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Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse om hur svenska förskolebarn i åldrarna 

fyra och fem år interagerar med och uppfattar de olika artefakterna på sin utegård. Med 

artefakter menas de fysiska redskap som finns på förskolans utegård. Vi har valt att 

inrikta oss på om barnen leker enskilt eller tillsammans med andra, om de leker utifrån 

given funktion eller skapad funktion samt hur de ser på artefakter med hänsyn till 

estetiska omdömen. Vi har använt oss av metoden the Mosaic approach som lyfter fram 

barns perspektiv. I vår studie har barn fotograferat utegården. Tio barn intervjuades om 

utegården där barnens fotografier användes för att samtala om och barnen fick sedan 

guida oss runt på utegården. I resultatet visade det sig att när barnen samtalade om 

bilderna kom de fram till många olika användningsområden och åsikter kring 

artefakterna. Under guidningar fick vi se hur fyra barn interagerade med artefakterna 

och vi fick även en omfattande bild av utegården. Det visade sig att barnen använde 

sand ihop med artefakterna, vilket kan bero på att sand är lättillgängligt och enkelt att 

förflytta. Det visade sig även att barn tänker på sin säkerhet eftersom barnen visade en 

oro att ramla ner från artefakter som var högt placerade. Vår slutsats är att utegården 

erbjuder enskildhet och lek tillsammans med andra samt att barnen använder givna och 

skapade funktioner tillsammans med artefakterna. Studiens resultat visar att artefakterna 

skapar en trivsam utegård, vilket visar sig när barnen gärna samtalar om och visar de 

olika artefakterna. 
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The study's purpose is to create a better understanding of how Swedish preschool 

children aged four to five years interact with and perceive the various artifacts on their 

patio. With artifacts means the physical tools that are on the preschool’s patio. We have 

chosen to focus on if the children play alone or with others, if they play by the given 

function or created function, and how they see the artifacts considering aesthetic 

judgments. We have used the method of the Mosaic approach that emphasizes the 

child's perspective. In our study have the children photographed the patio. Ten children 

were interviewed about the patio where the children's photographs were used to discuss. 

Four children guided us around the patio. The results showed that when the children 

talked about the pictures they came up with many different uses and opinions about the 

artifacts. During guided tours, we saw how four children interacted with the artifacts 

and we even got a comprehensive image of the patio. It turned out that the children used 

the sand together with the artifacts, which may be due to the sand is easily accessible 

and easy to move. It was also found that children think about their safety because the 

children showed a concern of falling from the artifacts that were highly placed. Our 

conclusion is that the patio offers privacy and play together with other children, and to 

use the given and created functions together with the artifacts. The results of the study 

show that the artifacts create a pleasant patio, which appears when the children gladly 

talk about and show the different artifacts. 
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Bakgrund 

Vi har erfarenheter av att förskolans utegård kan vara väldigt varierad. Vi har sett öppna 

gårdar med stor area och slutna gårdar där arean är mindre. En del gårdar kan vid första 

anblicken se trista ut och innehålla få föremål som barnen kan interagera med. Det har 

exempelvis funnits en sandlåda, en kulle, en grusplan, lite träd och några gungor. Trots 

det upptäckte vi att förskolebarnen kunnat sysselsätta sig utan problem. Det kan även 

vara tvärt om, det vill säga att en utegård är full av föremål och lekmaterial som står 

utplacerade utan att alla används. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska 

verksamheten både inomhus och utomhus uppmuntra barnens egen fantasi och 

kreativitet. Utomhusvistelsen bör möjliggöra lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö. Läroplanen förespråkar att miljön ska vara öppen, innehållsrik 

och inbjudande. I och med de olika utegårdar vi har sett har vi blivit nyfikna på hur 

förskolebarn upplever sin utegård. Vi har upplevt att pedagoger ofta går ut med barnen 

på utegården för att barnen ska få springa av sig energi. Vi anser att det är viktigt att 

pedagogerna har ett syfte med att vara utomhus och att alla barns olika behov 

tillfredsställs. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) belyser även betydelsen av att 

erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och inspirerar barnen till lek och 

utforskning av omvärlden.  

 

Våra tankar kring den här studien började med att vi var intresserade av utegården på 

förskolan. Vi tänkte först på hur pedagoger ser på utomhusvistelsen och att barnen är 

ute mycket. Vi ville även veta hur pedagogerna resonerade kring utomhusvistelsens 

betydelse. Vi började läsa andra examensarbeten om utomhusvistelser på förskolor och 

såg att majoriteten var skriven ur ett vuxenperspektiv. Vi valde därför att fokusera på 

barns syn på utegården. För att specificera studien har vi valt att skapa en ökad 

förståelse om artefakter på förskolans utegård. Artefakter är fysiska föremål som är 

skapade av människan (Säljö, 2000, 2010). Exempel på artefakter kan vara en spade och 

en gunga. 

 

Clark och Moss (2001) menar att barn i de flesta fall tidigare varit objekt som studerats 

än att de aktivt deltagit i studier. Det har numera blivit vanligare att inkludera barns 

perspektiv. Clark och Moss har utvecklat en metod som heter the Mosaic approach. I 

vår studie har vi valt att använda oss av the Mosaic approach. Genom den metoden kan 

vi få fram barns perspektiv och få fram barnens röster. Att lyssna på barn är något som 

vi anser vara viktigt. Langsted (1994) skriver att barn har starka åsikter kring deras liv 

och genom att lyssna på barnen kan barnens villkor förbättras. Det är viktigt att vara 

öppen och lyhörd för vad barnen har att säga. Genom barnkonventionen 

(Utrikesdepartementet, 2006) styrks vikten av att barn ska få sin röst hörd. 

 

Vi är intresserade av att lyfta fram barns perspektiv av utegården genom att undersöka 

barnens syn på sin egen utegård i förskolan. Området är intressant för pedagoger 

eftersom de kan få förståelse för de fördelar som sker när barnen vistas mycket utomhus 

på förskolan. Våra erfarenheter är att pedagoger ofta är fokuserade på 

inomhuspedagogiken och att utomhuspedagogiken inte ges lika stort fokus. Genom 

denna studie kan vi lyfta fram hur barn uppfattar sin utegård och därigenom kan vi 

framhäva barns perspektiv. Utevistelsen på förskolan är betydelsefull i dagens samhälle 

eftersom bland annat stillasittande framför datorer och teveapparater leder till minskad 

fysisk aktivitet vilket i sig kan leda till övervikt och minskad motorisk förmåga 

(Fjørtoft, 2001). Utomhusvistelsen kan även leda till att barn leker mer tillsammans 
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eftersom kön och ålder spelar mindre roll (Fjørtoft, 2004). I vår studie har vi valt att titta 

närmare på hur barn interagerar med artefakter utifrån enskildhet och tillsammans med 

andra.  

 

Säljö (2010) förklarar att människan alltid använder sig av artefakter i sina handlingar. 

En artefakt är tillverkad av människan utifrån ett särskilt syfte. Dessa artefakter får vissa 

funktioner och egenskaper av människor som använder dem. Artefakter har både en 

given funktion och en skapad funktion. Utifrån våra erfarenheter har vi sett att barn 

interagerar med artefakter på olika sätt. Vi är intresserade av att studera hur barn 

interagerar med artefakter utifrån olika funktioner på utegården. För att specificera oss 

har vi valt att se närmare på given funktion och skapad funktion kring de olika 

artefakterna. Med given funktion menar vi att barnen interagerar med artefakten på ett 

förutbestämt sätt. En spade grävs med och en gunga gungas på. Med skapad funktion 

menar vi att barnen skapar en funktion med artefakten. Spaden kan exempelvis 

användas som en käpp. Vi vill även studera hur förskolebarn uppfattar artefakter på 

utegården med avseende på estetiska omdömen. Estetiska omdömen handlar om känslor 

som gillande eller ogillande eller kvaliteter som vackert eller fult (Wickman & 

Jacobson, 2009). 

Problemformulering 

Den forskning vi berört i bakgrunden belyser en inbjudande och öppen miljö 

(Skolverket, 2010), utomhusvistelsens betydelse (Fjørtoft, 2001, 2004), vikten av att 

lyssna på barn (Langsted, 1994) och inkludera barns perspektiv (Clark & Moss, 2001). 

Utifrån denna forskning och våra egna erfarenheter från förskolan är det viktigt att 

studera hur barn interagerar med och uppfattar artefakter på sin utegård som ett sätt att 

utveckla pedagogens roll. Studien vänder sig till blivande och verksamma förskollärare 

och lärare. 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse om hur svenska förskolebarn i 

åldrarna fyra och fem år interagerar med och uppfattar de olika artefakterna på sin 

utegård. 

Frågeställningar 

1. Hur interagerar svenska förskolebarn med artefakter på sin utegård med 

avseende på enskildhet och tillsammans med andra? 

2. Hur interagerar svenska förskolebarn med artefakter på sin utegård med 

avseende på given funktion och skapad funktion? 

3. Hur uppfattar svenska förskolebarn artefakter på sin utegård med avseende på 

estetiska omdömen?  

Centrala begrepp 

Här förklaras centrala begrepp som används i studien. De centrala begreppen är; 

artefakter, barns perspektiv och barnperspektiv, estetiska omdömen, given funktion och 

skapad funktion, interaktion, pedagog och utegård. 
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Artefakter  

Vi har valt att kalla de fysiska redskapen som finns på utegården för artefakter. 

