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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att undersöka hur barn i förskolan upplever och tolkar olika miljöer utomhus. I samhället kategoriserar 
vuxna ofta miljöer utifrån vilka som är naturliga och vilka som är stadsmiljöer. Pedagoger i förskolans verksamhet kan ha liknande 
synsätt men det är inte säkert att de stämmer överens med barnens synsätt. Studien har utgått från ett fenomenologiskt 
perspektiv och använt fotoeliticering, vilket innebär att forskaren använder bilder som en samtalsgrund i en intervju. Studien är 
baserad på nio intervjuer med 4-5 åringar på en förskola. I resultatet presenteras kategorier som visar på hur barn upplever och 
tolkar olika miljöer utomhus. Erfarenheter, Sociala interaktioner, Lekmöjligheter, Risker samt Estetiska element är de kategorier 
som jag tolkat utifrån barnens berättelser. Studien kommer fram till att vi måste ha en medvetenhet kring barns tankar och 
erfarenheter när vi rör oss eller utformar miljöer i förskolans verksamhet. Barnen använder sig inte av kategoriseringarna natur- 
och stadsmiljö när de tolkar miljöer.  
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1. Inledning 
Människan existerar och rör sig dagligen i olika miljöer och hen kan även ses som skapare av 

dessa. Den verklighet som finns omkring oss blir konstruerad när vi vistas i dem samt när vi 

talar om dem. När barn rör sig idag i samhällets olika omgivningar, både hemma och i 

förskolans värld gör de tolkningar av sin omgivning. Platserna blir också en del i deras 

upplevelse och deras individuella sätt att lära in.  

 

Det finns olika uppfattningar och synsätt på miljöer och platser omkring oss. Dessa synsätt 

har vi med oss in i förskolans värld och delar med oss av innehållet till barn och pedagoger, 

dock kan det finnas paradigm eller normer i samhället som gör att vissa synsätt är mer 

accepterade än andra. Exempelvis kan en kategorisering mellan vad som är naturligt och vad 

som är en stad vara en sådan norm. De miljöer som är skapade av människan, som exempelvis 

en stad, kan sägas vara anpassad efter vuxna normer, värderingar och förutsättningar. 

Synsätten på vad som är en stad och vad som är en naturlig miljö är något som även 

pedagoger kan ha med sig in i verksamheten. Vad händer då när barn rör sig i dessa 

vuxenstyrda miljöer? Hur påverkar detta lärandet?  

 

Barns erfarenhetsvärld och perspektiv är något som alltid har fascinerat mig i mitt yrke som 

förskollärare. Deras fantasi och vilja att utforska och förstå sin omvärld är något som driver 

mig och många andra i förskolans värld idag. Denna värld är full av möten mellan människor 

men också möten mellan människor och olika miljöer. Möjligheten för barnen att röra sig i 

både planerad miljö och naturmiljö är något som preciseras i styrdokumenten (Skolverket, 

2016a, s. 7). Barns lärande kan inte isoleras till en speciell tid eller plats såsom det finns 

möjlighet till att göra i klassrumsundervisning. I förskolan sker lärandet under hela dagen 

vilket gör uterummet till en viktig del i verksamheterna. Utomhuspedagogik blir därför ett 

område som ska finnas i förskolans verksamhet och detta begrepp är brett och omdiskuterat 

vilket gör att det kan innefatta flera olika perspektiv. En definition av begreppet innefattar 

uppfattningar kring platser (Dyment och Potter, 2015, s.196). Om vi vet hur barn närmar sig, 

upplever och tolkar miljöer omkring dem, blir det också tydligt hur vi kan utforma 

verksamheten för att skapa lärandesituationer och möjligheter till utforskande. Dock är det en 

fråga om hur vi vuxna försöker närma oss barnen i deras tolkningar och upplevelser av sin 

omvärld. 
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Vi kan vinna ytterligare perspektiv och ytterligare förståelse för barns lärande om deras röster 

får möjlighet att göras hörda (Doveborg och Pramling Samuelsson, 2012, s. 9).  

Jag menar att utgå från barns upplevelser och tolkningar av olika miljöer och för att bygga en 

bra grund för samtal kommer bilder användas för att skapa ett bra intervjuklimat. Genom 

detta vill jag uppnå en öppenhet som gör att barnen känner sig trygga i att berätta vad de 

tycker, tänker och känner i relation till de olika miljöerna.  

 

Jag menar att försöka utöka förståelsen kring hur barn upplever och tolkar olika miljöer 

omkring oss. Nio intervjuer med 4-5 åringar genomfördes med hjälp av bilder med blandade 

miljömotiv som en kommunikationsväg mellan mig och barnen.  
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2. Problemformulering 
Barn kan ha varierande uppfattningar och synsätt på de miljöer som finns omkring oss.  

Omgivningen är inte bara en subjektiv del i barnens upplevelser och lärprocesser utan 

påverkar även hur de uppfattar sig själva i relation till den bestämda miljön. Det blir ett slags 

samspel mellan barnet och miljön och i den här processen kommer förskolan och dess 

verksamhet in i bilden. Hur pedagoger i förskolan uppfattar och upplever omgivningen 

utomhus kan skilja sig från de perspektiv barnen har om samma omgivning. Det är 

exempelvis en norm i det vuxna samhället att betrakta miljöer och kategorisera dem i stads- 

eller naturmiljöer. De två olika kategoriseringarna säger något om hur vi betraktar oss själva i 

relation till miljön omkring oss. De ”naturliga” miljöerna kan sägas vara de som är orörd av 

mänsklig hand medan en stadsmiljö är uppbyggd av människan. Att människan betraktar det 

som är naturligt som något icke-mänskligt, är intressant att diskutera vidare i relation till 

barnens individuella uppfattningar av miljöer. Vad följden blir av att pedagoger i förskolans 

värld har kategoriserat sin värld i tydliga avgränsade delar kan undersökas ytterligare. Det är 

även intressant att utgå från kategoriseringarna naturligt respektive stad för att undersöka hur 

barn ser på miljöer. Barnen är en del i samhället och kanske färgas av de normer och 

värderingar som finns omkring dem men vi kan även se barnet som en individ med helt egna 

synsätt och perspektiv. Hur de ser på den världen är intressant för att vi ska förstå barnens lär- 

och utforskandeprocesser.  

 

Förskolans uppdrag är bland annat att möta barn och observera intressen samt skapa 

lärandetillfällen som är givande för alla. Det är också förskolans uppdrag att ge barnen 

möjlighet att möta olika slags miljöer utomhus, både planerad och naturlig. Det är när barnen 

får möjlighet att möta världen utomhus, utanför de fyra väggarnas begränsning, som det blir 

högst aktuellt att förstå deras sätt att kategorisera och förstå sin omvärld.   

 

Med utgångspunkt i min förförståelse av hur miljöer omkring oss är utformade och hur 

pedagoger kategoriserar vår omvärld, har jag valt ut bilder på olika platser. Miljöerna är en 

representation av min upplevelse av det vuxna sättet att se på så kallade naturliga -och 

stadsmiljöer. Jag ville undersöka om barnen ser på världen på samma sätt som pedagoger eller 

om de har andra perspektiv. När pedagoger och barn möter varandra i förskolans verksamhet 

är det viktigt att förstå hur det sagda mötet går till. Med vilka ögon ser barnet på världen 

omkring sig och hur kan pedagoger i förskolan förstå deras perspektiv bättre?  
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2.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att undersöka hur barn i förskolan upplever och tolkar olika miljöer utomhus.  

Mina forskningsfrågor är följande:  

- Vilka ord använder barn för att tolka miljöer utomhus? 

- Utifrån vilka perspektiv tolkar barn miljöer utomhus?  

- Hur kan barns perspektiv på miljön omkring dem förstås i relation till vuxnas 

perspektiv?   
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3. Bakgrund 
Miljöerna i förskolan innefattar både rummen inomhus samt rummen utomhus där barn har 

möjlighet att röra sig utanför de fyra väggarnas begränsningar. Utomhuspedagogik blir därför 

ett centralt område i förskolan där barnperspektivet är av vikt för att få en förståelse för hur 

lärandet kan se ut. I detta perspektiv är barns relationer med omgivningen utomhus samt med 

andra barn och pedagoger en viktig del för att lärande ska uppstå. I barns lärande är leken ett 

sätt att upptäcka sin omvärld. Leken i relation till lärandet preciseras ytterligare i detta avsnitt.  

3.1 Utomhuspedagogik i förskolan  
Den svenska förskolan har en lång tradition av arbete med utomhuspedagogik på flera olika 

sätt. Många förskolor har länge arbetat med hållbar utveckling och barns relationer till 

naturen. I detta arbetssätt ingår ofta att barnen vistas i olika slags miljöer, både i skog, parker 

och i mer stadsbaserade områden. Detta ger barnen möjlighet att skapa relationer med sin 

omgivning och därmed finns möjligheten att lärandetillfällen kan uppstå. Frågor som relaterar 

till barnets egen erfarenhetsvärld såsom skräphantering och sortering samt omtanke om 

närmiljön kan vara en grund i ett arbete med hållbar utveckling i förskolan (Ärlemalm-

Hagsér, 2012, s.11). En annan aspekt av arbete med hållbar utveckling i förskolan är att barn 

ska ges möjlighet att tänka kritiskt kring frågor och därmed få en känsla av att de själva kan 

påverka. För att skapa en relation till omgivningen omkring barnen måste de även få 

möjlighet att vistas på dessa platser. Det är först då som mening kan byggas kring platserna 

och en förståelse kring hållbar utveckling skapas. Det är dock inte en säkerhet att en relation 

och kunskap kring naturen skapar en medvetenhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor i 

framtiden, men det är en aspekt att ta med i förskolans arbete (Hedefalk, Almqvist och 

Östman, 2015, s.985). 

 

Skolverket (2015, s. 9) förstärker hur lärandet är sammankopplat med barns interaktion med 

andra och med miljöerna omkring dem. Det är i detta relationella samspel som djupare 

reflektioner och nya tankar och idéer kan skapas. Därför kan vi inte säga någonting om 

barnets lärande utan att sätta det i sammanhang och kontext med sin omgivande miljö.  

I läroplanen preciseras hur verksamheten ska bedrivas både inomhus och utomhus samt hur 

en förståelse och en empati för omgivningen ska utvecklas (Skolverket, 2016a, s. 7).  

Det är även av vikt att inne- och utemiljö ska vara utformad på ett sätt som underlättar kontakt 

mellan barn och vuxna samt med omgivningen (Skolverket, 2016b). I vissa fall kan 

omgivningen sägas utgå från våra vuxna behov och därför kan det uppstå problem när vi tittar 
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på barnets lärande ur pedagogens perspektiv. Det finns studier som har utgått från det vuxna 

sättet att kategorisera omvärlden genom naturliga och stadsmiljöer. Zamani (2016, s. 174) 

utgår från naturliga respektive tillverkade miljöer i sin studie om barns lek på olika platser. 

Tillverkade miljöer definieras i studien som platser som är till största del skapad av 

människan. Pasanen, Tyrväinen och Korpela (2014, s. 329) har studerat vuxnas uppfattning av 

hälsa i relation till naturliga samt vad de definierar som byggda miljöer, exempelvis en stad. 

Genom min egen förförståelse, erfarenhet samt genom att läsa forskning kring det 

utomhuspedagogiska fältet utgår den här studien från de kategoriseringar som jag kallar för 

naturliga respektive stad. För att vi ska få en förståelse för barns lärande måste vi se barnet i 

dess kontext och i dess samspel med andra och omgivningen (Skolverket, 2010, s. 85). 

Skolverket (2016b, s. 2) beskriver också vilka faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till 

då vi utformar förskolans verksamhet. De beskriver hur inne och utemiljön måste utformas 

efter barnens intressen och med mening att utmana barnens tankar och idéer.  

 

Begreppet utomhuspedagogik kan definieras utifrån flera olika perspektiv. Dock kan ett 

historiskt perspektiv säga att en definition av utomhuspedagogik kan fokuseras kring 

exempelvis naturen, risker, kompetensutveckling och äventyr. I dagens arbete med 

utomhuspedagogik kan definitionen även innefatta miljöfrågor, hållbarhetsutveckling och 

uppfattning av platsen (Dyment och Potter, 2015, s.196). Arbetet med utomhuspedagogik i 

förskolan är något som preciseras i läroplan och styrdokument. Dock kan det vara en fråga om 

intresse och kunskap hos personalen som utgör i hur stor utsträckning detta arbete sker. 

Szczepanski (2008, s.55) beskriver hur olika synsätt på utomhuspedagogik kan råda på en 

arbetsplats. Ofta blir även undervisning inomhus den rådande normen och rummet utomhus 

ses som ett tillbehör men inte något essentiellt. Uterummet kan även ses som en risk och det 

kan bero på bristande kunskap och intresse hos personalen. Zink och Burrows (2008, s. 254) 

beskriver även att det kan uppfattas som en annorlunda upplevelse att röra sig utomhus, sett 

utifrån att normen är att lära in inomhus. Det är en upplevelse som endast kan skapas då barn 

och pedagoger möter den verkliga världen utanför de fyra väggarna.  

