 
Vidare hävdar Björklid (2005) att barnen utomhus har större ytor att röra sig på samt 
större chans att röra sig fritt. Grahn (2007) skriver vidare att barn utomhus leker 
lekar som sporrar dem till att leka mer fritt, till exempel lekar där barn klättrar, 
sprattlar eller brottas. Dessa kan upplevas som kaotiska. Det kan vara viktigt att ta 
tillvara på all sorts lek oavsett dess natur. Lek med mycket rörelse är viktigt för 
barnens motoriska utveckling och utifrån vårt resultat kan vi se att barn uppskattar 
utevistelsens rörelsefrihet. Två barn berättar att det är lättare att röra sig snabbt 
utomhus än inomhus, dels genom att gunga och cykla. I enighet med Dewey menar vi 
att det är viktigt att barnen får tillfälle att lära med hela kroppen för att kunna 
utveckla såväl sitt intellekt som sin goda hälsa (Szczepanski, 2008). 
 
Barnen berättade om miljöer av olika slag i våra intervjuer, såsom förskolegården, 
skogen och utemiljön hemma. Många barn beskrev vad de brukar göra i skogen och 
det var tydligt att skräp samt återvinning var begrepp som de var bekanta med. 
Dewey menade att fältstudie och det verkliga livet var naturliga utgångspunkter för 
kunskapsbildning samt lärande. Kunskap ska inhämtas i det verkliga livet efter 
mottot ”learning by doing”. Dewey menade också att barnen skulle leva i en 
varierande värld och ha en aktiv relation med sin närmiljö (Szczepanski, 2008). 
Granberg (2000) anser att utomhusvistelsen i sig gör att barnen deltar och upptäcker 
oavsett om de befinner sig i en skog eller ute på förskolegården. Utifrån vårt resultat 
tolkar vi det som att båda förskolorna erbjuder barnen olika lärmiljöer utomhus och 
att pedagogerna är medvetna om fördelarna med lärande i autentiska miljöer. 
 
Utomhusvistelsen gynnar en kreativitet och nyfikenhet som leder till olika 
samarbeten där känslor väcks och som får barnen att värna om vår natur, belyser 
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Claesdotter (2005). I läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev 2010, finns flera 
lärandemål som beskriver miljön. I den här studien kunde vi analysera 
miljöaspekterna från barnens utsagor. Några barn berättar om odling i relation till 
sin vistelse utomhus. Selin (2007) hävdar att odling av exempelvis potatis, morötter 
och bär på förskolegården är lärorikt för barnen då det är spännande för dem att vara 
delaktiga genom att så. Det är ett bra sätt för barnen att ta till sig kunskap om på 
vilket sätt vi är beroende av naturen och dess tillgångar. Resultatet visar att det finns 
ett intresse för detta och i Lpfö 98 rev 2010 står det att pedagoger ska ta tillvara på 
barns intresse för något i verksamheten. Därför är det viktigt att personalen i 
förskolan arbetar med växter och andra vetenskapliga fenomen. I undersökandet tror 
vi att pedagoger kan vara delaktiga i processen tillsammans med barnen, vilket 
Granberg (2000) menar är viktigt och vilket utsagorna från barnen i vårt resultat 
visar bristen av. Johansson (2004) poängterar att pedagogers förhållningssätt även 
det blir viktigt i miljösammanhang då barn ofta gör som vuxna gör. Redan i tidig 
ålder är det av stor vikt att barnen utvecklar ett miljötänk. Granberg (2000) menar 
vidare att pedagogerna genom ansiktsuttryck, kroppshållning och tonfall avslöjar sin 
inställning till olika fenomen. Att vara en förebild för barnen gällande naturen blir 
därför avgörande i utomhuspedagogiken. Förskolan i sig kan vara en förebild genom 
att exempelvis jobba för Grön flagg. Ett sådant arbete kan engagera alla på en 
förskola, allt från förskolechef till pedagoger, barn, kökspersonal samt städpersonal.  
 
Många barn berättar om väder och årstider kopplat till deras utomhusvistelse samt 
vad dessa miljöer erbjuder dem att göra. Grahn m.fl. (1997) menar att olika årstider 
samt krafter som vind, vatten, åska och sol kan inspirera till nya lekar. Mångfalden 
bidrar till att nya lekar uppstår då utomhusmiljön ofta bjuder på flera möjligheter än 
vad inomhusmiljön gör (Grahn m.fl., 1997). Olika väder ger förskolan variation då 
gården får ett nytt utseende efter exempelvis regn, skriver Selin (2007). Resultatet 
visar att barnen är medvetna om det då de kan anpassa sin lek utifrån väder och 
årstid. Ett barn berättade att andra barn inte vill vistas ute i regnet och att de då söker 
skydd. Dock tycks de flesta barn ta tillvara på förutsättningarna som ges för varje 
gång de är utomhus och gör sin vistelse positiv. Vidare anser Selin (2007) att 
pedagoger kan uppmuntra barnen till att undersöka vattensamlingar som i sin tur 
kan locka barnen till nya aktiviteter (Selin, 2007). Kanske är det något för alla 
pedagoger att ta tillvara på? Ett barn beskriver att ytterkläderna är väsentliga för 
utomhusupplevelsen. Detta påstående är viktigt och lyfts då devisen ”kläder efter 
väder” är av stor vikt i förskolan. I vårt resultat har inte något barn påpekat att 
barngruppen ska stanna inne vid regnigt eller kyligt väder. Det visar att pedagogerna 
är medvetna om olika väder och årstiders förutsättningar för barns undersökande och 
lärande. Ohlsson (2009) belyser att utomhuspedagogik handlar om att tillsammans 
med barnen dra nytta av naturen och använda sig av dess medel för att stimulera 
barns inlärning och utveckling.  
 