Artefakter kan vara föremål som människan skapat och har ofta ett syfte, exempelvis en 

spade är skapad för att grävas med (Säljö, 2000, 2010). I vår studie innefattar artefakter 

även naturliga föremål som sand och träd. De naturliga föremålen blir en artefakt genom 

att barnen interagerar med dessa föremål. 

Barns perspektiv och barnperspektiv  

Arnér och Tellgren (2006) har studerat sexåriga barns syn på vuxna och de diskuterar 

innebörden av begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Barns perspektiv innebär 

att se med barns ögon och att se ur barnens egen synvinkel. Barnens egna 

föreställningar om sina liv blir i fokus. Enligt Arnér och Tellgren går det inte att helt 

förstå ett barns perspektiv men med hjälp av samtal mellan barn och vuxna kan en viss 

insikt uppnås. Barns perspektiv kan skilja sig mycket beroende på barnens tidigare 

erfarenheter, förutsättningar, ålder, kön och samhällsklass. Barnperspektiv handlar om 

hur vuxna ser på barns situation. Vuxna tenderar att se på barn utifrån en vuxen 

synvinkel. Det är viktigt att särskilja begreppen barnperspektiv och barns perspektiv åt. 

I den här studien har vi valt att utgå från barns perspektiv. Genom barnsamtal och 

guidningar vill vi få en insikt i hur barn interagerar med artefakter utomhus. 

Estetiska omdömen 

Vi har valt att benämna estetiska omdömen efter Wickman och Jacobson (2009) som 

menar att estetiska omdömen uttrycker känslor som gillande eller ogillande eller att de 

behandlar kvaliteter som berör det vackra eller fula. 

Given funktion och skapad funktion 

Artefakter har ofta en given funktion (Säljö, 2010). Exempelvis har artefakten spade en 

given funktion, där den är till för att gräva och lyfta sand med. Däremot kan en artefakt 

även ha en skapad funktion, vilket betyder att barnen använder artefakten på ett annat 

sätt än vad som är givet. Spaden kan till exempel fungera som käpp eller något att klia 

ryggen med. 

Interaktion 

Säljö (2010) menar att interaktion handlar om att tänka, kommunicera och agera. 

Interaktion handlar i vår studie om hur barnen samspelar med artefakterna. Det handlar 

om hur barnen använder artefakterna. 

Pedagog 

En pedagog är i den här studien en förskollärare eller en barnskötare som arbetar på en 

förskola med barn mellan åldrarna ett år till sex år. 

Utegården 

Vi har utgått från Fjørtofts (2001) definition av utegården. Fjørtoft beskriver utegården 

som en lekplats innanför förskolans staket. Den här definitionen kommer vi att använda 

oss av i studien. 
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Tidigare forskning 

Nedan beskrivs tidigare forskning kring utegården på förskolor. Vi börjar med att ta upp 

studier som har använt sig av the Mosaic approach, vilket även vår studie grundar sig 

på. För att sedan ta upp hur artefakter kan fungera som tankestötta. Vi nämner även 

studier kring utomhusvistelsens betydelse för förskolebarn. Vi är medvetna om att 

studiens forskningsfält är begränsat. Det som skrivs om i vår studie är något nytt och 

därför finns det inte omfattande forskning kring vårt problemområde. 

Studier med the Mosaic approach 

Alison Clark (2007a) har genomfört en studie som heter A hundred ways of listening. 

Det är en engelsk studie där barnen fick berätta och fotografera vad som var viktigt på 

utegården och pedagogerna fick upp ögonen på saker som de inte hade tänkt på innan. 

Det visade sig att en tunnel formad som en fjärilslarv förekom på tio av barnens sextio 

fotografier. I samtal med barnen kom det fram att den platsen var en av få platser på 

förskolan där barnen kunde sitta och tala med en vän. I studien kom Clark fram till att 

det är grundläggande att lyssna på barns perspektiv för att minska luckan mellan barn 

och vuxna. Vuxna behöver ta tid att lyssna på unga barn och deras syn på en omgivning 

de känner väl till. 

 

Det är med utgångspunkt i Alisons Clarks studie vi fick intresset att göra en liknande 

studie. En studie som lyfter barnens åsikter och skapar nya perspektiv på omvärlden. Vi 

anser liksom Clark att vuxna måste lyssna på unga barn och kommer därigenom arbeta 

med Clarks metod som kallas the Mosaic approach som beskrivs utförligt i metoddelen. 

En skillnad mellan Clarks studie och vår studie är att syftena är olika. Clark ville 

undersöka hur barn kan vara med och påverka deras utomhusmiljö medan vi vill belysa 

hur artefakterna (fysiska redskapen) på utegården uppfattas av barnen och hur de 

interagerar med dessa. Clarks studie skiljer sig från vår studie eftersom hon dessutom 

har lyssnat på föräldrar, pedagoger och förskolechefen. Vilket vi anser är överflödigt då 

det enbart var barnen och pedagogernas intervjusvar som redovisas i artikeln av Clark.  

 

Clark (2007b) har jämfört tre av hennes studier med en isländsk studie (Einarsdottir, 

2005) som använt sig av the Mosaic approach med barn i åldrarna fyra till sex år. 

Studierna handlar om barns syn på utomhusmiljön. I de fyra studierna visade det sig 

genom barnens fotografier och samtal att utomhusmiljön var viktig för barnen. Det 

visade sig även att privata platser var viktiga för barnen. I både Clarks och Einarsdottirs 

studier fanns det ställen där barnen kunde vara utan någon vuxen. I dessa privata ställen 

kunde barnen vara både själva och tillsammans med vänner, samtidigt som de kan se 

och höra vad som händer runt omkring dem. En fyraårig pojke i den isländska studien 

tänkte att hans privata ställe var psykiskt och inte fysiskt, då han menade att han var 

själv genom att sitta och fundera. Det var också viktigt för barnen att fotografera ställen 

där de kunde vara med sina vänner samt fotografera sina vänner. Den övergripande 

slutsatsen är betydelsen av ökad tillgång och frihet till utomhusmiljön för unga barn. 

 

Med hjälp av andra studier som använt sig av the Mosaic approach för att undersöka 

utomhusgården kan vi jämföra vår studie med dessa studier. I Clark (2007b) visar det 

sig att de engelska barnen fotograferar liknande saker som de isländska barnen. Det är 

viktigt med ställen att vara med sina vänner men också ställen där man kan vara ifred 

från omvärlden. Detta är teman som vi kommer följa upp i vår studie. 
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En studie om artefakter som tankestötta 

Säljö m.fl. (2001) har undersökt hur barn förstår vissa grundläggande astronomiska 

begrepp med stöd av en artefakt, en jordglob. Den här studien ger oss en förförståelse 

om artefakter och dess betydelse när barn uppfattar något. I intervjuerna har jordgloben 

använts som ett hjälpmedel att tänka och resonera kring. Det framgick i studien att 

barnen var bekanta med jordgloben och att den hjälpte dem med uppmärksamheten och 

besvarandet av frågor från intervjuaren. 25 barn deltog i åldrarna sju till elva år. 

Författarna menar att i ett sociokulturellt perspektiv interagerar människor med fysiska 

artefakter ständigt i vardagen och att människan är en redskapande varelse.  

 

I Säljö m.fl. (2001) får vi vetskapen om en artefakts betydelse. De menar att människan 

ständigt interagerar med olika artefakter och att dessa artefakter fungerar som redskap i 

vardagen. Vi kan likna författarnas jordglob med barnens fotografier som användes i 

våra intervjuer. Barnens fotografier kan utifrån Säljös mfl. (2001) studie ses som en 

artefakt som tankestötta. Vi tänker oss att barnen fick stöd från fotografierna när vi 

samtalade om de olika artefakterna på utegården.  

Studier om utomhusvistelsens betydelse 

Grahn m.fl. (1997) genomförde projektet Ute på dagis där de studerade barns 

koncentrationsförmåga, motoriska förmåga, lek och sjukfrånvaro på två skilda 

förskolor. Studiens slutsats var att barn som vistas utomhus mer och har en mer 

genomtänkt och varierad utegård hade minskad sjukfrånvaro och hade bättre motorisk 

förmåga. Barnen hade en förbättrad koncentrationsförmåga på grund av den varierade 

miljön där barnen fick möjlighet att växla mellan vild lek och vila. Fjørtoft (2001, 2004) 

har gjort två jämförande studier på två norska förskolor. Båda studierna undersöker hur 

en naturlig miljö kan påverka förskolebarns lek och utveckling. Fjørtoft kom i studierna 

fram till att en naturlig miljö förbättrar barns lek, motorisk utveckling och lärande. Att 

friskare barn och minskad sjukfrånvaro är kopplat till ökad utomhusvistelse är även 

något som Söderström (1998) konstaterat. 