 

3.2 Lek och lärande  
När det gäller små barns kan leken sägas vara en grundpelare i deras sociala utveckling och i 

lärandesituationer. I leken skapar de mening av sig själva, varandra och sin omgivning. Det 

finns olika typer av lek som kan ha olika funktioner beroende på barnet som individ och dess 
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omgivning. Rollek kan sägas vara en form av lek som gynnar barns sociala utveckling som 

exempelvis hur barnen kan kommunicera med varandra. Det finns studier som tyder på att 

även andra typer av lekar är positiva för lärandet där ett exempel kan vara rörelselekar, såsom 

jaga-lekar eller kurragömma, utomhus. Uterummet inbjuder till rörelselekar i högre grad än 

vad innerummet gör, därmed kan lekarna utomhus få andra effekter än de lekar som 

vanligtvis leks inomhus (Veiga, de Leng, Cachucho, Ketelaar, Kok, Knobbe, Neto och Rieffe, 

2016, s. 10). Det finns även studier som tyder på att rolleken har en viktig roll i barns lärande. 

Att uterummet har en möjlighet att ge barn utrymme för rollekar även utomhus kan främja 

deras sociala utveckling (Li, Hestenes och Wang, 2014, s. 65).  

 

Barns lek utomhus kan se olika ut beroende på individen, gruppen och omgivningen. Dock 

talar omgivningen till barnen och därmed påverkas deras val av lek och lärande. Detta kallas 

för affordance, och är ett begrepp som visar på omgivningens inbjudan till olika sorters lek. 

Exempelvis kan en sten inbjuda till klättring om möjligheten finns att klättra på den och 

därmed kommer barnen leka klättringslekar kring den bestämda stenen (Miranda, Larrea, 

Muela och Barandiaran, 2016, s. 12). Det är omgivningen som visar barnen olika möjligheter 

och begränsningar som vi vuxna måste vara medvetna om när vi utformar miljöer för eller 

placerar barngruppen i miljöer för att främja lek och lärande. Jansson, Sundewall och Wales 

(2016, s. 234) har undersökt hur inbjudande en miljö kan vara för barn och vad som spelar 

roll när barn bedömer omgivningen. De beskriver hur både sociala och miljöfaktorer spelade 

in när barnen tolkade miljöerna. Exempelvis var det viktigt för barnen att kunna röra sig fritt 

samt att det fanns inbjudande platser för lek. Då studien utfördes i en liten ort diskuterar 

forskarna att barnens positiva bild av sin omgivning eventuellt kan vara en annan i ett mer 

tätbefolkat område där konflikter med de vuxna oftare uppstår. Zamani (2016, s. 181) 

diskuterar även denna problematik och menar att om vuxna kan skapa en mer inbjudande 

omgivning kan barnen få en större positiv upplevelse av platserna omkring dem  

 

Sammanfattning 

I det här avsnittet har jag definierat bakgrunden till min problemformulering där 

utomhuspedagogiken är en central del. Vikten av att barn ska få möjligheten att möta olika 

slags miljöer för att lärandetillfällen ska kunna uppstå är central men även hur vi vuxna ser på 

barnen i mötet med omgivningen. Lärandet sker i kontexten av sociala samspel både med 

miljö, andra barn och pedagoger därför måste vi pedagoger skapa möjligheter att se på miljöer 

ur barnens perspektiv. Då barn lär sig genom lek kommer dessa möten med olika miljöer 
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innehålla mycket av just detta. Leken har därför en stor betydelse när barn rör sig på olika 

platser och utforskar dem. 
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4. Tidigare forskning 
Den forskning som finns kring barns relation till olika miljöer är varierande i perspektiv. Den 

vuxnes synsätt kan säga en sak medan barnets ett helt annat. Det är i variationen kring hur vi 

ser på miljöer som vi måste finna en gemensam förståelse.  I det här avsnittet presenteras 

forskning ur olika perspektiv på miljöer omkring oss.  

4.1 Barns perspektiv på miljöer 
Att pedagoger innehar ett barnperspektiv samt att barnens egna perspektiv ska bli synliga, är 

en central del i förskolans värld. Barnets perspektiv är något som lyfts fram i flera nya studier 

vilket gör att vi kan få en djupare förståelse för barns lärande. En studie som har tittat på 

barns syn på sin närmiljö är Merewether (2015, s. 101-106) som har utfört sin studie i Perth, 

Australien. Hennes studie utfördes genom en mosaik-metod som innebar att barnen fick 

använda sig av flera verktyg för att berätta sin historia om platserna i närmiljön de ansåg 

viktiga. Barnen fick själva fotografera dessa platser och därefter fick de se sina bilder på 

powerpoint och berätta om platsen de ansåg viktig. Det framkom att platser för socialisering, 

platser för fantasin, platser för observation och platser för rörelse var det som barnen 

fokuserade på mest i sina bilder.  Platser för socialisering beskrivs som platser där barnen 

kunde interagera med varandra. Detta var inte något som barnen själva uttryckte utan något 

som forskarna tolkade utifrån bilderna som barnen tagit. Platser för fantasin beskrivs i 

studien som platser där barnen fick möjlighet att leka lekar som de själv fantiserade ihop. Det 

var platser som bjöd in till denna form av lek som exempelvis en koja. Platser för observation 

nära och på håll var en viktig del i studien. Barnen tog ofta bilder på detaljer och zoomade in 

på saker som forskarna inte alltid såg vid första anblick. De tog även bilder på platser där 

observation av andra kunde ske, som exempelvis gungorna och en bro. Platser för rörelse var 

något som forskarna observerade när barnen rörde sig runt gården till de olika miljöerna. 

Merewether understryker vikten av att förstå att dessa kategorier inte går att skilja åt i 

verkliga livet. De samexisterar och förstärker varandra. Exempelvis rörde sig barnen 

samtidigt som de lekte fantasilekar och var sociala med varandra.  

 

En annan studie som också kommit fram till liknande kategorier är Norðdah och Einarsdóttir 

(2015., s. 158-162,). Forskarna använde sig här av intervjuer och rundvandringar av 

skolgården för att ta reda på vad barnen tyckte om i de olika platserna. Utmaning och säkerhet 

var en kategori och här beskrivs flera av platserna som utmanande och spännande medan 

barnen på andra ställen fokuserade på säkerheten kring risken för att de kunde skada sig. 
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Kategorin Utforskande syftar på att barnen vill undersöka djur och växter på olika platser på 

skolgården. Barnen var också intresserade av att interagera med varandra. De valde ofta 

platser där två eller flera kompisar kunde vara med och de berättade att de gärna lekte med en 

vuxen. En kategori sammanfattade att barnen skapade bon där de kunde krypa in där de 

skapade en lugn plats där man kan gå undan ensam eller tillsammans med en kompis och 

sedan observera omvärlden. Vackra platser var också viktigt i studien.   

 

Hur barn skapar mening i naturmiljöer har Klaar och Öhman (2014, s. 238) undersökt i sin 

studie med hjälp av observationer och videoinspelningar. Barnen som deltog i studien var 1-3 

år. Forskarna kom fram till att barnen hade möjlighet att få känna på flera olika sorters 

naturliga material såsom vatten, snö och sand i sina direkta närmiljöer. Det gav barnen 

möjlighet att själva skapa relationer till naturmiljön. Dock diskuterar forskarna förskollärarnas 

roll kring hur de talade med barnen i relativt vardagliga termer kring exempelvis vattnets 

egenskaper. De beskriver hur lärarna hade möjligheter att tala med barnen med mer 

vetenskaplig inriktning för att skapa lärprocesser kring de olika materialen. Detta kunde skett 

genom att benämna fler vetenskapliga begrepp kring materialen.  

 

Barn skapar sin uppfattning av olika miljöer utifrån sin egen erfarenhetsbild. White (2014, 

s.179) lät barn fotografera saker i sin närmiljö som de sedan fick beskriva. White ger ett 

exempel där ett barn förklarade att en sten såg ut som en flodhäst och hen tolkade stenen på 

detta sätt då barnet hade varit utomlands och sett flodhästar. Dock diskuterar White att det 

inte alltid är lätt att se barns perspektiv på platserna omkring dem. Det kan vara problematiskt 

att få en förståelse för vad barnet egentligen menar i relationen barn-vuxen. White menar att 

barn kan vara lika mycket lärare som den vuxne. Den förståelse som barnet har är av vikt att 

förhålla sig till som lärare och forskare.  

 

När det gäller forskning kring utomhuspedagogik finns det flera studier som tyder på flera 

fördelar då det gäller barns lärande utomhus. Fägerstam (2012, s. 57) har utfört en studie i 

grundskolor i Sverige och Australien kring hur utomhuspedagogik uppfattas av barn och 

lärare. Fägerstam utförde intervjuer och enkäter med lärare och elever samt att deltagarna fick 

en utbildning i utomhuspedagogik. Därefter utfördes intervjuer ännu en gång för att se hur 

uppfattningarna utvecklats. Studien fokuserar även på jämförelser mellan inomhusinlärning 

och utomhusinlärning i relation till minnen. De barn som fått tillgång till 

utomhuspedagogiken minns dessa lektioner mer tydligt än de som endast fått 
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inomhusundervisning. Även de elever som uppfattas som mer tillbakadragna kunde ta mer 

plats under lektioner utomhus. Relationer mellan barn och mellan barn och lärare blev bättre 

när utomhusundervisning utfördes. De fördelar som finns med att lära in utomhus är många 

och därför kan det vara av vikt att beakta dessa när vi planerar verksamheten i förskolan. 

 

Det finns även negativa aspekter med att leka och lära utomhus. Då det gäller barns 

perspektiv har Nikiforidou (2017, s. 618) tittat på hur riskfyllt barnen upplever uterummet. 

Studien visar att barnen upplever risker i uterummet där de kan skada sig men de beskriver 

även att om en vuxen är närvarande minskar riskerna. Nikiforidou skriver fram att de mer 

riskfyllda leksituationerna som kan uppstå utomhus istället kan utföras inomhus. I 

Nikiforidous studie visar barnen på att en vuxen närvarande kan minska risker i uterummet, 

dock finns det även forskning som visar på den hämmande effekten som en pedagog kan ha 

på barn i uterummet. Bowdridge och Blenkinsop (2011, s.161) har studerat maktförhållanden 

inom utomhuspedagogiken. De menar att pedagogen kan ha en hämmande effekt på barnens 

utforskande i uterummet. Dock diskuterar de att en viss form av kontroll måste finnas från 

pedagogens sida men inte på bekostnad av barnens vilja att uttrycka sig, tänka kritiskt och 

utforska omgivningen.  

4.2 Natur- och stadsmiljöer 
I vårt samhälle finns det gränsdragningar som skiljer naturliga och stadsmiljöer åt, vilka 

grundar sig i våra vuxna normer och värderingar. Zamani (2016, s. 181) har studerat barns 

lekar i, vad hon kallar för naturliga respektive tillverkade miljöer. De tillverkade miljöerna 

menar hon är lekplatser som uppbyggts av konstgjorda material och naturliga platser är 

sådana miljöer som endast är naturliga utan människans påverkan. Genom intervju och 

observation kom forskaren fram till att de naturliga miljöerna hade de lägsta nivåerna av icke-

lek då forskaren jämförde hur barnen rörde sig i de olika miljöerna. Icke-lek benämns 

kategorin där barnen inte visar någon form av fantasi eller rollek istället stimulerades barnens 

grovmotoriska förmågor genom exempelvis klättring. Den naturliga miljön stimulerade 

barnens kognitiva, sociala och emotionella förmågor medan de konstgjorda miljöerna endast 

stimulerade barnens funktionella utveckling. De naturliga miljöerna stimulerade även barnens 

fantasi och dramatisering av lekar. Tillgången på olika slags ekosystem gjorde barnen nyfikna 

och deras lekar blev mer utforskande och teoriprövande.  
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En internationell studie har undersökt ungdomars syn på naturen i Kina respektive USA. 

Forskarna kom här fram till att ungdomar från båda länderna hade ungefär samma harmoniska 

synsätt på naturen och att de hade ett omhändertagande förhållningssätt (Li och Ernst, 2014, 

s.565 ). Studien visar på hur ungdomar ser på naturen och trots att de bor i olika länder visar 

de upp ungefär samma uppfattning. Barn och ungdomars känslor kring naturen är relevanta att 

undersöka ytterligare för att få en förståelse för hur människan tolkar sin omgivning. Barn 

som har natur omkring sina hem kan hantera djupa stressnivåer i livet på ett bättre sätt än de 

som inte har naturen i närheten. Djupa stressnivåer beskrivs som livskriser i studien (Wells 

och Evans, 2009, s. 322). Detta visar på vilken inverkan omgivningen och miljöerna som barn 

rör sig i har för deras utveckling.  