 
5.3 Slutsatser 

Vi upplever att barnen i vår studie ser utomhusvistelsen som en positiv del i 
förskolans verksamhet då de beskriver många lustfyllda aktiviteter och 
lärandesituationer. Det framgick att utomhusleken är en stor del av barnens vardag 
på förskolan och genom samspel skapar de återkommande fantasilekar. Lekredskap 
är viktiga för barnen och det finns en önskan om att utöka utbudet från barnens sida. 
Hälsoaspekten kopplat till barns utomhusvistelse blir tydlig då barnen beskrev hur de 
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utvecklade sin motoriska förmåga på ett annat sätt utomhus än inomhus. De beskrev 
också olika miljöers förutsättningar och visade medvetenhet kring hur dessa kan 
utnyttjas på olika sätt, exempelvis vattenpölar att hoppa i och skapande av snöänglar 
i snön. Vi anser att utomhusvistelsen är viktig för barn, dels för att barnen själva 
uttryckt att de tycker att det är roligt och dels för att ett stort antal strävandemål i 
Lpfö 98 rev 2010 kan uppnås genom lärande utomhus, såsom lekens betydelse och 
förståelse samt respekt för naturen och närmiljön. 
 
 
5.4 Nya forskningsfrågor 

Ett område för vidare forskning som skulle vara intressant att studera är hur barns 
beskrivningar av utomhusvistelsen på en förskola i innerstadsmiljö ser ut i jämförelse 
med barns beskrivningar av utomhusvistelsen på en naturnära förskola. Kanske är 
inte skillnaderna i barns beskrivningar så stora som vi antar? Under arbetet med vår 
studie är detta något vi reflekterat över.  
 
 
5.5 Pedagogisk relevans 

Resultatet av denna studie har varit lärorikt för vår framtida lärarroll då vi blivit 
medvetna om utomhuspedagogikens funktion samt vad man faktiskt kan vinna 
genom att göra motsättningen mindre mellan teori och praktik, som Szczepanski, 
(2008) skriver om utifrån Deweys tankar. Att lära med hela kroppen är viktigt för att 
kunna utveckla lärande, förnuft, intellekt, styrka och bra hälsa (Szczepanski, 2008). 
Utomhuspedagogiken bör vara en naturlig del av all undervisning, både i förskola och 
skola, och inte ses som ett ”projekt” som är tidsödande. Tidigare förutfattade 
meningar från vår sida kring barns beskrivningar av utomhusvistelsen har med vår 
studie blivit utmanade. En tidigare uppfattning innan studien genomfördes var att 
barnen i förstahand skulle välja inomhusvistelse men det visade sig att vara precis 
tvärtom då uppskattningen av utomhusmiljön från barnen var stor. De såg många 
fördelar med vad de kunde utveckla och lära utomhus. Detta intresse från barnens 
sida anser vi att pedagoger idag måste fortsätta ta tillvara på men för att möjliggöra 
detta behöver pedagoger fundera på hur deras förhållningssätt egentligen är ute på 
gården samt i andra utomhusmiljöer. Det är betydelsefullt att förhållningssättet hos 
pedagoger i utomhuspedagogiken gynnar barns utveckling och lärande. Vi tror att 
detta i sin tur bidrar till att motsättningen mellan teori och praktik minskas genom 
att utomhusmiljön får ses som en viktig källa till inhämtning av kunskap och lärande. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej alla föräldrar! 

Vi heter Sofia Eldin och Emelie Nilsson och är två studenter som läser till lärare på 

Mälardalens Högskola. Nu är det dags för oss att skriva vårt examensarbete som 

kommer handla om barns uppfattningar av utevistelsen i förskolan. Vi vill genom 

intervjuer undersöka barns uppfattningar kring utevistelsen och därför skulle vi 

behöva Er tillåtelse att intervjua Ert barn. Intervjuerna kommer att genomföras på 

förskolan under en del av vår praktikperiod v.41-43. Intervjuerna kommer att 

dokumenteras via diktafon eller mobil, för att vi efter intervjuerna ska kunna 

transkribera och sammanställa materialet till vårt examensarbete.  

Det insamlade materialet behandlas enligt de etiska reglerna. Materialet avkodas och 

kommer inte vara identifierbart då barnens utsagor transkriberas och endast vissa 

delar av text tillämpas som exempel i studien. Deltagandet är frivilligt och för att 

försäkra oss om det ber vi Er besvara följande fråga om deltagande.  

 

Barnets namn: ___________________________ 

Godkännande:                 

(ringa in ditt svar)  

 

JA                               NEJ 

 

Vid frågor får Ni gärna kontakta oss eller vår handledare på Mälardalens Högskola. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 
 
Sofia Eldin (sen09005@student.mdh.se) 
Emelie Nilsson (enn09003@student.mdh.se) 
 
Handledare: Marika Norling (martina.norling@mdh.se) 