 

Grahn m.fl. skriver om utomhusvistelsens betydelse. Vad vi vill få fram med hjälp av 

den studien är att vi inte får glömma barnens behov av att vara utomhus. Studien visade 

att det är fördelaktigt att vara utomhus samt att barnens koncentrationsförmåga och 

motorik förbättras i en varierad miljö. I vår studie vill vi inte undersöka just de delar 

som Grahn m.fl. skrivit om, men genom att förstå utomhusvistelsen betydelse blir det 

även viktigt att se över hur barnen uppfattar sin utemiljö. Vi är medvetna om att studien 

är 15 år gammal, men vi anser att den fortfarande är aktuell. Med hjälp av Fjørtofts 

studier får vi ytterligare bevis på utomhusvistelsens betydelse. Precis som i Grahn m.fl. 

visar det sig att de barn som vistas i en varierad miljö, i detta fall skogen, har en mer 

utvecklad motorisk förmåga.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att beskriva centrala begrepp för studien och vår teoretiska utgångspunkt 

som är sociokulturellt perspektiv. Vi har valt att beskriva sociokulturella perspektivet 

utifrån Säljö (2000, 2010). 
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Sociokulturellt perspektiv 

Vår studie grundar sig på Roger Säljö, som skriver om lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet är lämpligt eftersom vår studie vill studera 

hur förskolebarn interagerar med och uppfattar artefakter. Sociokulturellt perspektiv 

inriktar sig på människans samspel och interaktion (Säljö, 2000). I det sociokulturella 

perspektivet menas att individer lär genom interaktion och att en individ eller grupp tar 

till sig och använder fysiska artefakter. Vi har valt fyra väsentliga begrepp som kommer 

att fungera som hjälpmedel i vår studie. Begrepp som används är artefakt, interaktion 

samt given funktion och skapad funktion. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet 

har vi hämtat begreppen artefakt och interaktion. Begreppen given funktion och skapad 

funktion är begrepp som vi har hittat stöd i det sociokulturella perspektivet. Säljö 

skriver om olika funktioner utan att benämna begreppen given och skapad. 

 

Ett sociokulturellt perspektiv handlar, enligt Säljö (2000), om hur olika kulturella 

aktiviteter formar individer samt hur redskap som kulturen erbjuder används. Det finns 

fysiska redskap, artefakter, och intellektuella redskap, språket. Hur individer och 

grupper använder fysiska och intellektuella redskap är en grund för sociokulturellt 

perspektiv och interaktionen mellan individen och gruppen blir centralt. Säljö menar att 

genom interaktion kan individen få sätt att tänka, kommunicera och agera. Språket är 

framför allt ett hjälpmedel för att samtala med andra människor och sedan ett redskap 

till tänkande (Säljö, 2010). Vi menar att interaktion handlar om hur barnen samspelar 

med artefakterna. Det kan handla om hur barnen använder artefakterna, det vill säga 

vilken funktion artefakten har. Estetiska omdömen handlar om artefakterna är roliga, 

tråkiga, farliga, vackra eller fula (Wickman & Jacobson, 2009). Det handlar också om 

hur barnen uppfattar artefakterna, om de är högt och lågt placerade från marken och 

placering på gården. 

 

Begreppet kultur definieras delvis som värderingar, kunskaper och idéer hos en individ i 

interaktion med andra, och delvis som artefakter som finns i vår omgivning (Säljö, 

2000). Artefakter innefattar de fysiska redskap i vardagen och är föremål som 

människan skapat exempelvis gunga, spade och cykel (Säljö, 2000, 2010). De föremål 

som vi skapat har oftast ett syfte, en given funktion (Säljö, 2010), som att spaden ska 

kunna gräva och lyfta sand. Barnen interagerar med artefakterna som finns i deras 

omgivning och lär sig använda de olika artefakterna i olika situationer (Säljö, 2010). De 

föremål som finns på förskolans utegård ses inte som döda objekt, utan de fyller en 

funktion och skapar mening i barnens samspel. 

 

Vår studies syfte är att ”skapa en ökad förståelse om hur svenska förskolebarn i åldrarna 

fyra och fem år interagerar med och uppfattar de olika artefakterna på sin utegård”. Med 

begreppen interaktion och artefakter från sociokulturella perspektivet får vi ett stöd i att 

besvara syftet samt att skapa en grund till analys av datainsamlingen och diskussionen. 

Vi tänker oss att barnen interagerar med de olika artefakterna som finns på deras 

utegård. Barnen skapar syften till de olika artefakterna, en del av dem har given 

funktion medan andra av dem skapas av barnen. Med detta menas att barnen interagerar 

med artefakterna både genom förutbestämda och givna funktioner men även utifrån 

skapade funktioner. Som tidigare nämnts kan givna funktioner vara att en spade kan 

grävas med och skapade funktioner kan vara att spaden används som en käpp. 
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Metod  

Vi har valt att utgå från the Mosaic approach, en metod som lyfter fram barnens röster. 

Nedan beskrivs the Mosaic approach utförligt, vårt urval för studien, pilotstudie, 

genomförande, analys, trovärdighet samt etiska aspekter. 

The Mosaic approach 

Clark (2007a) använde sig av the Mosaic approach vilket består av tre steg. Under första 

steget samtalar barnen tillsammans med vuxna om den information de samlat in. Clark 

valde att låta femton förskolebarn fotografera vad som var viktigt för dem på deras 

utegård. Efteråt guidade fyra barn runt forskaren på utegården och under tiden tog 

barnen bilder samtidigt som ljudinspelningar gjordes. I steg två diskuterar och tolkar 

barn och vuxna informationen. Här lät Clark intervjua tjugo utav barnen individuellt, i 

par och i mindre grupper. Alla intervjuer genomfördes utomhus och en leksakshund 

användes. Barnen fick samtala om var leksakshunden kunde gömma sig, leka, prata och 

vad han kunde se utomhus. I steg tre börjar barn och vuxna diskutera vad som kommer 

att utökas, förändras, läggas till och behållas efter processen. Vi har valt att använda oss 

av delar ur Clarks metod. 

 

Vi har valt att ha med första steget där vi lät barnen fotografera vad de tyckte om på sin 

utegård. Vi har även arbetat med steg två där vi intervjuade barnen för att få ett 

ytterligare perspektiv. Vi valde bort leksakshunden och hade istället barnens bilder som 

grund för intervjuerna. Leksakshunden valdes bort eftersom vi ansåg att det blev en 

ytterligare faktor att ta hänsyn till i analysarbetet. Vi tyckte att det var irrelevant att 

analysera relationen och interaktionen mellan barn och hund samt mellan oss och hund.  

Vi arbetade istället med bilderna som barnen tog och dessa skapade ett underlag för 

analysarbetet. Efter intervjuerna fick fyra barn guida oss runt på utegården. Barnen 

fotograferade inte under guidningen, men ljudinspelningar gjordes. Detta för att få en 

omfattande bild av hur barnen upplevde sin utegård. Steg tre har inte tagits med i 

studien eftersom det är irrelevant för studiens syfte. 

Metodval 

Vårt syfte behandlar hur barn ser på och använder sig av sin utegård och därför är det 

väsentligt att barnen är i fokus. Trost (1997) beskriver att en kvantitativ studie används 

när man ska mäta något. En kvalitativ studie består av tankar och åsikter för att förstå 

något. Vi hade svårt att använda oss av kvantitativ insamling då vi inte skulle studera 

något mätbart. Vår studie är kvalitativ eftersom vi tog reda på barnens tankar och åsikter 

kring utegården genom barnintervjuer samt fotografering. Vi observerade även hur 

barnens utegård såg ut tillsammans med barnen. Hjälpmedel var kamera och diktafon.  

 

Vi använde oss av Trost (1997) i vägledning kring våra barnintervjuer. Han menar att 

intervjuer med yngre barn ska vara korta eftersom yngre barn har svårt att koncentrera 

sig och sitta still längre stunder. Vi är medvetna om att det kan vara en svaghet att 

barnintervjuer är korta och att vi därmed inte kunde få fram tillträckligt med 

information. Vi anser att det även finns fördelar kring korta intervjuer då barnen kunde 

fokusera de minuter de blev intervjuade. Trost föreslår att konkreta föremål kan 

användas för att barnen ska kunna koncentrera sig lättare. Barnens fotografier användes 

som en tankestötta för att barnen lättare skulle kunna samtala om artefakterna. Trost 

påpekar även att barnen kan guida runt forskaren i deras värld. Genom guidning kan 

barnens kunskap synliggöras och det skapas möjligheter till samtal mellan barn och 
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forskare. Fördelen med att observera ihop med barnen, enligt Trost, är att barnens 

åsikter lyfts fram och inte våra egna antaganden.  

Urval 

Studien genomfördes på en utvald förskola där vi var bekanta med barn och personal. 

Urvalsgruppen bestod av tio barn, Anton, Liza, Elin, Johanna, Oskar, Malin, Gustav, 

Vera, Cecilia och Emilia. Samtliga barn var mellan fyra till fem år. Det lades ingen 

större vikt vid barnens kön eftersom det inte var relevant för syftet. Vi valde att använda 

oss av de barn som vistades på förskolan mer än femton timmar i veckan. Detta krav 

fanns på grund av att de här barnen vistas utomhus fler timmar i veckan. Guidningen 

genomfördes av totalt fyra barn ur urvalsgruppen. Vi ansåg att fyra barn gav oss en 

tillräckligt stor bild av hur barnen interagerade med sin utegård. Guidningen skedde 

med två barn i taget. Detta för att alla barnen skulle komma till tals och att de kunde 

komplettera varandra under guidningen. Liksom tidigare hade barnens kön ingen 

betydelse. När de fyra barnen valdes ut inför guidningarna var det en tillfällighet att 

båda paren stod och samtalade när de blev tillfrågade. Vi valde därmed dessa barn för 

att inte avbryta de andra barnens lek. Vi tänkte att fyra barn var lämpligt för studiens 

omfattning. Utifrån pilotstudien uppmärksammade vi att guidning i par var att föredra. 

På det viset kunde vi följa ett barn var om de delade på sig.  

Pilotstudie 

Vi använde oss av en pilotstudie för att testa vår metod. Vi valde att genomföra 

pilotstudien på den utvalda förskolan. Pilotstudien genomfördes inomhus med liknande 

metod som kom att användas i huvudstudien. Vi kunde se hur fem barn hanterade 

uppgiften och även se om vi kunde förklara så att barnen förstod vad de skulle 

fotografera och göra. När man testar sina intervjufrågor genom en pilotstudie får man ett 

ökat självförtroende i sin roll som intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjufrågorna testades för att se om de besvarade vårt syfte och frågeställningar samt 

om någon fråga behövde tas bort eller ändras. 