 

Sammanfattning 

Det här avsnittet har tagit upp tidigare forskning som behandlar hur barn upplever och tolkar 

olika miljöer utomhus. Centralt i forskningen är att vi som vuxna kan ha svårigheter att förstå 

och närma oss barnens perspektiv och förstå den verkliga kontexten som barnen upplever. Det 

är den problematiken vi måste närma oss. Den tidigare forskning som tagits upp i detta avsnitt 

är utifrån barns perspektiv men jag har även tagit upp forskning som utgår från vuxna 

gränsdragningar som säger vad natur respektive en stad är för något.   
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5. Teori 
I det här avsnittet kommer begreppet mindscape att presenteras och diskuteras. Detta begrepp 

kan innefatta flera aspekter av människans relation till den omgivande verkligheten. 

Begreppet kan ses som en del i det teoretiska ramverket till min studie.  

5.1 Mindscape 
Mindscape kan sägas vara ett filosofiskt begrepp som innefattar alla människans sinnen, 

minnen samt alla händelser i dåtid och nutid som är kopplade till platsen i fråga. Utan 

människans intellekt, tankar och känslor kan hen heller inte uppleva landskapet omkring oss. 

Mindscapes skapas då förändringar sker på platser där människans samexisterar med 

omgivningen (Kabat-Zinn, 2014, s. 213). Mindscapes kan även sägas vara människans 

sinnesupplevelser, minnen och erfarenheter samt tankar om vilka möjligheter en plats kan 

inneha. Även platsens historik spelar in i begreppet mindscape. Minscape blir därför en högst 

individuell och personlig upplevelse (Brusman, 2008, s. 41).   

 

Platserna människan upplever och tolkar omkring sig kan göras utifrån olika perspektiv. Det 

finns ingen gemensam definition som säger att: det här är en plats, men utifrån människans 

sätt att uppfatta världen kan vi definiera den upplevda verkligheten omkring oss. Trott (2001, 

s. 640) beskriver begreppet mindscape genom att utgå från landskapet. Landskapet är en 

avgränsad plats där människan kan vistas och observera ting och händelser. Det kan ske en 

växelverkan mellan människan och omgivningen där människans tankar, idéer och handlingar 

påverka platsen men det kan även vara så att människan tankar, idéer och handlingar påverkas 

av omgivningen. Mindscapes innebär att flera aspekter tas i beaktning när vi diskuterar 

begreppet plats eller miljö. Platsen skapas i samklang med de händelser som sker i den miljön 

men även av tiden som präglar landskapet samt av de människor som rör sig på dessa platser. 

Tid kan här förklaras som den tid som pågår medan individen är på platsen men även historisk 

tid där händelser har påverkat platsen. Platsen kan förändras i takt med att människans 

uppfattning, tankar och känslor kring en plats förändras. Vilka synsätt som finns på en plats 

kan förändras då människans mindscapes kring en plats påverkas av sociala interaktioner som 

sker mellan människor i relation till platsen (Trott, 2001, s. 640). Detta kan även beskrivas 

genom att individens inre reagerar tillsammans med omgivningens yttre faktorer. Sociala 

situationer uppstår då individen agerar med andra och därmed skapas nya sinnen, minnen och 

händelser på den bestämda platsen. I exempelvis en lärandesituation kan omgivningen, 

kulturella influenser från skolan samt historiska händelser ha betydelse för barnens 
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mindscapes kring en plats. Det kan innebära normer och regler som är aktuella i nuläget men 

även historiska regler och normer som fortfarande kan gälla på en plats (Bragby, Söderhäll 

och Willhelmson, 2012, s. 12). Därmed kan det sägas att platsen och dess möjliga tolkningar 

och upplevelser blir oändliga till antalet. Det är svårt att säga var platsen börjar och 

människans tankar tar vid, men att det finns en relation dem emellan är något definitivt.  

 

De historiska händelser som ett barn har varit med om kan ses som erfarenheter som barnet 

har lärt sig av och därmed kommer använda i framtida lärandesituationer. Kulturella aspekter 

som kan påverka lärandet och barnen kan ha kopplingar till olika platser i närmiljön som 

exempelvis skolgården eller skogen i närheten. Kulturella aspekter kan i det här avseendet 

förstås som lekar som passar i de bestämda miljöerna eller oskrivna regler som innefattar hur 

barnen får röra sig i olika miljöer. Lärandet behöver inte ske i ett rum med fyra väggar utan 

det kan även ske utomhus. När en pedagog interagerar med barnen sker här ett möte där nya 

idéer och situationer kan uppstå. Genom mötet skapar de nya minnen och händelser 

tillsammans. Allt detta sker i samklang med omgivningen samt pedagogens och barnens 

tidigare upplevelser och historiska samt kulturella aspekter av lärandet (Bragby et al., 2012, s. 

16). I förskolan kan vi se att det finns historiska aspekter kring hur verksamheten har byggts 

upp vilket påverkar lärandesituationer. Då förskolan idag har mycket av sin verksamhet 

utomhus präglas därför lärandet också av de miljöer som finns runt barnen.  

 

Sammanfattning 

Teorierna kring begreppet mindscape kan sammanfattas med människans medvetna och 

omedvetna vilja att förstå och interagera med sin omgivning. Forskningen menar att 

relationen mellan människan och omgivningen är ett utbyte. Människans insida reagerar med 

den yttre omgivningen vilket tillsammans skapar den upplevda verkligheten.  
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6. Metod 
I det här metodavsnittet kommer den kvalitativa ansatsen att diskuteras. Även genomförande 

och reflektioner kring användande av bilder i vetenskapliga studier presenteras här. Studien 

har utgått ifrån fenomenologi som forskningsperspektiv och detta synsätt i förhållande till 

bilder som metod diskuteras vidare nedan.  

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Fenomenologi skapades i början av 1900-talet i Tyskland av Edmund Husserl då 

naturvetenskapliga inriktningar var utbredda. Fenomenologin uppstod därför som motstånd 

till naturvetenskapen då det fanns en önskan att återvända till den subjektiva upplevelsen av 

världen (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 166). Den subjektiva upplevelsen av ett fenomen 

står i centrum i fenomenologi, dock är det sedan essensen av upplevelsen som sedan ska 

analyseras. Betydelsen av begreppet essens kan sägas vara det insamlade materialets 

väsentliga delar. Med detta menas de delar som inte är föränderliga utan som utgör 

materialets grund. För att försöka få fram essensen i ett insamlat material är det av vikt att 

tänka på att det är det essentiella i upplevelsen som ska framträda. Detta innebär att det måste 

finnas gemensamma nämnare i materialet där upplevelsens essens blir tydlig (Szklarski, 2015, 

s. 132).  

 

Fenomenologi som forskningsperspektiv är en inriktning som kan vara relevant i kvalitativa 

studier. Inom fenomenologin skapas världen genom att individens medvetande upplever, ser 

eller betraktar ett fenomen. Genom människans eget medvetande skapas då en verklighet 

enligt denne (Szklarski, 2015, s. 132). Verkligheten kan därför ses som relativ och det kan 

finnas olika uppfattningar och synsätt på vad som är en sanning. Sanningens relativitet blir 

synlig då vi observerar olika fenomen och diskuterar vår egen individuella uppfattning kring 

densamma. Detta samspel som uppstår mellan omvärlden och människan är fenomenologins 

centrala delar. Vad som bildas i människans tanke och varelse är mycket intressant att försöka 

studera och det viktiga blir att försöka få fram essensen i människans egen upplevelse kring 

fenomenet.   

 

Min studie är inriktad på fenomenet; hur barn upplever och tolkar olika miljöer utomhus. 

Metoden som utarbetades utgick från bilder på miljöer som menade att representera olika 

perspektiv på verkligheten omkring oss. Med detta menas att jag valde ut bilder på närmiljöer 

men även bilder som representerade storstäder och naturområden utomlands. Viktigt var att 
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den undersökta verkligheten genom bilderna inte skulle begränsas mer än nödvändigt från 

min sida. Genom intervjuer där barnen fick beskriva dessa bilder kunde jag få en ingång till 

att förstå essensen i deras upplevelser. Trots att bilderna är styrda kring vilka miljöer barnen 

ska tolka och uppleva är upplevelsen deras egen. Det är den enskilda upplevelsen och 

tolkningen som utgör delarna i helheten som sedan ska analyseras enligt Giorgis 

fenomenologiska analysmetod (i Szklarski, 2015, s. 132). 

 

Att vara öppen för hur och vad barnen beskriver bilderna är viktigt. Kvale och Brinkman 

(2014, s. 48) har preciserat olika områden som är centrala i en kvalitativ studie med 

fenomenologisk inriktning. Bland annat beskriver de hur öppen forskaren måste vara för att få 

till stånd en intervju som får respondenten att uttrycka vad hen egentligen känner kring ämnet. 

Det gäller att forskaren är öppen för om respondenten uttrycker något oväntat, det kan vara 

något som gör att uppfattningen kring essensen kan bli en annan.  

6.2 Kvalitativa intervjuer 
Då mitt syfte var att utforska barns upplevelser och tolkningar kring olika miljöer var den 

kvalitativa inriktningen relevant. Den kvalitativa inriktningen innefattar exempelvis 

intervjustudier där människans egen livsvärld och uppfattning träder fram. Även kunskap 

kring hur människor möts och hur samtalet skapas är en central del i den kvalitativa 

inriktningen (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 69). Ett sådant möte tog plats mellan mig och 

barnen som valde att delta i studien och det var viktigt för mig att barnen hade fått möjlighet 

att träffa mig innan vi utförde intervjun. Ett intresse för allt barnen hade att säga var tvunget 

att finnas från min sida för att de skulle öppna sig och berätta sina tankar och upplevelser 

obehindrat. Bengtsson och Hägglund (2014, s. 123) beskriver att det måste skapas en god 

grund för samtalet där barnen känner att de är lyssnade på och förstådda. I detta ligger det ett 

ansvar hos forskaren att skapa den relationen och förutsättningen för att ett bra samtal ska 

uppstå mellan parterna. För att barnen skulle få en bild av vem jag var och att jag var nyfiken 

på deras berättelser samlades jag dem innan första intervjutillfället.  

 

I kvalitativa studier kan relationen mellan forskaren och respondenten samt mellan forskaren 

och ämnet som beforskas vara av vikt att ha i åtanke. (Fejes och Thornberg, 2015, s. 20). 

Exempelvis kan forskarens egen sinnesbild vara ett sådant perspektiv (Alvesson och 

Sköldberg, 2008, s. 20). Min egen förförståelse kan vara av vikt att förstå då resultatet kan ha 

påverkats av detta. Jag gick in med en öppenhet och en nyfikenhet inför vad barnen tänkte 
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kring de olika bilderna men då bilderna är fotograferade av mig och motiven utvalda av mig 

blir min påverkan relativt stor. De platser jag valde ut var inspirerade av vad jag definierar 

som varierande natur- samt stadsmiljöer. Här var det min egen förförståelse kring vad som är 

natur samt en stad för mig. En stadsmiljö definieras i den här studien som en plats där 

människan skapat en konstgjord plats utformat till sig själv och en naturlig miljö definierar 

jag som en plats som är relativt orörd av mänsklig hand. Dock kan det även finnas miljöer 

som innehar element från båda kategoriseringarna. Det kan vara miljöer där naturliga element 

finns i staden som exempelvis en park eller där stadselement finns i en naturlig miljö, 

exempelvis en bilväg genom en skog. Denna aspekt är något att vara medveten om när dessa 

två kategoriseringar diskuteras. När människor rör sig i naturliga platser kan det sägas även ha 

en viss påverkan på sagda platser och det finns även naturliga element i vissa stadsmiljöer. 

Med detta sagt var den här studiens mening att undersöka barnens egna uppfattningar och 

upplevelser kring olika miljöer utomhus och vad jag definierade som naturligt då jag 

fotograferade miljöerna kanske inte hade betydelse. Dock påverkade säkerligen det 

begränsade utbudet kring de bilder jag valde att ta med. Vad jag ville undersöka var hur 

barnen tolkade dessa miljöer och vad detta kan ha för betydelse för förskolans värld idag. Min 

förförståelse av området kan relateras till de erfarenheter jag har om hur barn tolkar miljöer. I 

mitt dagliga yrkesliv har jag en nära relation till barnen på min arbetsplats och jag observerar 

dem dagligen i deras utforskande av miljön omkring dem. Detta kan ha haft betydelse när jag 

utformade frågorna samt analyserade materialet. Det finns en risk att det jag ser i materialet 

grundar sig i mina tidigare erfarenheter kring hur barn tolkar sin omgivning. Under studiens 

gång menade jag att ha en öppenhet kring dessa tankar och vara medveten i utformningen av 

metoden och tolkningen av resultatet.  

6.3 Urval 
Studiens urval skedde genom att kontakt med ett antal slumpmässigt utvalda förskolor togs. 

Det slumpmässiga urvalet skedde genom att jag slumpmässigt valde förskolor utifrån listor på 

kommunens hemsida där samtliga förskolor stod uppradade. Cheferna vid respektive förskola 

fick information om studien och dess genomföranden samt om att etiska aspekter har beaktats. 

Därefter fick cheferna ge muntligt godkännande via telefon eller skriftligt via mail, om 

studien hade möjlighet att utföras i gällande verksamhet. En förskola godkände studiens 

genomförande. På avdelningen för 4-5 åringar skedde sedan urvalet genom att jag satte upp 

information till vårdnadshavarna kring studiens genomförande samt genom att jag tillfrågade 

barnen om de fick delta i studien. De nio barn som fick godkännande av föräldrar samlade jag 
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vid två olika tillfällen. Vid första intervjutillfället samlade jag barnen och berättade om 

studien samt tillfrågade dem med hjälp av förskollärarna på plats, om de ville delta i min 

studie. Tillfrågandet skedde individuellt och inte inför gruppen. Viktigt var att inte identifiera 

barn som inte fått godkännande utan att endast de barn som fått godkännande även fick 

vetskap om studien. När jag senare utförde mitt andra intervjutillfälle tillfrågades samma nio 

barn om de önskade att delta ännu en gång vilket de ville. Mitt urval kan ses som ett 

bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011, s. 194). Ett sådant urval sker genom att forskaren 

använder de respondenter som finns tillgängliga. Urvalet skedde i denna studie utifrån de 

förskolor samt de barn i 4-5 års ålder som ville delta. Inga andra faktorer spelade in under 

urvalsprocessen utan samtycke till att delta var det mest centrala under utförandet.  

6.4 Genomförande 
Den här studien har baserats på intervjuer med nio 4-5 åringar på en förskola. Intervjuerna 

grundade sig på 16 bilder (bilaga 3). Min tanke var att använda bilder på miljöer som 

varierade från både natur- och stadsmiljöer. Dessa miljöer valdes ut av mig och vad jag ansåg 

var naturliga och mänskligt skapade miljöer. Samtliga bilder är mina egna. Bilderna menade 

att representera olika slags miljöer från hela världen. Tanken var att exempelvis både bilder 

på natur och stadsmiljöer i närområdet samt bilder från natur och stadsmiljöer utomlands 

skulle blandas för att en förståelse skulle skapas kring hur barnen tolkar och beskriver olika 

slags miljöer. Bilderna användes i syfte att få en trygg samtalsgrund med barnen. Inför första 

intervjutillfället samlade jag barnen och berättade vad intervjun skulle innefatta och att jag 

skulle spela in den. Det var viktigt att barnen förstod att de kunde avbryta när de ville samt att 

det bara var jag som skulle lyssna på inspelningarna. Detta informationstillfälle utförde jag 

sedan vid det andra intervjutillfället för att barnen skulle minnas vad de skulle medverka i. 

Totalt besökte jag barnen vid två tillfällen.  

 

Studien ville fokusera på det barnen själva beskrev samt vilka känslor som uppstod när de såg 

på bilderna. Mina frågor skulle endast fungera som ett stöd i deras berättande och det sättet att 

intervjua var användbart till viss del. Under Intervjumetod 1 utförde jag nio intervjuer. Efter 

detta analyserade jag snabbt hur materialet såg ut och insåg att de svar jag fått var beskrivande 

av bilderna; det vill säga uppräknande av saker som barnen såg på dem. Därefter frågade jag 

dem hur det kändes för dem att titta på bilden. Detta insåg jag var en alltför abstrakt fråga då 

samtliga svarade ”bra” och sedan gick vidare till nästa bild.  
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Utifrån den metodanalysen utförde jag sedan fem testintervjuer med några av de barn som 

varit med under första tillfället. I testet la jag fram bilderna tre och tre och blandade bilderna 

så att varje tre-par innehöll olika miljöer. Sedan bad jag barnen välja vilken bild de tyckte bäst 

om respektive sämst om. De fick sedan beskriva varför de tyckte bäst/sämst om den bilden 

och berätta andra tankar, reflektioner och idéer som kom upp. Den här metoden: 

Intervjumetod 2, upptäckte jag var ett mer konkret och tydligt sätt att få barnen att beskriva 

sin uppfattning kring bilden.  

 

Därefter bokade jag ytterligare ett intervjutillfälle där jag intervjuade samtliga nio barn. De 

barn som deltog fick både gå igenom Intervjumetod 1 och 2. Det var en mycket god lärdom 

att utföra det första intervjutillfället och sedan utarbeta ett annat sätt att använda bilderna för 

att få ut så mycket som möjligt ur intervjuerna. Det viktiga var att jag kunde sätta bilderna i 

en kontext som gjorde att barnen kände att de ville berätta och beskriva. Det första 

intervjutillfället blev en testomgång där min intervjumetod kunde prövas och finjusteras. 

Resultatet i den här studien presenteras ur det material från det andra intervjutillfället där jag 

använde både Intervjumetod 1 och 2 (bilaga 2).   

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 2). Tanken var att barnens berättelser 

och tolkningar av miljöerna skulle vara i centrum och mina frågor skulle endast användas som 

ett stöd för att få en djupare inblick i de tolkningar som barnen utförde. Bilderna av miljöerna 

var menade att fungera som en överbryggande funktion mellan mig och barnens tolkningar. 

Med detta menas att bilderna skulle vara grunden som barnen hade möjlighet att utgå ifrån då 

de beskrev miljön som presenterades för dem. Intervjumetod 1 och 2 var sedan underlag för 

den fenomenologiska analysen.  

 

Under de två intervjutillfällena utförde jag elva intervjuer men under analysprocessen föll två 

av dessa bort. De barn som det gällde hade muntligt godkänt att delta i intervjun. Dock valde 

de att inte prata under själva utförandet av intervjun. Bortfallet gjorde att studien istället 

baserades på nio intervjuer.  

 

6.5 Tillförlitlighet 
Något som kan vara av vikt att ha med sig i forskningsprocessen är medvetenheten kring hur 

forskaren, platsen och andra faktorer påverkar respondenterna (Bryman, 2011, s. 369). Det 
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ska finnas en god planering, intervjun ska genomföras sakligt och grundligt samt att analysen 

skrivs fram på ett relevant sätt. Genom hela studiens genomförande måste följande fråga 

ställas: undersöker vi det vi menar att undersöka? (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 297) För 

att uppnå tillförlitlighet i studier är det viktigt att studien är pålitlig och trovärdig genom att 

beforska det vi menade att beforska samt att tydligt beskriva processen genomgående i 

studien (Bryman, 2011, s.354). Då det gäller tillförlitligheten i den här studien har detta 

genomsyrat hela min studie. Genom att ha mitt syfte och frågeställningar nära under hela 

intervjuprocessen och ständigt återvända till dem och ifrågasätta mitt material har den här 

studien uppnått tillförlitlighet. Jag menar även att vara tydlig i min beskrivning av samtliga 

delar i studien.   

6.6 Bilder och visuell analys 
Collier och Collier (citerade i Rasmussen, 2004, s. 280) beskriver vad de kallar för 

fotoelicitering, som är en form av intervju med fotografier. Det innebär att intervjun utgår från 

de bilder som forskaren eller respondenterna tar. Fotot blir centrum i dialogen och 

tolkningarna kring fotografiet uppstår i samtalet mellan respondent och forskare. Det skapas 

en form av gemensam forskningsprocess då intervjun sker kring ett foto och därför blir 

maktförhållandet mellan forskare och respondent reducerat. Vid intervjuer med barn kan 

ytterligare större glapp mellan de två parterna uppstå, därför kan fotografiet bidra till en 

gemensamhetskänsla och en chans för barnet att berätta och forskaren lyssna. 

 

Bilden kan vara ett utmärkt medel att arbeta med då visuell kommunikation kan bidra till 

olika perspektiv på exempelvis sociala och kulturella aspekter som en människa bär på 

(Eriksson och Göthlund, 2012, s. 18). Min studie baserades på bilder som jag fotograferat av 

olika slags miljöer. Bilderna på miljöerna valdes utifrån min egen uppfattning av vad som 

innefattar en miljö eller en plats utomhus samt utifrån de kategoriseringar av vad som är 

naturligt respektive en stad. Det var viktigt att det fanns varierande bilder på olika slags 

miljöer på olika stads- och naturmiljöer. I intervjuer där bilder används kan den skapa en 

grund för samtalet genom att det ger barnet något konkret att berätta kring och kan därför 

verka som ett positivt element mellan vuxen och barn (Rasmussen, 2004, s. 273).  

 

I min studie utfördes flertalet analyser av bilderna utifrån barnens egna referensramar. Detta 

beskriver Eriksson och Göthlund (2012, s. 22) vidare genoms att bilden kommunicerar med 

den som observerar. Mottagaren har en form av erfarenheter och mentala bilder och det är 
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utifrån dessa referensramar som barnen sen tolkar bilden. Bilden är inte bara en helhet utan 

består också av små delar och detaljer. Vad barnen beskrev i bilden kan tala till både delar och 

helhet och det är därför av vikt att vara medveten om att bilden som kommunikationsmedel 

har många lager. Exempelvis kan ett träd på en bild symbolisera olika saker för olika 

människor.  

 

Definitionen av vad en bild är kan variera då ett perspektiv inte kan sägas vara sanningen utan 

endast en tolkning. Eriksson och Göthlund (2012, s.14) definierar detta genom att diskutera de 

olika kontexter som bilden kan placeras i. De menar att det finns en sändare av bilden och en 

mottagare. Individen som mottar bilden och uppfattar dess kontext blir således den som tolkar 

dess budskap. I min studie är jag sändare och har fotograferat miljöer och barnen är mottagare 

och tolkare av bilderna. Deras tolkning är grunden i den här studien och deras olika perspektiv 

är det jag menar att undersöka. Bilden definieras därför i den här studien som ett fotografi av 

en miljö.  

 

Kommunikationen utifrån en bild kan beskrivas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och då 

utifrån det som Åberg (2004, s.46) beskriver som en tanke kring verkligheten. Hon beskriver 

vidare hur den tanken uppkommer av en uppfattning av verkligheten och tanken kräver sedan 

mer reflektion för att kunna kommuniceras. Genom bilden upplevde barnen ett fenomen och 

där skapas en tanke som sedan förmedlades till mig i formen av en intervju. Inom 

fenomenologi är således sanningen relativ och uppfattningen av verkligheten likaså. Hur 

barnen uppfattade bilderna som jag tagit är deras egen tolkning av den verklighet som jag 

presenterade för dem. Den verklighetsuppfattningen blev då återigen min att tolka i min 

analys kring den här studien. I det här resonemanget kan vi då säga att jag, tillsammans med 

barnen tolkar verkligheten omkring oss.  

6.7 Analysmetod 
I den här studien användes Giorgis (i Szklarski, 2015, s. 138) fenomenologiska analysmetod. 

Det är en metod som menar att få fram essensen i transkriberade intervjuer. Dessa följer då 

fem olika steg: vilken är helhetsbetydelsen, vilka är de meningsbärande enheterna, 

transformering av vardagliga beskrivningar, vilken är fenomenets situerade struktur och 

vilken är fenomenets generella struktur (i Szklarski, 2015, s. 138). Helhetsbetydelsen innebär 

i den här studien att samtliga intervjuer transkriberades och genomlästes två gånger för att jag 

skulle få en förståelse för hur de kunde relateras till min studie. I steg 2 avgränsas 
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meningsbärande enheter vilket innebär att meningar som hade speciell innebörd valdes ut och 

kodades. Exempelvis sorterade jag meningar där barnen talade om sina familjer tillsammans 

och meningar där de talade om lekar tillsammans. Barnet kodades med en bokstav och 

meningarna kodades med varsin siffra. Dessa meningar kunde ibland slås ihop till längre 

stycken om uttalandena tillhörde samma barn. 

 

I steg 3 gjordes en transformering av vardagliga beskrivningar. Detta gjordes genom att de 

kodade meningarna från steg 2 genomgick en språklig granskning. Den språkliga 

granskningen innebar att jag skrev om vissa meningar så att jag skulle förstå vad barnen 

menade när slutstegen i analysen skulle utföras. Det kunde innebära att ta bort pauser som 

skrivits ut eller uttryck som inte hade någon betydelse som exempelvis var ljud eller enstaka 

stavelser.  

 

I steg 4 gjordes en framställning av fenomenets situerade struktur och det här steget menar till 

att komprimera materialet för att få en bättre överblick. Detta gav mig möjlighet att försöka 

urskilja gemensamma teman för hur barn beskriver de olika miljöerna. Dessa teman utgjorde 

sedan grunden för resultatet i den här studien. Efter att ha placerat meningarna i grupper där 

barnen talar om samma områden tittade jag på hur barnen talade om dessa områden. Det var 

viktigt att hela tiden se över hur strukturen såg ut och att vad barnen verkligen menade kom 

fram under dessa teman. Essensen av barnens upplevelser dvs. de kategorier som följer i 

resultatet, trädde fram ur uppdelningen av de olika meningarna som kategoriserades 

tillsammans. 