 

Pilotstudien var ett stöd för att testa vår metod the Mosaic approach. I pilotstudien 

kunde vi konstatera att fotograferingen skulle ske i små grupper, helst i par. Det 

underlättade också för oss under fotograferingen då vi följde med var sitt barn när de 

delade på sig. När barnen hade valt bilder skrev vi ut deras bilder. Vi fick tekniska 

svårigheter eftersom det tog en kvart för skrivaren att skriva ut bilderna. Det stoppade 

upp förloppet och i vår huvudstudie kommer vi under intervjuerna att se på bilderna i ett 

bildspel i datorn. Under pilotstudien genomfördes intervjun med alla fem barn och kom 

därigenom fram till att två till tre barn är mer lämpligt för att allas åsikter ska komma 

fram samt att barnens fokus lättare bibehålls. Det framkom att intervjumallen (se bilaga 

1) fungerade och vi utgick från den i vår huvudstudie. En positiv del av pilotstudien var 

synen på guidningen. Barnen fick visa oss runt i förskolans inomhuslokaler och där fick 

vi mycket information om hur barnen uppfattade förskolan. 

Genomförande 

Vi lät de tio utvalda förskolebarnen fotografera vad de tyckte var viktigt på deras 

utegård. Barnen fotograferade i par och fick en kamera var. Det visade sig att barnen 

gick både tillsammans och enskilt, men vi följde efter ett barn var när de delade på sig. 

Efter fotograferingen gick vi in och förde över de tagna fotografierna till en dator. Vi 

valde att med ett barn i taget sitta vid datorn och välja ut en bild som han/hon tagit. De 
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valda bilderna lades i en mapp för att sedan skapa ett bildspel på datorn. Vi delade upp 

barnen i fyra intervjugrupper, två grupper om tre barn och två grupper om två barn. 

Varje intervjugrupp samtalade enbart kring de bilder som barnen själva tagit samt om 

barnens relation till sin utegård. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. En 

av oss ledde intervjuerna och den andre av oss fanns bredvid som stöd och kunde även 

göra anteckningar. Det var samma person som ledde alla intervjuer. Vi valde att göra så 

eftersom vi ville att intervjuerna skulle likna varandra så mycket som möjligt. För att 

synliggöra barns syn på sin utegård ytterligare lät vi fyra barn ur urvalsgruppen guida 

oss runt i deras utegård. Två flickor guidade oss i första guidningen och två pojkar 

guidade oss i andra guidningen. Dessa barn stod och samtalade när de valdes ut. Barnen 

fick möjlighet att på plats uttrycka tankar och känslor om sin utegård. Vår tanke med 

guidningarna var att få syn på fler artefakter och få en omfattande bild av utegården. 

Här användes också en diktafon för att fånga upp barnens kommentarer. 

Analys  

De fotografier som tagits av barnen har varit en grund för intervjuerna och har därför 

inte analyserats. Däremot har fotografierna varit ett stöd när barnen reflekterat och 

diskuterat kring hur de upplever och interagerar med de olika artefakterna på utegården. 

Fotografierna har därmed i likhet med Säljös m.fl. (1999) jordglob fungerat som en 

artefakt som tankestötta att tänka och resonera kring. När vi analyserade intervjuerna 

använde vi oss av Kvales och Brinkmann (2009) meningskoncentrering. Den lämpar sig 

eftersom vi haft intervjuer med barn och ibland pratade barnen om irrelevanta saker som 

inte hade med studien att göra. Meningskoncentrering tillåter att man sorterar ut det som 

är relevant. Den innehåller fem steg för att analysera intervjuer. I första steget läses hela 

intervjun igenom för att få en helhetsbild av den. I steg två tar man fram det väsentliga 

som sades i intervjuerna och i steg tre skapar man kategorier utifrån det som tagits fram 

i steg två. I steg fyra kopplas kategorierna till studiens syfte och frågeställningar. I steg 

fem skrivs det centrala samman till en beskrivande text. Med meningskoncentrering blir 

det intervjupersonerna uttryckt mer koncist och man skapar struktur i analysarbetet.  

 

Vi lyssnade igenom våra inspelade intervjuer och transkriberade dessa. Vi läste sedan 

det transkriberade och fick på så vis en helhetsbild av intervjuerna. Vi skapade 

kategorier utifrån de artefakter som fanns med på barnens valda fotografier i 

intervjuerna. Dessa kategorier var klätterställningen, lekställningen, snurran, 

balansbrädorna, vippgungorna samt kastanjeträd och buskar. Utifrån de kategorier vi 

hade tog vi ut det väsentliga ur transkriberingen och skrev samman till en beskrivande 

text. Vi hade syfte och frågeställningar i beaktande när vi skrev samman resultatet.  

 

Guidningen analyserades inte utifrån en särskild metod. Om Clark (2007a) hade haft en 

analysdel för sin guidning hade vi kunnat använda oss av den. Därför skrev vi istället 

guidningen som en berättande text utifrån vad som hände för att sedan koppla ihop med 

kategorierna, syfte och frågeställningar. Williams (2001) har skapat ett eget sätt att 

analysera videoinspelningar på och menar att det går att göra en egen analys om ingen 

vedertagen analysmetod finns. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Patel och Davidsson (2003) skriver att när man ska göra en studie är det viktigt att man 

undersöker väsentliga saker med utgångspunkt i syftet. På så vis skapar man en god 

validitet. Under studiens gång har vi hela tiden haft syftet i åtanke och det har hjälpt oss 
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att skapa en röd tråd. För att stärka validiteten ytterligare kan man låta någon 

vetenskapligt utbildad person hjälpa och ge förslag på förbättringar (Dimenäs, 2006). Vi 

har med hjälp av en handledare fått tips och idéer så att vi kan förbättra vår studie. När 

det gäller reliabilitet handlar det om att göra om studien och få samma resultat (Patel & 

Davidsson, 2003). Eftersom vi gör en kvalitativ studie finner vi detta aningen svårt. 

Däremot använder vi en redan beprövad metod, the Mosaic approach och detta styrker 

vår reliabilitet. Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att man är noga 

under själva insamlandet av datainsamlingen så att ingenting uteblir eller missförstås. 

Här har vi förberett oss på intervjufrågor som dessutom testats i en pilotstudie. Patel och 

Davidsson (2003) menar att det är fördelaktigt att spela in intervjuerna för att ingen 

information ska gå förlorad. Vi har använt oss av diktafon under intervjuerna och 

guidningarna vilket resulterar i korrekta citat och att inget sagt går förlorat. 

Missförståelse undviks lättare eftersom vi är två som har närvarat under hela 

datainsamlingen. Dimenäs (2006) menar att det är viktigt att forskaren själv är tydlig i 

sina slutsatser. Vi tänker att läsaren ska kunna följa vår tankegång.  

Forskningsetik 

Vi har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska reglerna som är sammanställda av 

Vetenskapsrådet (Dimenäs, 2006). Informationskravet innebär att alla deltagare i en 

studie informeras om syftet och kan samtala om andra relevanta frågor kring studien. Vi 

informerade barnens vårdnadshavare genom ett brev där syftet med studien framgick (se 

bilaga 2). Vi var även noga med att vårdnadshavare skulle kunna ta kontakt med oss via 

mail om de hade frågor eller funderingar kring studien. De kunde även kontakta någon i 

personalen eller en av oss som vid den tidpunkten genomförde sin verksamhetsförlagda 

utbildning där. Brevets avsikt var att informera samt att få vårdnadshavares tillstånd att 

låta barnen medverka i studien. Informationen till barnen som medverkade i studien 

skedde genom samtal till urvalsgruppen strax innan genomförande, där vi förklarade att 

vi ville veta hur de såg på sin utegård. Samtyckeskravet betyder att ingen ska behöva 

medverka mot sin vilja (Dimenäs, 2006). Barnen tillfrågades om de ville vara med i 

studien och vi var noga med att deras medverkan skulle vara frivillig. 

Konfidentialitetskravet står för att all information om de medverkande ska vara 

konfidentiellt och anonymt för utomstående (Dimenäs, 2006). Barnens integritet 

skyddas genom att inte barnen namnges med deras rätta namn. Nyttjandekravet är att 

studiens insamlade material endast kommer att användas i forskningssammanhang 

(Dimenäs, 2006). Vi har i samtal med barnen tystnadsplikt och kommer inte att föra det 

som sägs vidare. 
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Resultat  

I resultatet beskrivs förskolan där studiens gjorts, intervjuerna och guidningen beskrivs 

utifrån kategorier, syfte och frågeställningar.  

Kontext 

Förskolan där studiens genomfördes 

ligger i ett villaområde vilket har 

resulterat i att förskolans utegård är 

liten och kompakt. Baksidan av 

gården är inte alltid öppen, utan den 

hålls öppen då det finns tillräckligt 

med pedagoger utomhus. Förskolan 

har inte skog i sin närhet men de går 

bort till en större lekplats en gång i 

veckan. Förskolan arbetar hela tiden 

för att förbättra sin utegård vilket 

nämns i deras kvalitetsredovisning. 