6.8 Etiska aspekter 
Vid genomförande av studier är det av stor vikt att ha med sig de etiska krav som 

Vetenskapsrådet tagit fram. Dessa är följande: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. I detta stycke kommer jag att beskriva dessa 

ytterligare samt en djupare beskrivning kring etiska aspekter som involverar barn som deltar i 

studier.  

 

Informationskravet 

Detta innebär att forskaren är skyldig att informera respondenterna om studiens 

genomförande och syfte. Det är även forskarens ansvar att ge en motivation till varför 

respondenterna ska delta och att deltagandet är frivilligt. Dessutom är det viktigt att 
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respondenterna har tillgång till forskarens kontaktuppgifter. I min studie infriades detta krav 

genom att jag informerade förskolans personal och föräldrar genom ett utskick till samtliga 

(bilaga 1). I utskicket beskrevs information kring studien och dess genomförande samt mina 

kontaktuppgifter. Jag informerade även barnen om hur studien skulle gå till och att de fick 

vara med om de ville.  

 

Samtyckeskravet 

Samtliga deltagare måste lämna sitt godkännande till att delta i studien. Är medverkande 

under 15 år måste vårdnadshavare godkänna deltagandet. Det ska också tydligt framgå att 

respondenten kan avbryta sitt deltagande närsomhelst under studiens gång och de data som då 

samlats in kommer att förstöras. Det ska också vara tydligt att inget tvång får förekomma 

under studiens gång. I min studie tillfrågades samtliga vårdnadshavare och barn om 

godkännande. Vårdnadshavare fick hem en blankett där informationen och kontaktuppgifterna 

stod tydligt beskrivna. När godkännande insamlats av vårdnadshavare var det upp till barnet 

om hen ville delta. Det skedde genom en muntlig fråga till barnet vid tillfället av den första 

intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet 

Respondenterna som deltar i en studie måste skyddas och därför ska det aldrig framgå vilka 

respondenterna är. Deras personuppgifter såsom namn, adress osv. får inte redovisas. Om det 

kommer fram etiskt känsliga områden i studien ska detta också tas med i beräkningen vid 

publicering av studien. I min studie nämns inga namn på barn, vårdnadshavare eller förskolor.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att forskningsunderlaget inte får användas i något annat syfte än i 

studien och publiceringen av densamma. Syftet får inte vara någon form av vinstintresse eller 

att resultatet på något sätt ska lämnas ut till obehöriga. Här har forskningsunderlaget som 

syfte att endast publiceras i form av denna studie.  

 

6.8.1 Intervjuer med barn  
Då det gäller forskning som involverar barn har Vetenskapsrådet (2016) formulerat några 

etiska aspekter som forskare ska ta hänsyn till. Det är viktigt att ta hänsyn till barnets egen 

bestämmanderätt och vilja att delta i studien. Barnets egen upplevelse och uppfattning av 
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deltagandet tillhör barnet och en respekt för detta måste visas från forskarens håll. 

Information kring studien måste ges till både vårdnadshavare och barn. Forskaren måste ge en 

tydlig bild till barnet om vad det innebär att vara med i studien och detta ska ske på ett sätt 

som är anpassat till barnets ålder. Vårdnadshavare fick ett informationsutskick som skulle 

skrivas på om de godkände att barnet deltog i studien. Barnet fick träffa mig vid tre tillfällen 

där jag berättade vad studien gick ut på och jag förklarade vad de förväntades göra om de 

ville delta. Jag visade även hur intervjun spelades in och förklarade att det bara är jag som ska 

lyssna på inspelningen efteråt. Efter informationstillfället tillfrågades ett antal barn innan 

intervjun om de ville vara med och titta på bilder och svara på frågor.  

6.9 Reflektioner kring metod och analys 
Enligt fenomenologi är verkligheten och sanningen relativ och det är därför viktigt att ha ett 

öppet sinne vid utförandet av forskningsprojekt med denna ingång. Med detta synsätt i ryggen 

gav det mig möjlighet att titta på mitt insamlade material ur olika perspektiv. Utförandet av 

Intervjumetod 1 genomfördes i tron om att detta skulle räcka som material till min studie. När 

jag sedan observerade materialet insåg jag att det behövdes kompletteras. Att då genomföra 

en ny metod i form av Intervjumetod 2 var nödvändigt för att min studie skulle få ett relevant 

och tillförlitligt resultat. Detta var ett sätt för mig att samla in flera perspektiv på de olika 

miljöerna från barnen. Genom att utgå från fenomenologins principer blev det därför tydligare 

hur barnen upplevde och tolkade miljöerna. Att pröva sig fram metodologiskt kan vara en 

fördel i studier av fenomenologisk art då det är av vikt att vara öppen som forskare (Kvale 

och Brinkman 2014, s. 48). Denna öppenhet ska genomsyra studien och därför blev det en 

naturlig följd att pröva min förståelse av metod och analysprocessen. Under analysen kom 

flera aspekter fram och det blev viktigt för mig att studera mitt insamlade material flera 

gånger.  

 

Bildens betydelse för min studie kan diskuteras ytterligare. Bilderna fungerade som en brygga 

mellan mig och barnet vilket kan göras med fördel då meningen med bilden är att skapa ett 

slags positivt rum mellan forskaren och respondenten (Rasmussen, 2004, s. 273). Däremot 

finns det en del problematik kring användandet av bilder. När vi använder oss av medier, som 

i detta fall är producerade av mig, blir det jag som styr vad barnen ser. Deras bild av en miljö 

är styrd i den mån att jag har bestämt vad som ska innefattas i den miljön. Dock kan barnets 

tolkning och upplevelse av miljön aldrig styras av mig som forskare utan detta äger barnet 

själv.  
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Min ingång i studien var att ha ett öppet sinne även kring det barnen berättade. Min 

förutbestämda mening kring vad en specifik miljö ska innefatta bör inte ha påverkat barnen i 

en större utsträckning än att jag har fotograferat miljöerna. Däremot var det en fördel att 

använda bilder då jag aldrig hade haft möjlighet att besöka liknande platser med samtliga 

deltagande barn. Bilderna innefattar miljöer från hela världen och det gav barnen en möjlighet 

att uttrycka sina upplevelser och tolkningar av sådana miljöer de vanligtvis inte vistas i. Detta 

var viktigt för att få en förståelse för hur barn tolkar helt nya miljöer som de möter.  Bilden 

som verktyg var användbar då det gav mig möjlighet att undersöka något som inte fanns i 

vardagen. Det kan också diskuteras hur barnen uppfattade verkligheten. I bildens kontext 

existerar en form av verklighet eller avbild av verkligheten. I fenomenologins anda kan vi 

dock inte säga hur barnen uppfattar bilden som verklig eller miljön omkring dem som 

densamma. Det kan sägas att bilden kan innefatta en form av verklighet som barnen upplever 

och tolkar. Essensen av detta är de kategorier som står beskriver i resultatet.  
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7. Resultat 
Under intervjuerna framkom flera teman som låg till grund för resultatet om hur barn tolkar 

och beskriver olika miljöer. Bilderna som användes under intervjun fungerade som ett verktyg 

för att få en förståelse för hur barn tolkar sin omgivning (se bilaga 3). Barnen har inte 

fingerade namn utan har kodats med bokstäver. Följande kategoriseringar är min tolkning av 

barnens berättelser under intervjuerna: Erfarenheter, Sociala interaktioner, Lekmöjligheter, 

Risker och Estetiska element.  

 

Erfarenheter 

Barnen kopplade ihop de olika miljöerna med erfarenheter de haft när de varit på resor till nya 

miljöer eller upplevelser de haft i sin närmiljö. Erfarenheterna beskrevs här som aktiviteter de 

utfört som de tyckte var positiva eller negativa. De beskrev även varför de kopplade ihop 

miljöerna med den valda erfarenheten exempelvis genom att jämföra hur de miljöer de 

tidigare rört sig i såg ut i jämförelse med miljöerna på bilderna. Det kunde handla om hur 

träden växte eller hur mycket snö som låg på marken jämfört med hur de var vana att uppfatta 

en viss miljö som nedanstående citat visar.  

 

”Jag gillar när vi plockar blåbär i skogen. Våran skog ser ut som 

brun och lite röd.” Barn H 

 

De associerade både positiva och negativa känslor av de olika erfarenheterna och applicerade 

sedan dessa på de valda miljöerna. White (2014, s.179) beskriver i sin studie där barn fick 

fotografera viktiga saker i sin närmiljö, hur ett barn fotograferade en sten som hen beskrev 

som en flodhäst. Detta barn hade tidigare varit utomlands och därför stött på flodhästar 

tidigare och relaterade därför stenen till detta. Whites studie visar på hur erfarenheter kan vara 

viktiga när barn tolkar och upplever olika miljöer. I följande citat beskriver barnet miljön 

utifrån sina erfarenheter kring liknande miljöer hen har varit i.  

 

”Det ser ut som stranden på Mallorca. Jag badade i poolen 

jättemycket/…/ Jag har åkit skidåkning som ser ut sådär.” Barn A 

 

En positiv händelse i en viss miljö kunde därför bli grunden för barnens upplevelse när det 

gäller liknande miljöer. Barnens erfarenheter låg till grund för hur de upplevde de olika 

platserna och detta kunde samtliga bilder tolkas utifrån. Barnens tankar, erfarenheter och 
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minnen blir även en del i deras mindscapes av platsen (Trott, 2001, s. 640). Här skapar de 

platsen omkring sig genom att återgå till vad de redan kan och vet. Platsen skapas därför på 

nytt i barnens ögon när de möter en liknande miljö. I citatet nedan berättar barnet om en 

negativ upplevelse av en skog där många träd symboliserar mörkret.   

 

”Gillar inte den för det finns så mycket träd. För då kan man inte se. 

För då blir det mörkt. En gång var det så när jag var i skogen.” Barn 

I 

 

Kategorin erfarenheter knyter även an till hur barn lär sig i de olika miljöerna. Ett barn 

beskrev exempelvis hur hen tolkade att det fanns ett hav i en av bilderna (se nedanstående 

citat). Tolkningen skedde utifrån hens erfarenhet kring vad ett hav är och hur ett sådant oftast 

är placerat. Vad barnet upplevt tidigare blev ett sätt att lära sig nya saker om nya miljöer. 

Barnen prövade teorierna utifrån sin egen erfarenhetsvärld och genom detta skapade de sina 

egna verkligheter.  

 

” Där är det varmt. Det är varmt för det är ett hav. Havet är som en 

ledtråd. För ett stort hav brukar finnas ibland där det är varmare” 

Barn G 

 

Erfarenheterna barnen har upplevt tidigare är något de eventuellt 

förväntar sig kan upprepas i nya liknande miljöer. I analysen av 

Intervjumetod 1 framkom att de ord som barn använder för att 

beskriva miljöer görs utifrån de erfarenheter de haft av liknande 

miljöer. Exempelvis beskrevs följande bild på detta sätt: Jättehöga hus, 

Korta hus, Bio, Film, Folk, Lyser, Gata, Ölklistermärken. Barnen 

använde ord som beskrev och tolkade miljön utifrån erfarenheter de 

haft kring bio, film och även kring vad ett ölklistermärke är för något.  
       

De erfarenheter som barnen bygger sin tolkning omkring kan även sägas vara beroende av om 

det finns människor på platsen. Människorna blir således en del av platsen som barnen tar 

med i sin tolkning utifrån sina erfarenheter. Detta är något som förskolan ska beakta när vi 

utformar miljöer för barnen. Det är av vikt att miljön underlättar för kontakt mellan pedagoger 

och barn samt mellan barn och miljön omkring dem (Skolverket, 2016b). Pedagogerna kan 
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här ses som en del av platserna barnen möter och den sociala interaktionen som uppstår dem 

emellan blir viktig för lärandet på platsen.  

 

Sociala interaktioner  

Barnen tolkade vissa av miljöerna utifrån möjligheten till interaktioner med andra människor. 

När barnen möter miljöer utomhus ger detta en möjlighet för exempelvis rollekar. Uterummet 

är en öppen miljö där fantasin triggas och barnen får chans att utveckla sociala förmågor 

tillsammans med pedagoger, barn och andra sociala interaktioner (Li et al., 2014, s. 65). 

Under intervjuerna tolkade barnen flera av miljöerna utifrån deras erfarenhet tillsammans med 

en eller flera familjemedlemmar. I följande citat förklarar ett barn hur föräldrarna påverkar 

hens besök i staden.  

 

”Det är sämst för jag gillar inte att vara i stan.  Jag vill inte att det 

ska ta så lång tid. Fast jag gillar leksaksaffärer. Det tar lång tid när 

mamma och pappa ska handla.” Barn A 

 

Barnets tillsammans med familjens upplevelse av miljön blev viktig när barnet skulle tolka 

platsen. Detta tyder på att familjernas uppfattningar kan påverka barnens bild av världen 

runtomkring dem. De ser och upplever hur familjen agerar i olika miljöer och bildar därefter 

sin uppfattning. Barnens mindscapes påverkas här av flera sociala aspekter, både kända och 

okända (Trott, 2001, s. 640). De blir en del av de möjliga sociala interaktioner som barnen 

kan förutse och även de kända perspektiv, normer och värderingar som de är vana att ha 

tillgång till från de människor som rör sig i deras närhet. I citatet nedan beskriver barnet sin 

lillebrors åsikter kring bilar och hur det påverkar barnet själv.  

 

”Där är det bilar och jag gillar inte bilar. Men det gör Anton. Ja, det 

är min lillebror. Därför gillar han bilar, men Anton har gillat bilar 

nångång. Men inte Anton som går på förskolan. Det är min kompis 

också och det är Mias storasyster.” Barn B 

 

Beskrivningarna av miljöerna gjordes även utifrån de okända människor som rör sig här. De 

sociala interaktioner som kan ske i miljöerna beskriver barnen som viktiga i deras egen 

åsiktsbildning kring platsen. Miljöerna beskrevs både som positiva och negativa då det gällde 

mängden av människor som kunde röra sig på en plats. De människor som rör sig i 
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omgivningen blir således en del av den beskrivna miljön och barnens bild av platsen skapas 

utifrån detta. Det är även av vikt att se barnet i kontexten hen befinner sig i när lärande ska 

diskuteras. Detta innefattar både den omgivande miljön men även de möten som uppstår med 

barnet (Skolverket, 2010, s. 85). När pedagoger möter barnen i förskolan kan det vara av vikt 

att ha en förståelse av hur barnet uppfattar pedagogen som människa men även deras möte i 

relation till platsen de befinner sig på. De okända människor som kan finnas på en plats kan 

utgöra en faktor för hur barnens lärandeprocess går till. Nedanstående citat visar på hur 

okända människor som rör sig på en plats kan ses som någonting negativt.  

 

”Gillar inte därför det är många folk. Det är där man kan handla 

olika saker. Och så är det många hus och en kyrka. Jag gillar inte det 

därför.” Barn B 

 

I citatet nedan förklarar ett barn att människor även kan ses som postivt.  

 

”Jag gillar att det finns mycket människor. Och det finns fina hus. 

Och dom har också pengar. För jag älskar människor.” Barn I 

 

Merewether (2015, s. 101-106) kom fram till en liknande kategori i sin studie som hon kallar 

för platser för socialisering. I studien beskriver hon att barnen ansåg att platser där interaktion 

med varandra var mycket viktiga. När barnen beskrev miljöerna utifrån sociala interaktioner 

använde de sig av ord som beskrev de individer som möjligtvis kan röra sig i dessa. Som 

beskrivet ovan användes ord som ”folk”, ”vuxna” eller ”människor”. I citatet nedan förklarar 

ett barn att hen inte gillar människorna på platsen vilket kan tyda på ett behov av kontroll men 

även att okända människor kan ses som hotfulla.  

 

”Människor går där och jag gillar inte det. För man ser dom inte så 

bra.” Barn E 

 

Tolkningen barnen gör utifrån dessa beskrivningar grundar sig i deras uppfattning av hur de 

uppfattar världen omkring dem. I den här kategorin ser vi att barnen kan uppfatta världen 

omkring dem ur de vuxnas perspektiv. Flera av barnen beskriver att det är tråkigt att vänta på 

vuxna och de beskriver även platsen utifrån hur många vuxna som rör sig här och att detta kan 

vara både positivt och negativt. Barnen ser vissa platser som utformade för vuxna och här 
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finns det inte möjligheter att exempelvis leka utan barnen måste anpassa sig till denna 

förväntning som kommer av platsen. 

 

Lekmöjligheter 

Barn lär genom lek och använder även lek för att utforska sin omgivning, därför blev leken en 

central del i barnens upplevelser av de olika miljöerna. De beskrev omgivningen utifrån de 

lekar som de har erfarenhet av och även lekar som är möjliga på platsen. Vilka lekar som är 

möjliga på en plats har att göra med vad miljön inbjuder till, exempelvis kan en öppen miljö 

utomhus bjuda in till mer rörelselekar än en innemiljö medan miljön inomhus inbjuder till 

andra former av lekar (Veiga et al., 2016, s. 10). Lekmöjligheterna skapades utifrån barnets 

egen fantasi, erfarenhet och vilja att utforska en plats. Det var genom leken och möjligheterna 

till detta som barnen kunde skapa sin egen uppfattning om miljön. Lekens möjligheter innebar 

att barnen hade prövat en lek i en liknande miljö eller att de önskade att pröva en lek i någon 

av miljöerna. I följande citat ser vi exempel på detta.  

 

”Det är skog och det gillar jag för att man kan leka mycket/…/ Jag 

gillar inte bilar. För att det är tråkigt att leka med dom/…/ Det är 

roligt att leka i sand.” Barn D 

 

Norðdah och Einarsdóttir (2015, s. 158-162) kom också de fram till att leken och vikten av att 

interagera med varandra var något som barnen ansåg som en komponent då de tolkar miljöer 

omkring dem. I deras studie valde barnen de platser där möjligheten fanns för dem att 

interagera med kompisar och även med pedagoger i lek. Barnens möjlighet till lek på en plats 

kan sägas vara en av de viktigaste komponenterna då de tolkar miljöer omkring dem. När 

barnen interagerar i en miljö använder de sig av de material som finns i den bestämda miljön. 

Detta blir ett sätt för barnen att skapa relationer med sin omgivning (Klaar och Öhman, 2014, 

s. 238). Leken blir ett sätt att se en miljö ur barnets perspektiv och utifrån barnets egna 

förutsättningar. Här styr inte vuxenperspektivet utan fokus ligger på barnets vilja att utforska 

platsen. Barnet ser platsen utifrån vilka affordance som finns i den aktuella miljön (Miranda 

et al., 2016, s. 12). Det är således viktigt för dem att se vad som är möjligt att använda miljön 

till samt vad miljön inbjuder till. I citatet nedan förklarar barnet att möjligheten finns att göra 

ett sandslott och att utforska materialet kreativt då miljön inbjuder till denna form av lek.  

 

”För här kan man bada. Och göra ett sandslott. Och en grop.” Barn I 
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Flera av barnen beskrev miljöerna utifrån fantasi och tankar kring vad som kan finnas i dessa 

miljöer. De fantasifulla tankegångarna låg till grund för hur exempelvis olika lekmöjligheter 

kunde utföras. Merewether (2015, s. 101-106) beskriver fantasin som beroende av hur miljön 

konstrueras. Ofta fantiserade barnen kring miljöer som bjuder in till detta, exempelvis en koja. 

I min studie tolkar barnen miljöerna utifrån vad de exempelvis tänker sig att ett slott är och att 

det möjligtvis kan finnas ”massa mat och tårtor” där. Barnen beskrev att det fanns slott i en av 

miljöerna och de tolkade slottet som att prinsessor eller troll bodde där och att man kan leka 

sådana rollekar. De byggnader som fanns i miljön var vanliga bostadshus men i barnens ögon 

förvandlades de till slott och funderingar kring vem slottet kunde tillhöra. I följande citat 

berättar ett barn om just detta utifrån en miljö med bostadshus.  

 

”Där finns det slott. Jag gillar prinsessor.” Barn I 

 

Miljöer där träd och skog fanns var fantasieggande. Zamani (2016, s. 181) kommer fram till 

att de miljöer som bjuder in till fantasi- och rollek ofta är de som i större utsträckning är 

naturliga och innehåller ofärdigt material. Naturliga miljöer i min studie kunde beskrivas som 

en annan planet eller ett annat mer exotiskt land. I dessa tolkningar spelar barnens mindscapes 

en viktig roll. Deras fantasi och tankar blir även en del av platsen de befinner sig på 

(Brusman, 2008, s. 41). Detta gör att fantasin och verkligheten flyter samman och bildar en 

helhet i barnens värld. I följande citat beskriver barnet en naturlig skogsmiljö utifrån sin 

fantasi.  

 

”Där är det buskar så att man kan va i en ny skog som har träd. Den  

finns inte precis här. Inte på den här månen.” Barn H 
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De ord barn använde för att beskriva miljöer utifrån de lekmöjligheter 

som fanns och utifrån sin fantasi var ofta konkreta ting som de trodde 

kunde finnas i eller runt den aktuella miljön. Den här miljön beskrevs 

med dessa ord exempelvis: Stort hus, Slott, Massa mat, Tårtor, kyrka. De 

ord som barnen använde, exempelvis Slott, är en beskrivning av 

någonting som de upplevde fanns i den här miljön. När barnen tolkade 

miljöerna utifrån de lekmöjligheter som fanns på platsen blev det även 

tydligt att andra aspekter spelade in för att leken skulle kunna uppstå. 

Fantasifulla element var tvunget att finnas men även en form av trygghet för att 

lekmöjligheter skulle uppstå.  

 

Risker 

Flera av barnen bedömde riskerna med de olika miljöerna. Barnen hade ett säkerhetstänk 

kring kända och okända platser som kunde vara av vikt för dem att beakta för att skydda sig 

själva. När barnen beskrev miljöerna fokuserade de på att det kan vara skrämmande och att 

man skulle kunna skada sig på saker som fanns i den bestämda miljön. Det som är farligt kan 

relativt sett vara ofarligt för någon annan dock är deras bedömningar av omgivningens 

möjligheter i relation till risken en viktig del i hur barnen tolkar miljöer. I följande citat har ett 

barn tolkat miljön utifrån en händelse som hen upplevde som riskfylld.  

 

”För jag gillar inte att åka båt. För att dom är snabba. För en gång 

har jag åkit en såndär… vad heter en sån där som båtar hade släp 

med? En sån där som nästan hette puff. En sån där ring. Då var det 

lite läskigt för det var jättedjupt i vattnet och då trodde jag att jag 

skulle trilla i. Men det gjorde jag inte. Det var med farmor och 

farfar. För dom hade… det var doms båt. ” Barn E 

 

Norðdah och Einarsdóttir (2015., s. 158-162) har beskrivit kategorin Utmaning och säkerhet i 

sin studie där barnen beskrev vissa platser utifrån risken att skada sig vilket knyter an till den 

här kategorin. I min studie bedömde barnen miljöerna utifrån vilka aktiviteter man skulle 

kunna utföra här baserat på riskerna som fanns och även deras erfarenheter av dessa risker. I 

följande citat förklarar ett barn risken att skada sig utifrån en miljö som hen tolkat.  
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”Det finns vatten och stenar, för att dom, jag älskar inte stenar. För 

att man kan bära dom och sen kan man klämma sig /…/ Man kan 

snubbla. För att det finns rot.” Barn I 

 

I intervjumetod 1 framkom att de ord som barnen använde för att beskriva miljöer där de 

upplever någon form av säkerhetsrisk var exempelvis förklaringar kring händelser som skett 

eller kan ske i miljöerna. Dessa händelser kan ses som risker och något barn använder för att 

orientera sig på dessa platser. Ett exempel på en sådan beskrivning är att ett barn ser något 

”Nedfallet” i en av miljöerna. Hen tolkade miljön som farlig då ett nedfallet träd eventuellt är 

en risk. När barnen tolkar miljöerna utifrån risker gör de även bedömningar kring i vilken 

grad det förekommer ordning och reda på de bestämda platserna. Att ett träd är nedfallet kan 

även tolkas som någonting inte är som det ska vara och blir därför grunden i 

riskbedömningen. Vad barnen bedömer som en risk kan även grunda sig i hur de ser på 

uterummet samt hur pedagogerna ser på detsamma. Det kan finnas synsätt hos både 

pedagoger (Szczepanski, 2008, s.55) och barn att det är annorlunda att röra sig utomhus och i 

nya miljöer och att detta kan skapa en form av otrygghet då normen är att lära sig inomhus 

(Zink och Burrows, 2008, s. 254) (Nikiforidou, 2017, s. 618). Oordning och placering av 

objekt i en miljö är en del i den här kategorin och därmed kan vi säga att det finns en estetisk 

bedömning som barnen gör av de olika miljöerna.  

 

Estetiska element 

Flera av platserna beskrevs av barnen som fina, tråkiga samt utifrån de färger som fanns i den 

valda miljön. De tolkades även utifrån ovanstående kategori kring risker där saker som inte är 

på rätt plats kan upplevas som en risk kan även upplevas som en oordning ur ett estetiskt 

perspektiv. Den estetiska bild som barnen hade av en miljö kunde ligga till grund för hur de 

upplevde platsen. Vad som tolkas som fint eller fult var individuellt men vikten av en estetisk 

omgivning blir tydlig i den här kategorin. I följande citat är ett exempel på detta.  