På förskolan vistas barn mellan ett 

till fem år. Intill finns en ritning på förskolans utegård (se bilaga 3 för beskrivning) 

 

Under de samtal som vi hade med barnen innan fotograferingen kunde vi utläsa att flera 

av barnen var fotovana och att barnen kom på saker de tyckte om att leka utomhus. När 

barnen fotograferade blev det många olika bilder. Barnen tog mellan fyra och tolv bilder 

var. Det märktes att vissa barn tyckte det var roligast att fotografera och vi fick påminna 

barnen om vad de skulle göra. När barnen fick välja ut en bild där de tycker om att leka 

valdes bilder på balansbräda, en ”snurra”, en rutschkana (lekställning), en vippgunga 

formad som en sköldpadda, kastanjer och en klätterställning.  

Intervjuerna 

Under intervjuerna samtalades det om bilderna och vad man kunde göra på de olika 

platserna. Vi samtalade om vad barnen tyckte om och vad de inte tyckte om på sin 

utegård. Vi pratade om var man kan leka själv, med sina kamrater samt gömma sig (se 

bilaga 1). Utifrån intervjuerna har vi fått fram sex kategorier: klätterställningen, 

lekställningen, snurran, balansbrädorna, 

vippgungorna samt kastanjeträd och buskar.  

Klätterställningen  

Klätterställningen står i en sandlåda med tre 

bildäck under. Däcken ligger under en gunga 

som hänger en bit ovanför marken. Artefakten 

erbjuder olika sätt att klättra och högst upp 

finns ett nät. Den blå färgen på pelarna har 

börjat flagna bort. De röda stålrören har 

tappat färg på ovansidan. Repstegarna och 

gungan ser relativt nya ut. 

 

Barnen talade om att på klätterställningen kan 

man gunga, snurra och klättra. Malin 
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fokuserar på gungan som finns på klätterställningen och säger att man kan snurra på 

gungan. Det går att hänga knäveck vilket beskrivs som ”va där uppe och tar ner 

kroppen då kan man släppa så” Anton. Det går även att sitta och ligga uppe i nätet, men 

Johanna berättar att man kan ramla om man ligger där. Gungan på klätterställningen 

upplevdes som obehaglig av Elin ”För att den är läskig att hoppa ner från… man kan 

ramla”. 

 

Huruvida barnen leker ensamma eller tillsammans är inget som framgår i intervjuerna. 

Majoriteten av barnen talar om att de brukar leka på klätterställningen. På 

klätterställningen finns det både givna funktioner och skapade funktioner. De givna 

funktionerna är att man kan klättra, gunga samt hänga knäveck. De skapade funktioner 

är att snurra på gungan och sitta och ligga i nätet. Utifrån det estetiska omdömet har 

barnen talat om att de tycker klätterställningen är rolig, men att de upplever gungan och 

nätet som obehagliga. 

Lekställningen  

Lekställningen är den största artefakt 

som finns på gården och står placerad i 

en sandlåda. Färgen är till största del 

bevarad, men det syns på trävirket att 

den funnits på plats ett tag. På 

artefakten finns två trappor, en tunnel, 

en rutschkana, två romerska ringar, ett 

klätternät, en ribbstol samt en 

klättervägg.  

 

De två barn som valt lekställningen har fokuserat på rutschkanan. Barnen fokuserar på 

att man kan åka nedför rutschkanan. Ett barn beskriver även att man kan lägga sand på 

rutschkanan så att sanden åker ner själv innan barnet åker rutschkanan. Det nämndes att 

rutschkanan även var tråkig och barnen skulle vilja ha en längre rutschkana för att 

åkandets tid är snabbt över. Barnen är tvungna att hålla upp fötterna när de åker och 

Malin skulle vilja ha ”en stor rutschkana med vatten i”. På lekställningen finns även en 

tunnel som alla barnen pratat om när vi samtalat om var man kan gömma sig. ”Tunneln 

är jättebra, då kan ingen hitta honom, eller henne.” säger Oskar. Det går att leka med 

sina vänner på och i tunneln och det går även leka själv där. Johanna förklarar att hon 

leker själv så här: ”Ja eller bara gå, det är bara att bara inte se på någon annan”.  

 

I och på tunneln kan man leka tillsammans med vänner eller enskilt. I övrigt talar 

barnen inte om de leker enskilt eller tillsammans med andra. De givna funktionerna som 

finns på lekställningen är att åka nedför rutschkanan och vara i tunneln. En skapad 

funktion är att barnen interagerar med sand genom att lägga den på rutschkanan innan 

de åker nedför den. En annan skapad funktion är att barnen sitter på tunneln. Barnen 

talar om för oss vad de tycker om lekställningen utifrån de estetiska omdömena. 

Tunneln är jättebra för att det går att gömma sig där inne och Liza talar om att ”på 

tunneln är bra att leka”. Rutschkanan uppfattas som ”inte rolig” och ”den är inte så 

snabb”. De barn som talade om artefakten sand tillsammans med rutschkanan uppfattar 

den dock mer positivt. 
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Snurran  

Det finns enbart en snurra på utegården och den står i samma sandlåda 

som lekställningen. I längd är den cirka 140 centimeter och har funnits på 

gården i två månader. Artefakten har en rund platta i botten och hårt 

gummi ovantill som är greppvänlig. 

 

Först och främst nämndes att man kan snurra runt på snurran. Det 

nämndes att man kan sitta och leka på den samt att man kan lägga sand på 

den. Det går att använda snurran till att lägga ”mat (sand) som är färdig” 

på den. Malin talar om att man kan åka rutschkana på snurran men när vi 

ber henne att förklara hur, säger hon att man ”snurrar runt”. Liza beskrev 

användandet av snurran på ett kreativt sätt, ”man kan lägga sand på 

snurran och snurra så sanden åker ner som ett vattenfall”.  

 

Vi får inte veta om barnen leker enskilt eller tillsammans med andra barn. 

Den givna funktionen som finns på snurran är att man kan stå upp och snurra runt på 

den. Barnen har talat om många fler funktioner som finns på snurran, dessa är skapade 

utav dem. Dessa funktioner är att man lägga ” mat (sand) som är färdig” på den, lägga 

sand på den och sedan snurra på snurran så att sanden flyger av. Det framkommer få 

estetiska omdömen kring snurran, men vi får veta att barnen tycker om att vara på 

snurran. 

Balansbrädorna  

Balansbrädorna finns på baksidan av utegården. Artefakten innehåller tre smala bänkar 

och en stock. Bänkarna ser nya ut och är cirka 30 centimeter ovanför marken. Stocken 

är cirka 50-60 centimeter ovanför marken och en del av barken har skavts av. 

Artefakten är omgiven av gräs och delvis jord och ett träd står vid sidan av. 

 

När det samtalades om 

balansbrädorna var barnen 

stundtals tysta och de nämnde 

balansera och sitta som saker som 

gick att göra på balansbrädor. Det 

nämns att man kan balansera på 

de tre brädorna samt på stocken 

som ligger i anslutning till 

balansbrädorna. 

 

Det framgår inte om barnen leker enskilt eller tillsammans med andra på 

balansbrädorna. Här nämndes enbart givna funktioner, att det går att sitta och gå på 

balansbrädorna. Ett barn beskrev balansbrädorna som ”kul” men inga andra estetiska 

omdömen framgick i intervjuerna. 

Vippgungorna 

Vippgungan ser ut som en sköldpadda med en grönt runt skal och fyra gula ben. På 

kroppen finns fyra handtag i aluminium. Undertill finns en röd fjäder som gör att den 

kan vippa åt olika håll. Den gula färgen på artefakten är avskavt längst ut på varje ben. 
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Artefakten står i sandlådan där 

lekställningen och snurran finns.  

 

Kring sköldpaddsvippgungan talade barnen 

om att man kan gunga och sitta på den. Man 

kan stå i mitten på den eller på de gula 

delarna och gunga utan att hålla sig i 

någonting. Elin uttryckte sig såhär kring hur 

man kan leka på vippgungan: ”och man kan 

ligga på den och gunga med fötterna… man 

gungar så och sprattlar med bena”.  

 

Några barn nämnde en grodvippgunga 

när vi samtalade om artefakter barnen 

inte tyckte om. Det fanns olika 

anledningar till varför gungan inte var 

omtyckt. Ett barn tyckte att 

grodvippgungan var otäck när den 

vippade ner i sanden, för då brukade det 

göra ont. Barnet påpekade även att man 

kan ramla av när gungan åker högt. 

 

I intervjuerna talar barnen inte om de leker enskilt eller tillsammans med andra på 

sköldpaddsvippgungan eller grodvippgungan. Dock är det svårt att gunga själv på 

grodvippgungan då man inte får någon fart. Kring sköldpaddsvippgungan fanns det 

både givna och skapade funktioner. De givna funktionerna var att det går att gunga och 

sitta på den. De skapade funktionerna var att det går att stå eller ligga på gungan 

samtidigt som man gungar. Inga estetiska omdömen kring sköldpaddsvippgungan 

framgick i intervjuerna. Däremot talar barnen om estetiska omdömen kring 

grodvippgungan. Där får vi veta att den gör ont och att ”det är läskigt när den guppar 

neråt, då åker den andra jätte högt upp och kan ramla av”. 

Kastanjeträd och buskar 

På gården finns det kastanjeträd, både på framsidan och 

på baksidan. På hösten när studien genomfördes hade 

kastanjerna fallit från träden och låg på marken.  

 

Barnen talade om att man kan göra soppa med kastanjer. 

Det innebär att sand, kastanjer och vatten (om det finns) 

blandas i en hink. Anton beskriver interaktionen med 

kastanjer: ”och rulla dom på marken och sen i en sån 

här liten form… inte så här riktigt”. Barnen talar om att 

de samlar kastanjer i hinkar och formar. Vera talade om att man även kan göra halsband 

med kastanjer genom att borra hål i dem.  

 

Elin nämner att det går att gömma sig bakom vinbärsbuskar och bakom och i träden. Ett 

barn tyckte inte om träden som fanns på gården för de var i vägen. Även en bänk under 

ett träd upplevdes vara i vägen av ett annat barn.  

 



15 

 

Det framgår inte om barnen leker enskilt eller tillsammans med andra. När det gäller 

kastanjer och buskar finns det inga givna funktioner kring dem, utan det finns enbart 

skapade funktioner. De skapade funktionerna som barnen talar om är att de kan göra 

soppa, halsband, rulla dem på marken samt samla på dem. Buskarna får en skapad 

funktion genom att de fungerar som ett gömställe. Vi får inte veta några omfattande 

estetiska omdömen kring kastanjeträd eller buskar mer än att träden är i vägen samt att 

buskar och träd fungerar som bra gömställen. 

Guidningen 

När alla barn på förskolan var ute och lekte på gården genomfördes två guidningar. 

Första guidningen genomfördes av Johanna och Liza och den andra guidningen av 

Anton och Oskar.  

Första guidningen 

Johanna och Liza stod och pratade bredvid snurran när vi frågar om de vill visa oss 

utegården. Flickorna svarar ”ja” i kör. Johanna och Liza visade först snurran genom att 

snurra på den båda två, men de går snabbt av från snurran. Johanna talar om att man kan 

hoppa upp och ner på sköldpaddsvippgungan, men hon vill inte visa oss hur man gör. 

Johanna springer vidare till lekställningen. ”Här kan man åka rutschkana här, man kan 

åka så”, säger hon samtidigt som hon åker nedför rutschkanan. Liza åker efter Johanna 

nedför rutschkanan.  

 

De springer till ett klätternät som finns 

på lekställningen. Johanna talar om att 

man kan klättra där. Liza ställer sig 

bredvid och pekar på de romerska 

ringarna samtidigt som hon säger att 

hon kan göra en volt på den. Liza tar 

tag i ringarna och klättrar med benen 

på klätternätet. Hon hänger upp och 

ner i ringarna ett par sekunder och 

utför sedan volten.  Johanna står under 

tiden vid sidan av och ser på. Liza får 

beröm för volten av oss och Johanna 

ler. Johanna vill också göra en volt, 

springer fram och tar tag i ringarna. Liza klättrar upp i klätternätet och sätter sig i det. 

Johanna börjar försöka klättra i klätternätet med benen samtidigt som hon håller i 

ringarna. Hon interagerar med Liza och ber henne flytta på sig. Liza är kvar i 

klätternätet och Johanna fortsätter försöka klättra upp med benen i 45 sekunder men 

lyckas inte. Liza gör ytterligare en volt medan Johanna tittar på.  

 

Johanna går vidare till klätterväggen som finns bredvid ringarna. Hon talar om att det 

går att klättra där och försöker sedan klättra upp för klätterväggen. Efter tio sekunder 

går vi vidare. Liza pekar bort mot klätterställningen och säger ”där kan man klättra och 

här kan man leka”. Liza och Johanna interagerar med två andra flickor genom att hoppa 

i en lövhög från ett bord. Efter två minuter och 46 sekunder är guidningen slut. 
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Guidning kopplat till frågeställningarna 

I guidningarna får vi se ett annat perspektiv på hur barn interagerar med artefakterna på 

sin utegård. Flickorna utrycker inga estetiska omdömen i guidningen. Genom att 

Johanna och Liza snurrar på snurran tillsammans får snurran en ytterligare dimension, 

den används även tillsammans med andra. Rutschkanan används enskilt utifrån det 

Johanna och Liza visar oss. På lekställningen visar Liza hur man gör en volt, Johanna 

står vid sidan av och ser på men här sker en form av turtagande och därför vi tolkar vi 

det som att man kan leka tillsammans med andra på klätternätet. 

 

Vid lekställningens klätternät och romerska ringar finns det givna funktioner som att 

man ska klättra, göra volter och hänga i ringarna. Detta är något som både Johanna och 

Liza gör och de använder sig inte av någon skapad funktion. Under guidningen visar 

flickorna hur de interagerar med olika artefakter utefter de givna funktionerna. Det är 

inte förrän i sista delen av guidningen som de interagerar med en bänk och en lövhög 

som de använder sig av skapade funktioner. 

Andra guidningen 

Anton och Oskar står vid en trädkoja och samtalar när vi frågar om de vill visa oss 

utegården. Pojkarna ville visa oss gården och börjar med att springa iväg. Oskar mot 

ingången till baksidan och Anton till en bensintank. Bredvid tanken står en sparkcykel 

och Anton talar om att man kan tanka där. Anton tar sparkcykeln och kör mot baksidan 

där Oskar står och väntar. Vi får springa för att hänga med. Vi kommer fram till två 

traktordäck och ett bildäck. Anton kryper på ett traktordäck som ligger ner och talar om 

att man kan krypa där.  Oskar klättrar upp på ett traktordäck som står upp genom att 

ställa sig på bildäcket först. Anton sätter sig i bildäcket, ler och hejar på oss. Oskar 

glider nedför traktordäcket på rumpan.  

Anton tar sparkcykeln och åker iväg, 

medan Oskar går på jord med nysått gräs 

och talar om att man kan sjunka. Anton 

kommer springandes mot balansbrädorna 

och börjar gå på dem. Vi frågar vad man 

mer kan göra och Anton svarar “i den 

där busken kan man vara”.  

 

Vi går dit medan Anton tar med sig sparkcykeln och ställer den bredvid busken. Anton 

går in i busken och en av oss följer efter. Inne i busken finns två flickor som interagerar 

med oss och berättar att de gömmer sig inne i en koja. Vi gick ut ur kojan då vi inte ville 

störa flickornas lek. Oskar kommer springandes med ett annat barn mot flickorna i 

busken. Anton tar sparkcykeln och vi går bort en bit från busken. Vi ber Oskar att följa 

med och väntar på honom i 40 sekunder. Under tiden interagerar vi med två andra 

pojkar som tittar över ett staket på en villa bredvid utegården. Vi väljer att fortsätta 

guidningen med bara Anton. 

 

Anton tar sparkcykeln bort mot en sandlåda där en liten flicka sitter och gräver med en 

spade. Anton sätter sig på huk och börjar gräva med händerna så att sanden skvätter. Vi 

frågar honom vad man kan göra här och får svaret ”gräver”. Vi frågar honom om han 

brukar gräva i sandlådan och Anton svarar ”nä jag brukar ligga”. Anton lägger sig 

sedan ner på rygg i sanden och rör på armar och ben. En av oss nämner att han gör en 

ängel och Anton fnissar till.  
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Anton springer vidare till gungan på 

klätterställningen, klättrar upp på ställningen, upp 

i nätet för att sedan hiva sig ner på gungan. Han 

hoppar snabbt ner från den. Anton hämtar 

sparkcykeln vid sandlådan och går till en 

motorcykelvippgunga. Han ställer sig på knä och 

gungar en kort stund.  

 

 

Han springer vidare mot en EUR-

pall med ovansidan nedåt och går 

balansgång över den. Han börjar 

hoppa på en plywoodskiva i tolv 

sekunder. När Anton hoppar bildas 

ett högt ljud som låter ungefär som 

en hammare mot en träplanka. Han 

hämtar sparkcykeln vid 

motorcykelvippgungan och kör den 

till ett bord med två bänkar bredvid. 

Han börjar krypa ner under bordet 

för att sedan krypa upp på en av 

bänkarna och sedan iväg mot 

sparkcykeln igen. Anton parkerar sparkcykeln på asfalten framför snurran. Anton 

snurrar på snurran genom att hålla fast händerna i det greppvänliga gummit ovantill på 

snurran samtidigt som hans ben hänger i luften. Han snurrar inte länge utan går vidare 

till sköldpaddsvippgungan där han sätter sig och gungar en kort stund. Anton går vidare 

till lekställningen och åker nedför rutschkanan. Guidningen avslutas vid trädkojan efter 

fem minuter och 57 sekunder. 

Guidning kopplat till frågeställningarna 

I andra guidningen används inga estetiska omdömen. Anton och Oskar visar oss olika 

artefakter enskilt och eftersom Oskar försvinner från guidningen efter ett tag kan inte 

Anton visa artefakterna tillsammans med någon. Genom guidningen får vi ta del av 

många nya artefakter som det inte samtalats om tidigare. Vi får se bensintanken, 

traktordäcken, buskarna som agerade koja, sandlådan, motorcykelvippgungan, EUR-

pallar och bänkar. 

 

Anton och Oskar visar både givna funktioner och skapade funktioner. De artefakter där 

givna funktioner användes är sparkcykeln, balansbrädorna, gräva i sandlådan, 

klätterställningen, sköldpaddsvippgungan och rutschkanan. Oskar skapar en funktion 

med jorden som har nysått gräs och interagerar med traktordäcken som om de vore en 

rutschkana. Däcken har ingen given funktion och Anton valde att krypa på ett av dem. 

Buskarna som Anton visar oss fungerar som koja och ett gömställe och blir på så vis en 

skapad funktion. Sandlådan används även den utefter en skapad funktion då Anton 

gjorde en sandängel. Anton visar motorcykelvippgungan men skapar ett nytt sätt att sitta 

på, genom att gunga på knäna. På EUR-pallen och plywoodskivan användes skapade 

funktioner, då det inte finns några givna funktioner hur den ska användas. Han 

balanserade och hoppade på dem. Bänkarnas givna funktion är att man ska sitta på dem, 

men Anton valde att krypa in under bänken och upp igen. Anton använder snurran 



18 

 

genom att snurra, den givna funktionen, men sättet han snurrade på är en skapad 

funktion. 