 

”Den är fin för det är soligt och för det är vågor på sjön.” Barn B 

 

Wells och Evans (2009, s. 322) understryker hur viktigt det är att barn får vara nära naturliga 

miljöer för att de ska ha möjlighet att hantera stress i livet. Vad pedagoger kategoriserar som 

naturliga miljöer kan ha positiv inverkan på barnen och de kan upplevas som vackra att vistas 

i men det är därmed inte sagt att barnens uppfattning av naturliga miljöer är densamma. I 



 

34 

barnens beskrivningar av estetiska element kopplades dessa i vissa fall ihop med en känsla. 

Att någonting hade en viss färg kunde exempelvis påverka barnets känsla kring en plats. I min 

studie beskriver barnen vissa platser som fina.  Norðdah och Einarsdóttir (2015., s. 158-162) 

understryker samma sak i sin studie där vackra platser upplevs som något positivt hos barnen. 

I citatet nedan förklarar ett barn estetiska element ur både positiva och negativa synvinklar. 

 

 

”Där det är något grönt, den gillar jag. För att det är en djungel. 

Jag gillar den för den är fin /../ Den är inte fin. För jag gillar inte 

den. Allting är dåligt. Allt är helt svart.”  

Barn G 

 

Barnen i min studie fokuserar även på att det är spännande att se saker uppifrån som 

exempelvis byggnader i det här fallet och det tyder på att olika perspektiv kan vara viktigt när 

barn tolkar miljöer. Deras placering i förhållande till dem själva kan utgöra en grund för hur 

de uppfattar en plats. Exempelvis kan byggnader som man vanligtvis inte ser uppifrån, 

upplevas som spännande när ett sådant perspektiv presenteras. I följande citat förklarar ett 

barn hur det känns att se saker uppifrån.  

 

”Det är roligt när man ser massa grejer uppifrån” Barn D 

 

 

I Merewethers (2015, s. 101-106) studie kommer det fram att platser för observation är 

någonting viktigt för barnen i deras närmiljö. Hon poängterar att barnen ofta tog bilder på 

saker och ting som en vuxen kanske inte hade gjort. De zoomade in på detaljer som var 

viktiga för dem. Olika perspektiv som är långt bort, nära, högt upp kan vara viktiga för barnen 

då de tolkar miljöer. I citatet nedan förklarar ett barn hur hen både ser helheten i bilden; att 

den har ett höjdperspektiv samt zoomar barnet in på detaljer att det lyser lampor i miljön.  

 

”För det är så högt upp och det är så långa hus. Det är så fint när 

det lyser så. ” Barn E 
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Barn tolkade miljöerna med hjälp av ord som beskrev vad 

de ansåg är vackert och inte. Några exempel på hur miljöer 

beskrevs genom de estetiska 

element som finns i bilden 

till höger var följande: Natt, 

Mörkt, Flugor, Moln. Den 

här bilden beskrevs utifrån konkreta ting som 

fanns i miljön men också att den är mörk och att 

det är natt. Det är estetiken i miljön som talar om något för barnen och som de 

sedan tolkar. Miljön till vänster beskrevs också den utifrån estetiska element. 

Ord som Gul, Luft och Öppet användes.  

 

Sammanfattning 

Följande kategorier som presenterats ovan är framtagna ur analysen utifrån barnens perspektiv 

på de olika miljöerna: Erfarenheter, Sociala interaktioner, Lekmöjligheter, Risker och 

Estetiska element. Kategorierna är en representation av barnens sätt att se och tolka sin 

omgivning utifrån sina förutsättningar. Med detta sagt är kategorierna beroende av och kan 

relateras till varandra. Exempelvis knyter temat erfarenheter an till sociala interaktioner då 

flera av erfarenheterna också kan relateras till sociala möten och relationer som barnen haft. 

De sociala interaktionerna kan även kopplas ihop till temat lekmöjligheter eftersom lek kan 

sägas vara en social konstruktion. På så sätt kan även temat lekmöjligheter kopplas ihop med 

risker och estetiska element då lek på en plats kan utföras efter en riskbedömning. 

Riskbedömningen kan göras utifrån platsens ordning och därmed utifrån platsens estetiska 

element. Platsen säger någonting till barnen som gör att de vill utforska den ytterligare. Här 

kan vi tydligt se att de kategorier som framkommer under analysen inte är fristående utan kan 

relateras och jämföras med varandra. Samtliga kategorier utgör små delar av den helhet som 

utgör barnens tolkning av platser och miljöer omkring dem. Barnens perspektiv är högst 

intressant när vi i förskolan menar att utforma givande lärandetillfällen. Dock kan miljöerna 

förstås ur många olika perspektiv och synvinklar vilket är något vi måste ta med i 

beräkningen.  
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8. Diskussion 
Den här studien har menat att undersöka hur barn upplever och tolkar olika miljöer utomhus 

genom kvalitativa intervjuer med nio 4-5 åringar på en förskola. Studien kom fram till att barn 

beskriver och upplever miljöer och platser omkring dem genom att tolka dem utifrån 

Erfarenheter, Sociala interaktioner, Lekmöjligheter, Risker och Estetiska element. Barnen 

kategoriserade inte miljöerna i naturliga respektive stadsmiljöer utan skapade sin uppfattning 

ur nyskapade kategorier.  Dessa kategorier kan ligga till grund för vår förståelse av hur barn 

tolkar sin omgivning samt hur lärandeprocesser kan ta sin början i olika miljöer.  

8.1 Utomhuspedagogiska perspektiv 
Begreppet utomhuspedagogik har varit och är svårdefinierat. Det finns flera perspektiv att se 

uterummet ur. Ett av de synsätt som finns idag innefattar exempelvis uppfattningar av 

miljöerna omkring oss (Dyment och Potter, 2015, s.196). Min uppfattning av miljöerna som 

har presenterats i den här studien är den gränsdragning som finns mellan natur- respektive 

stadsmiljöer. Detta är en kategorisering som enligt min erfarenhet, flera pedagoger innehar i 

förskolan idag. Det kan vara en sådan enkel sak som att pedagoger uttrycker att barnen ska få 

möjlighet att gå till skogen någon gång i veckan för att skapa relationer med naturen som ska 

leda till ett mer omhändertagande synsätt på naturen. Det kan även sägas vara en 

kategorisering som utförs i forskning idag där flera studier jämför naturliga miljöer med 

stadsmiljöer i olika kontexter (Pasanen et al., 2014, s. 329) (Zamani, 2016, s. 181).  Dock är 

det inte säkert att en relation med naturen leder till ett ökat arbete med hållbarhetsfrågor i 

framtiden (Hedefalk et al., 2015, s.985). Vilka miljöer vi erbjuder barnen att röra sig i borde 

grunda sig i den pedagogiska förståelse som finns runt ett barn eller en grupp av barns 

erfarenheter av liknande miljöer. I min studie presenteras kategorier som är viktiga för barn 
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då de tolkar miljöer. Dessa kategorier kan vara till hjälp när vi planerar den pedagogiska 

verksamheten och de pedagogiska miljöerna.  

 

Barnens erfarenhetsvärld är ett genomgående tema i barnens tolkningar av miljöerna. Vad de 

tidigare upplevt i en liknande miljö relaterade de snabbt till de valda platserna. Barnets 

erfarenhet skapar barnets nuvarande mindscape kring en plats som i sin tur skapar om platsen 

på nytt (Trott, 2001, s. 640). Det är i erfarenheterna som barnen kan basera sitt framtida 

lärande i relation till den omgivande miljön. De erfarenheterna som barnen i en barngrupp har 

måste ligga till grund för hur vi kan ta de pedagogiska och didaktiska frågeställningar vidare. 

Ett av barnen beskriver i min studie, vad hen anser är en varm plats och tolkar miljön utifrån 

denna erfarenhet. Att hen har lärt sig vad ett hav är beskriver han som en ledtråd till att det 

därför kan vara en varm plats. Troligtvis har hen varit på en varm plats där det finns ett hav 

och därför tolkar hen liknande miljöer utifrån denna erfarenhet. Att förstå hur barn lär sig och 

sätta lärandet i relation till miljöerna de rör sig i kan vara av stor vikt i förskolan idag. Kan vi 

skapa möjligheter för barnen att utvecklas och lära sig utifrån deras egen förutsättning och 

erfarenhetsvärld är detta mycket värdefullt för deras fortsatta skolgång (Ärlemalm-Hagsér, 

2012, s.11). Det är av vikt för att arbete med det utomhusdidaktiska perspektivet ska 

utvecklas och fortgå. Utomhuspedagogiken är en central del i förskolans värld men vi som 

pedagoger måste ha en förståelse för vilka erfarenheter vi har av de miljöer utomhus som vi 

rör oss i, för att vi ska ha möjlighet att förstå barnen. Det kan finnas olika synsätt på 

uterummet i förskolans verksamhet och detta kan påverka pedagogens sätt att möta barnen i 

miljöerna utomhus (Szczepanski, 2008, s.55). Dock är det pedagogens skyldighet att erbjuda 

verksamhet utomhus i både planerad och naturlig miljö (Skolverket, 2016a, s. 7). I vilken 

utsträckning detta görs kan variera men det finns många fördelar med att bedriva förskolans 

verksamhet utomhus, exempelvis stimuleras minnesförmåga och sociala förmågor när barnen 

får möjlighet att vistas utomhus (Fägerstam, 2012, s. 57). Om pedagogen kan ha en förståelse 

för sin egen uppfattning av en miljö samt möjlighet att möta barnen utifrån hens erfarenheter 

och upplevelser kan vi mötas på en plats där vi kan lära tillsammans och av varandra. Dock 

kan det sägas vara problematiskt att möta barnet i uterummet utan att skapa ett negativt 

maktförhållande mellan vuxen och barn (Bowdridge och Blenkinsop, 2011, s.161). Här måste 

pedagogerna hitta en balans mellan sin egen uppfattning och sitt eget kontrollbehov och 

barnets lust till att utforska, upptäcka och pröva själv.  
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I min studie är stads och naturelement två kategorier som jag utgått ifrån i min egen 

förförståelse och erfarenhet av hur pedagoger kategoriserar sin omvärld. Den kategoriseringen 

av miljöer visar endast på hur pedagoger begränsar sättet att se på barns lärande utomhus. Om 

vi ser skogen som en naturlig plats, det vill säga; en miljö som är orörd av mänsklig hand, vad 

gör det med barnens upplevelse av skogen? Jag kan dra slutsatsen att barnen inte kategoriserar 

miljöer utifrån naturlig respektive stad. Däremot kan det finnas synsätt och normer i 

exempelvis en stad, som påverkar barnens uppfattning av miljön. Jag menar att det finns en 

växelverkan mellan vilka kategoriseringar pedagoger har och de som barnen skapar. 

Synsätten och perspektiven påverkar varandra. Man kan uttrycka det som att pedagogens och 

barnets relation med miljöerna omkring dem, skapas i symbios. Tankar och känslor skapas 

utifrån mötet med en plats men dessa tankar och känslor kan även skapa platsen (Trott, 2001, 

s. 640).  Vad barnet skapar för bild av miljön inuti sig själv är det jag menat att få fram i den 

här studien.  

8.2 Leken som utomhusdidaktiskt perspektiv 
Relationer är en viktig del i lärandet, både relationer med människor och de omgivande 

miljöerna. I barnens värld kan relationerna relateras till lek där både pedagoger och barn kan 

mötas och utforska tillsammans. 

 

När små barn utforskar miljön omkring dem blir det av vikt att förstå hur inbjudande miljön 

är. Barnets perspektiv på omgivningen innefattar i vilken grad de finner den lockande och för 

att det ska ske måste det finnas plats för lek (Jansson et al., 2016, s. 234). I min studie kan vi 

se att barnen nämner lek och fantasi i relation till både miljöer som har naturliga inslag och 

miljöer med stadsinslag men i relation till de naturliga miljöerna nämns det något oftare. Hur 

barnen ser på naturliga respektive stadsmiljöer upplevs i den här studien som relativt likartade 

då de beskriver dessa miljöer utifrån sitt perspektiv där både träd och byggnader verkar vara 

stora, otäcka eller fina. De perspektiv som barnen innehar kan relateras till att vara liten i en 

stor värld och hur världen omkring dem kan uppfattas vuxenstyrd. Vad detta har för betydelse 

för pedagogiken i förskolan kan diskuteras ytterligare genom att vi tittar på vad som är en 

vuxenstyrd miljö och vad som inte är det.  

 

När det gäller kategoriseringarna; naturen och staden, kan staden ses som en symbol för det 

ouppnåeliga genom att miljön inte är anpassad efter barnets behov. Barnets mindscape kan 

innefatta negativa upplevelser där barnets egna erfarenheter, sinnen och minnen (Brusman, 
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2008, s. 41) inte stämmer överens med vad omgivningen har för affordance (Miranda et al., 

2016, s. 12). När barnen tolkar en stadsmiljö kan de exempelvis se ”en grind”, som ett av 

barnen beskriver i min studie. Kanske inbjuder grinden till klättring men kanske finns det 

även regler som säger att man inte får klättra på en grind. Vad barnets mindscape säger om en 

plats kan verka motstridigt då pedagogens värderingar och normer råder, vilka uppfattas som 

de rätta. Det skapas således en konflikt inuti barnet där ena sidan säger vad barnet önskar 

utforska medan den andra säger att vilka regler och värderingar som gäller på platsen. Barnets 

sätt att se och utforska en miljö blir därmed underordnad den auktoritära värld pedagogerna 

har byggt upp. Vi kan säga att om barnen rör sig på mänskligt skapade platser, exempelvis en 

stad, måste vi ha deras sätt att tolka miljöerna med i beräkningen.  