Sammanfattande analys 

Vi uppmärksammade att det inte var samma artefakter i fokus under intervjuerna och 

guidningarna. I den första guidningen med Johanna och Liza visades enbart de 

artefakter som låg i sandlådan där lekställningen står. Barnen visade att lekställningen 

hade många olika användningsområden och fokus låg på klätterställningen. Flickorna 

visade oss utegården genom att tala om vad man kunde göra med varje artefakt men 

även genom att visa hur man kunde interagera med varje artefakt. I den andra 

guidningen visade Anton oss runt hela gården och fick med de flesta artefakter som 

finns. Oskar och Anton guidade oss på ett annat sätt än Johanna och Liza eftersom 

pojkarna visade oss hur man kunde interagera med artefakterna och svarade i stort sett 

bara när de blev tillfrågade. I intervjuerna kunde vi samtala om artefakterna på ett annat 

sätt än det som sades vid guidningen. I intervjuerna framkom det var barnen lekte 

tillsammans med andra, enskilt, var de kunde gömma sig samt vilka artefakter de inte 

tyckte om på utegården. I intervjuerna kunde vi samtala om olika användningssätt på 

varje artefakt medan guidningen mest riktade in sig på ett användningssätt per artefakt.  

 

I intervjuerna talade barnen om att de ofta använde sand tillsammans med en artefakt. 

Sanden är en skapad funktion i interaktion med de olika artefakterna som barnen 

nämner. Sanden kunde användas till att läggas på rutschkanan, snurran eller blandas 

med kastanjer i en hink eller form. Sand är någonting som barnen har gott om på gården 

och det är lättillgängligt. Barnen har även pratat om vatten i interaktion med artefakter. 

Malin nämner att hon vill ha en rutschkana med vatten i och vatten är även en 

ingrediens för ”soppa” när barnen leker ute med kastanjer och sand. 

 

En del saker är högt upp från marken som gungan på klätterställningen och 

traktordäcket på baksidan. Det var svårt för barnen att nå upp till dem och för att nå upp 

använde de hjälpmedel, något som syntes i guidningen. För att komma upp till gungan 

behövde man klättra upp i nätet på klätterställningen för att nå gungan. Ett bildäck 

användes för att kunna klättra upp till traktordäcket. När vi i intervjuerna samtalat om 

vad barnen inte tyckte om på utegården har de bland annat nämnt att de är rädda för att 

ramla ner från höga artefakter. De artefakter som upplevs obehagliga för att man kan 

ramla ner från dem är grodvippgungan samt nätet och gungan på klätterställningen.  
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Diskussion 

Vi har valt att dela upp vår diskussion i två huvudområden, metoddiskussion och 

resultatdiskussion.  

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuterar och reflekterar vi över vårt metodval som är the Mosaic 

approach.  

Metodval: the Mosaic approach 

Vi har i bakgrunden belyst betydelsen av att barns perspektiv lyfts fram (Clark & Moss, 

2001, Langsted, 1994, Arnér & Tellgren, 2006). The Mosaic approach har gett oss en 

omfattande bild och flera perspektiv på interaktionen med artefakterna på utegården. Vi 

anser att metoden har varit lämplig för vår studie och med hjälp av den har vi fått en 

inblick i hur barn upplever och interagerar med artefakterna på utegården. Vi har med 

hjälp av barnens fotografier, barnintervjuer och barnguidningar fått ta del av barnens 

perspektiv. Vi anser att intervjuerna och guidningarna har kompletterat varandra genom 

att vi har fått olika perspektiv på utegårdens artefakter. 

 

Två till tre barn har intervjuats åt gången. Trost (1997) menar att gruppintervjuer skapar 

en interaktion mellan de intervjuade. Vi tänkte att det var en fördel att skapa en 

interaktion mellan barnen för att få fram deras erfarenheter och tankar kring 

artefakterna. Det är även viktigt att intervjuaren ser till att alla kommer till tals så att 

inte de pratsamma dominerar intervjun. Alla barnen pratade om alla fotografier, men 

genom att varje barn kunde samtala om sitt fotografi gjorde det att alla barn till tals. 

Kvale och Binkmann (2009) menar att barnintervjuer får bättre kvalitet när barnen får 

något att göra under intervjun. Barnen kan dessutom koncentrera sig bättre. Under 

barnintervjuerna i vår studie kunde barnen se på fotografierna av de olika artefakterna 

från utegården vilket hjälpte dem att koncentrera sig. 

 

Trost (1997) menar att en intervjuguide är lämpligt i kvalitativa intervjuer. Denna lista 

ska inte vara för lång och innehålla stora delområden och intervjuaren ska kunna dessa 

utantill. Vi hade med oss intervjuguiden (se bilaga 1) som stöd, men kunde frågorna 

utantill och guiden användes inte. På det viset interagerade vi med de intervjuade barnen 

utan att behöva läsa frågorna på ett papper. Intervjufrågorna har i stort sett varit givande 

och tillräckliga för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi hade en fråga 

”vilka brukar leka där?”. Alla barnen svarade att det var de själva som brukade leka 

där. Vi hade förväntat oss att vi skulle kunna se vilka barn som använde de olika 

artefakterna, om de lekte med någon vän eller ensam. Vi förstår i efterhand att frågan 

var felformulerad och har därför valt att inte redovisa det i resultatet. Vi hade istället 

kunnat formulera frågan så här ”leker ni själva eller med någon vän här?”. Resterande 

frågor gav svar som går att koppla till vårt syfte. Vi hade en fråga där vi ville ta reda på 

vad barnen inte tycker om på sin utegård, här kom barnens alla tankar fram och vi fick 

utförliga svar. Efter transkriberingen upplever vi att frågorna inte var ledande, utan att 

barnen gavs möjlighet att svara öppet på frågorna. En klar fördel var att en av oss satt 

med under intervjuerna, denne hade då möjlighet att hjälpa till om något barn blev 

okoncentrerat eller komplettera om intervjuaren hade glömt någon fråga.  

 

Våra kommentarer och vårt beteende kan ha påverkat resultatet av guidningarna. Vi 

applåderade när Liza gjorde en volt och det kan ha varit anledning till att flickorna var 
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kvar vid de romerska ringarna på lekställningen under en längre stund. Kommentarerna 

om att Anton gjorde en sandängel eller att Oskar gick på nysått gräs tror vi inte har 

påverkat i lika hög grad eftersom kommentarerna sades efter Anton gjort en snöängel 

och under tiden Oskar går på det nysådda gräset. 

 

Eftersom vi har använt oss av Clark och the Mosaic approach (2007a) har både 

intervjuer och guidningar varit en del av studien. Trost (1997) menar att när man 

genomför barnintervjuer kan guidning vara ett hjälpmedel för att lyfta fram barnens 

tankar ytterligare. Första guidningen av Johanna och Liza var väldigt verbal och de ville 

inte alltid visa vad man kunde göra utan berättade istället. Den andra guidningen var 

mer fysisk eftersom Anton valde att visa oss vad han kunde göra med de olika 

artefakterna. Vi tänker att Anton har ett annat uttryckssätt och visar med kroppen istället 

för att berätta som Johanna och Liza gjorde. Han talade bara när han blev tillfrågad om 

vad man kunde göra på de olika platserna. Han var noga med att visa hela utegårdens 

artefakter vilket var uppskattat av oss eftersom vi på så sätt fick en helhetsbild av 

utegården. 

 

I den andra guidningen upplevde vi att Anton visade mer engagemang än Oskar. Oskar 

tappade även fokus och började leka med några andra barn. Detta hände när Oskar hade 

gått på jorden med nysått gräs och vi var på väg till busken med Anton. En anledning att 

Oskar tappade intresset för guidningen kan ha varit att vi var fokuserade på när Anton 

visade oss busken. Vi tror att Oskar därför hittade ett annat barn att leka med. En annan 

orsak kan vara att han upplevde att Anton hade en sparkcykel och att han därmed kom 

före till de olika artefakterna. En annan orsak kan ha varit att Oskar inte förstod syftet 

med guidningen eller att han valde att leka istället. Vi tog hänsyn till samtyckeskravet 

som innebär att ingen ska behöva medverka mot sin vilja (Dimenäs, 2006). Oskars 

medverkan var frivillig och vi kunde därmed inte tvinga Oskar att fortsätta guidningen. 

 

Eftersom vi kände barnen sedan tidigare hade vi en kunskap om utegården och de 

artefakter som fanns där. En nackdel med det är att vi kan ha haft förutfattade meningar 

om hur artefakterna uppfattades av barnen. Det har varit en klar fördel att vara bekanta 

med barnen innan för att veta hur de beter sig när vi gjorde guidningarna och kunna 

samspela och bemöta barnen under intervjuerna. Barnen delades upp under 

fotograferingen och intervjuerna och hamnade i grupper som de sällan skapar själva. Vi 

tänkte att det skulle skapa nya konstellationer och på så vis blev barnen mer 

koncentrerade på uppgiften. Att vi känner till utegården var till vår fördel, eftersom vi 

förstod vad barnen refererade till i intervjuerna.  