 

I mötet mellan barnen och miljöerna kan deras mindscapes diskuteras ur kulturella aspekter. 

Att barnen ofta ser sig som underordnade pedagogens värderingar och perspektiv när det 

gäller miljöer kan vara en sådan aspekt. I mötet mellan barnen och miljön samt mellan barnen 

och pedagogen kan lärandesituationer uppstå (Bragby et al., 2012, s. 16). Dock kan 

pedagogen sägas ha en mer uttalad position att bestämma i relation till barnet. Barnet ses 

därför som lägre ställd än pedagogen och blir därför påtvingad att anpassa sig in i den 

kulturella föreställning som samhället innehar. De miljöer som barnet ser som skrämmande 

eller otillgängliga för lek kan sägas vara en del i synsättet på att barn är underordnade vuxna i 

samhället. Detta kan även diskuteras ur ett historiskt perspektiv som är en del i mindscape 

begreppet (Bragby et al., 2012, s. 16). Det historiska sättet att se på barn i samhället är en 

kontrast mot den aktuella forskning som finns som utgår från barnets perspektiv. Historiskt 

kan det sägas vara mer vanligt att utgå från det vuxna perspektivet där barn ses som ett tomt 

blad som väntar på att fyllas med kunskap. I förskolan i dag kan personalen ha flera olika 

synsätt på barnet men det är av vikt att barnets perspektiv och röster måste göras hörda i 

utformningen av miljöer (Doveborg och Pramling Samuelsson, 2012, s. 9).  

 

För att lek och lärande ska kunna uppstå måste en trygghet men även möjlighet till 

nyskapande och utforskande finnas. Det kan sägas vara en pedagogisk grundpelare i förskolan 

att erbjuda en trygg och lustfylld miljö för barnen att utvecklas i (Skolverket, 2016a, s. 9). Att 

barnen inte ser miljöerna på förskolan som en risk utan snarare som en trygghet och källa till 

utforskande är viktigt för ett pedagogiskt lärandeklimat. Denna trygghet kan vara 

problematisk att skapa då flera barn kan se uterummet som en risk (Nikiforidou, 2017, s. 618) 

(Norðdah och Einarsdóttir, 2015., s. 158-162). Det är pedagogens uppgift att skapa trygga 
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lärandesituationer och samtidigt ha en balans när det gäller maktförhållande pedagog-barn 

(Bowdridge och Blenkinsop, 2011, s.161). För att förskolan ska kunna skapa dessa trygga 

lärandemiljöer måste vi som pedagoger diskutera vår egen förståelse och syn på exempelvis 

uterummet för att vi ska få en tydlig, gemensam arbetsgrund (Szczepanski, 2008, s.55). Men 

det är även av vikt att ha en förståelse för barnens uppfattningar kring risken med att vistas på 

olika platser. Det är i diskussioner och reflektioner i arbetslaget som dessa perspektiv kan 

komma fram. Samtidigt som diskussioner i arbetslaget är viktigt för den pedagogiska 

utvecklingen av förskolans miljöer är det även viktigt att ha ett observerande öga samt ett 

intresse för hur barn leker på och upptäcker olika platser.  

 

Leken är inte bara en lustfylld aktivitet för barnen utan det är deras sätt att utforska och 

upptäcka sin omgivning. Ett exempel på lekar som gör det möjligt för barnen att utforska sin 

omgivning är med hjälp av rörelselekar (Veiga et al., 2016, s. 10). Att det är lättare att leka 

rörelselekar på en öppen äng än i en stad kan tyckas självklart och kanske är det även så för 

barnen. När de tolkar miljöerna genom att konstatera att det går att leka på en viss plats, väljer 

de oftast en så kallad naturlig miljö före en stadsmiljö. Att vi pedagoger har kategoriserat 

miljöer på detta sätt kan vara något som barnen är medvetna om men det är inte något som 

framkommer i min studie. Det är snarare så att barnen själva skapar mening av miljöerna 

utifrån sina egna sätt att kategorisera sin omgivning. Dock kan stads- kontra naturmiljö ändå 

diskuteras ur barnens vilja att se i vilken utsträckning det går att leka i de miljöer jag 

presenterade för dem. En naturlig miljö kan inneha flera möjligheter till att exempelvis se 

olika växter och djur på nära håll skapar detta en annan relation till platsen än en stadsmiljö 

där det endast finns betong att tillgå. Kanske kan även de naturliga miljöerna stimulera 

fantasin ytterligare då inga färdigformade platser finns utan endast ofärdigt naturmaterial och 

öppna ytor (Zamani, 2016, s. 181) (Merewethers, 2015, s. 101-106). Ofärdigt material ger 

barnen möjligheter till att själva skapa nytt material men även nya sätt att utforska en plats. 

Enligt Zamani är en färdigkonstruerad lekplats inte lika kreativ, utan ger barnen endast 

begränsade utmaningar.  

 

Ett annat exempel på en miljö som är färdigkonstruerad kan vara en gata med affärer. Här 

kanske barnen inte har samma möjligheter att utföra de lekar eller utforskanden som de 

önskar att göra. Vad detta beror på kan härledas till att staden innehar färdigskrivna regler, 

normer och värderingar som i större utsträckning appliceras på de som vistas på den bestämda 

platsen än på exempelvis en orörd äng. Detta kan även vara sant för andra platser än 
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stadsmiljöer. När vi tar med barnen till nya lekplatser exempelvis som kan ses som 

färdigkonstruerade eller tillverkade, blir detta även en plats där vissa regler och normer råder. 

Naturliga platser kanske inte innehar samma stränga normer och regler men här är det centralt 

på vilket sätt barnet och pedagogen uppfattar miljön omkring dem. Pedagogens och barnets 

väg måste mötas någonstans och jag tror att detta möte kan ske genom observation av barnen 

samt underlättas av pedagogernas flexibilitet att anpassa sig efter barnens sätt att utforska, 

upptäcka, leka och lära. När vi träder in i barnens erfarenhetsvärld blir mötet ett helt annat än 

om vi vuxna anser oss inneha rätt svar och rätt sätt att agera på en viss plats. Att våra tankar 

och känslor skapas av platsen men även att platsen skapas av oss är något vi kan ta med oss in 

i förskolans värld (Trott, 2001, s. 640). Det kan ge oss ytterligare perspektiv på hur viktiga 

miljöerna är omkring oss och att vi ständigt måste pröva och ompröva våra föreställningar av 

hur världen faktiskt ser ut. 

 

Min studie presenterar att familjen men även de okända människor som rör sig på en plats är 

viktiga komponenter när barn tolkar omgivningen. Detta ger barnen en bild av hur sociala 

interaktioner kan skapas och vilka roller de tvingas ta på sig i de bestämda miljöerna. När de 

beskriver hur många människor rör sig i exempelvis stadsmiljöer kan detta ses som både 

negativt och positivt beroende på hur barnet själv ser på sin roll i relation till platsen. De roller 

som barnen själva upplever sig inneha på en viss plats kan relateras till deras egna 

erfarenheter kring liknande platser men även de förutsättningar som en plats kan sägas ha 

utifrån ett barns perspektiv. I miljöer där många människor rör sig finns även möjligheter för 

nya sociala upptäckter med andra vuxna och barn (Merewethers, 2015, s. 101-106).  I en 

naturlig miljö kanske de sociala interaktionerna inte är lika många till antalet men de lekar 

som barnen utför här kan ses som ett socialt samspel med den omgivande miljön. Den relation 

som barnen sedan skapar med sin omgivning är således beroende av både yttre och inre 

faktorer (Trott, 2001, s. 640).    

 

Sammanfattning 
I diskussionsavsnittet har jag tagit upp hur viktiga barns tolkningar av miljöer är för 

pedagogens förståelse för barns lärande i förskolan idag. Det är genom pedagogens förståelse 

för de upplevelser som det enskilda barnets samt barnet i grupp innehar kring olika platser 

som förskolans verksamhet kan utvecklas. Det vuxna sättet att se på omgivningen kan ibland 

ses som rätt och riktigt medan barnen ska anpassas och inställa sig till detta. Det är i mötet 
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mellan våra mindscapes och verkligheten omkring oss som vi kan få en utökad förståelse för 

hur miljöerna omkring oss påverkar lärandet.  

 

 

 

 

 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
Den här studien har givit perspektiv på hur barn upplever och tolkar olika miljöer. Det har 

bidragit till en djupare förståelse kring hur barn lär sig, hur barn möter varandra och 

pedagoger och om vilka perspektiv barn kan tolka miljöer. Den här studien är av vikt för 

förskolans värld och för vår förståelse kring hur barn tänker och upplever världen omkring 

dem. Studien bidrar även till hur förskolan kan arbeta med olika miljöer för att lyfta barns 

intresse om världen omkring dem och skapa lärandetillfällen utifrån detta.  

 

Då det gäller fortsatt forskning kan det finnas utrymme för att ytterligare studera barns 

relation till stress i olika miljöer. Kan barn uppleva mängden människor på en plats som något 

stressfullt? Hur upplever de exempelvis en naturmiljö kontra en stadsmiljö? Vi vet att tidigare 

forskning har visat att gröna naturmiljöer har positiv inverkan på oss människor. Men hur 

upplever barnen dessa platser? Genom en sådan studie kan vi få en ytterligare inblick i hur vi 

kan arbeta mot en mer hållbar nutid och framtid för både barn och vuxna samt hur stress hos 

barn kan se ut.  
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Hej! Jag heter Anna Svensson och studerar en 
masterutbildning med inriktning mot utomhuspedagogik på 
Linköpings universitet. Just nu skriver jag min uppsats och 
utför därför en studie på ert barns förskola. Min studie går ut 
på att intervjua barn kring bilder på olika miljöer, exempelvis 
skog, hav, stad osv.  
 
Intervjuerna kommer vara korta och utgå från tio olika bilder 
som barnen själva får beskriva fritt. Detta kommer göras som 
ett spännande moment där barnen får dra kort ur en låda. 
Intervjuerna kommer att spelas in endast med ljud. Inspelningen kommer att användas då jag 
personligen skriver ut intervjuerna och drar slutsatser i mitt arbete kring uppsatsen. 
Inspelningarna kommer inte att användas i något annat syfte och är endast för mina och min 
handledares öron.  
 
Barnen som deltar i studien gör det helt frivilligt och endast med ert godkännande.  Studien är 
helt anonym och namn eller vilken förskola barnen går på kommer inte att nämnas i studien.  
 
Om ni har några frågor och funderingar är det bara att höra av sig på:  
0761148681 eller på min mail: annsv974@student.liu.se 

 
 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i ovanstående studie: 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift, datum, ort 
 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift, datum, ort 
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Bild1: Innsjö 
Bild2: London 
Bild3: Gamla stan 
Bild4: Prag 
Bild5: Hav 
Bild6: Hus med träd 
Bild7: Bokskog 
Bild8: Berg 
Bild9: Sandstrand 
Bild10: Skogsdunge Barrskog 
Bild11: Skogsdunge Lövskog 
Bild12: Sjö med båtar 
Bild13: Times Square 
Bild14: Utsikt NY 
Bild15: Snölandskap 
Bild 16: Bilväg 
 
Intervjumetod 1 
Varje bild presenteras till barnet med en öppen fråga:  

- Kan du berätta vad du ser på bilden?  
- Hur känns det för dig när du ser den här bilden?  

o Glad, arg, ledsen, sur osv.  
o Varför känner du dig ex. glad?  
o Finns det något du tycker om på bilden?   
o Finns det något du inte tycker om på bilden?  

 
 
Intervjumetod 2 
Bilderna presenteras tre och tre utan inbördes ordning.  

- Vilken av bilderna tycker du bäst om?  
o Varför tycker du bäst om den? 
o Har du varit på en sådan plats? 

 Vad hände där då? 
- Vilken av bilderna tycker du sämst om? 

o Varför tycker du sämst om den? 
o Har du varit på en sådan plats? 

 Vad hände där då? 
Samtliga bilder presenteras för barnen. 

- Vilken av alla bilder tycker du sämst/bäst om? 
- Var skulle du vilja åka till om du får välja på alla de här platserna?  
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Bilaga 3 
 

Varje bild är kodad från siffra 1-16 

Bild 1  Bild 2  Bild 3  Bild 4 

 
Bild 5  Bild 6  Bild 7  Bild 8 

 
 

Bild 9       Bild 10  Bild 11 Bild 12 

 
Bild 13 Bild 14    Bild 15  Bild 16 
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