 

Vi anser att använda sig av tio barn gav oss en tillräckligt stor bild av hur barn uppfattar 

och interagerar med de olika artefakterna på sin utegård. Genom de olika momenten; 

fotografering, samtal och guidning fick barnen olika sätt att uttrycka sig kring vad de 

tycker om utegården. Alla barnen var intresserade och tog uppgiften på allvar. Vi fick 

känslan av att barnen kände sig utvalda och att det var spännande att göra någonting 

annorlunda. Barnen i urvalsgruppen kände sig utvalda eftersom andra barn som inte var 

med i urvalsgruppen talade om att de också ville fotografera. De barn som var med i 

urvalsgruppen ville fotografera utan att vänta. Att fotografera på förskolan var något 

som barnen aldrig har gjort förut. Genom att barnen fick välja en bild var efter 

fotograferingen anser vi att barnen lyfte fram just det som de tyckte var bäst med sin 

utegård.  
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Resultatdiskussion 

Vi kommer att börja med att besvara vårt syfte med hjälp av våra tre frågeställningar. 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse om hur svenska förskolebarn i 

åldrarna fyra och fem år interagerar med och uppfattar de olika artefakterna på sin 

utegård. 

Enskildhet eller tillsammans med andra 

Under den här rubriken ska vi besvara vår första frågeställning: hur interagerar svenska 

förskolebarn med artefakter på sin utegård med avseende på enskildhet och tillsammans 

med andra? Enligt Fjørtoft (2004) kan barn leka mer tillsammans under 

utomhusvistelsen då kön och ålder har mindre betydelse. Vad som kom fram i studien 

var att artefakterna verkar vara könsneutrala. De artefakter som nämns i intervjuerna 

visade sig vara omtyckta både bland alla barn i urvalsgruppen. 

 

I tunneln nämner barnen i intervjuerna att det går att leka tillsammans med andra och 

enskilt. Barnen talar om att det också går att gömma sig i och bakom buskar och träd. 

Clark (2007a) skriver om en fjärilslarv som var det enda stället där barnen kunde sitta 

ner och samtala med en vän. Vi kan likna denna fjärilslarv med vår tunnel på 

lekställningen, där barnen kan sitta både i och på tunneln. I vår studie fanns det fler 

artefakter där barnen kunde gömma sig och utifrån det kan vi se att utegården erbjuder 

en variation av möjligheter när det gäller att gömma sig. På resten av lekställningen, 

klätterställningen, snurran, balansbrädorna, vippgungorna och kastanjerna framgår det 

inte i intervjuerna om det går att leka enskilt eller tillsammans med andra. I första 

guidningen får vi veta att det går att leka tillsammans med andra på snurran och i 

klätternätet på lekställningen. Det går även att leka tillsammans när barnen hoppar från 

bänken ner i en lövhög. Eftersom Oskar i andra guidningen valde att leka med andra 

barn och inte fortsätta guidningen hade Anton ingen möjlighet att visa oss artefakterna 

tillsammans med någon. Innan Oskar försvann visades dock artefakterna enskilt.  

 

Vi har fått veta att flera av barnen i intervjuerna sade att de kunde leka tillsammans med 

andra överallt på gården. I Einarsdottirs (Clark, 2007b) studie beskrivs betydelsen av 

platser där man kan vara med en vän. Det gick att vara i enskildhet i tunneln eller som 

Johanna sade: ”Ja eller bara gå, det är bara att bara inte se på någon annan”. I 

Einarsdottirs (Clark, 2007b) studie hade en pojke talat om att man kunde vara själv 

genom att sitta och tänka. Det är intressant att Johanna i vår studie tänkte på att vara 

själv psykiskt och inte fysiskt. Ensam är man även när man utesluter sin omgivning, inte 

ser på andra och tänker själv. Vi tycker att det är viktigt att barnen får möjlighet till 

sådan aktivitet. 

 

Vi har uppmärksammat att barnen inte nämner de vuxnas närvaro. De vuxnas närvaro är 

heller inget som uppmärksammats av barnen i Clarks (2007a, 2007b) studier. Vi finner 

det intressant och även om flertalet pedagoger vistas utomhus med barnen varje dag 

pratar barnen inte om dem i intervjuerna eller i guidningarna. En orsak till detta kan 

vara att de vuxna egentligen inte är närvarande i barnens lek utomhus. En annan orsak 

kan vara att vi inte ställde frågor som berörde pedagoger. Även om vi inte fått 

frågeställningen helt besvarad anser vi att utegården erbjuder både lek enskilt och 

tillsammans med andra. 
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Given funktion eller skapad funktion 

Här kommer vi besvara vår andra frågeställning: hur interagerar svenska förskolebarn 

med artefakter på sin utegård med avseende på given funktion och skapad funktion? En 

del artefakter har både givna och skapade funktioner. Dessa är klätterställningen, 

lekställningen, snurran, sköldpaddsvippgungan och sanden. De artefakter som vi får 

veta som enbart har en given funktion är balansbrädorna, sparkcykeln och klätternätet. 

På och i tunneln, motorcykelvippgungan, EUR pallen och plywoodskivan, bänkar, 

kastanjer, nysådd jord, traktordäck, buskar och träd har enbart skapad funktion. 

 

Det är intressant att de naturliga artefakterna kastanjer, träd och buskar enbart har 

skapade funktioner. Säljö (2010) menar att artefakter är skapade av människan för att ha 

ett bestämt syfte. Därför tänker vi att de kastanjer, träd och buskar enbart har skapade 

funktioner eftersom de inte är skapade av människan. Det finns ingen tydlig given 

funktion till hur man ska interagera med kastanjer, träd och buskar. Studien 

genomfördes under hösten och därför låg det en mängd kastanjer och löv på marken. 

Det kan ha varit en anledning till att det samtalades om kastanjerna i intervjuerna. Vi 

menar att årstiden när studien genomfördes har betydelse för artefakterna träd, buskar, 

kastanjer, löv och sand. Hade inte kastanjer legat i mängder på gården hade barnen inte 

nämnt den artefakten. Hade buskarna tappat sina löv skulle inte de fungera som 

gömställe eller koja. Om det varit vinter hade sanden varit för hård för att kunna 

interageras med artefakterna snurran och rutschkanan.  

 

De föremål som finns på förskolans utegård fyller en funktion och skapar mening i 

barns samspel (Säljö, 2010). Säljö menar att barn lär sig använda och interagera med de 

olika artefakterna som finns i deras omgivning. Vi tycker det är imponerande att barnen 

hittar så många skapade funktioner till de olika artefakterna. Vi menar att det är viktigt 

att pedagoger får syn på olika artefakters givna och skapade funktioner för att utveckla 

barnens lek och lärande. På rutschkanan och på snurran används sand för att skapa nya 

funktioner. En anledning till att sanden interageras med just dessa två artefakter kan 

bero på att de står i en sandlåda. Sand får en viktig del i barnens lek med dessa 

artefakter och det kan bero på att sanden är lättillgänglig samt att den är enkel att 

förflytta. Vi tänker även att sand är ett föränderligt material då sanden blir mer kompakt 

när den är blöt, lös när den är torr och stenhård när den är fryst.  

 

EUR-pallen och plywoodskivan såg för oss två inte tilltalande ut, men Anton visade oss 

dem och uppehöll sig ett tag på plywoodskivan. Detsamma gäller bänkarna som han ger 

en skapad funktion. Vi vuxna ser bänkar som något att sitta på, men det är intressant att 

Anton ser dem på ett annat mer lekfullt sätt. Vi har hittat många olika 

användningsområden hos de olika artefakterna, en del är givna och andra är skapade 

utav barnen. Däremot lade vi märke till att barnen tvekade och var ganska tysta när vi 

under intervjuerna samtalade om balansbrädorna. Det kan bero på att det enligt barnen 

inte går att göra så mycket mer än balansera eller sitta på balansbrädorna. Vår slutsats 

kring artefakten är att barnen riktar in sig på en form av lek, balansera, när de 

interagerar med den.  

 

Vårt svar på frågeställningen är att barnen interagerar med olika artefakter på olika sätt 

genom att både använda givna funktioner och skapade funktioner. Barnen interagerar 

med de olika artefakterna genom att klättra, snurra, åka, gå, stå, sitta, krypa, gunga, 

hoppa, gömma sig och balansera på dem. Detta visar på att det finns en stor variation av 

sätt hur barnen interagerar med de olika artefakterna.  
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Positiva eller negativa estetiska omdömen 

Här besvaras vår tredje frågeställning: hur uppfattar svenska förskolebarn artefakter på 

sin utegård med avseende på estetiska omdömen? Wickman och Jacobson (2009) 

förklarar att estetiska omdömen kan vara känslor som gillande eller ogillande och 

kvaliteter som vackert eller fult. I vår studie framkommer känslor som behandlar 

gillande och ogillande. Exempelvis tyckte barnen inte om grodvippgungan då den 

gjorde ont att gunga på och man kunde även ramla ned från den. Inga kvaliteter som 

vackert eller fult nämndes av barnen. Det kan bero på att vi inte ställde frågor kring 

detta under intervjuerna. Vi hade kunnat fråga barnen hur de tycker artefakten ser ut för 

att få fram artefaktens kvalitet.   

 

Klätterställningen uppfattas i intervjuerna som rolig, men nätet och gungan upplevs som 

obehagliga. Klätterställningen har därmed både positiva och negativa estetiska 

omdömen. Lekställningen innehåller en rutschkana, tunnel och klätternät och dessa 

delar uppfattas på olika sätt. Tunneln tycker flera barn är jättebra medan rutschkanan 

har ett negativt omdöme då den uppfattas som inte rolig och inte så snabb. När 

rutschkanan interageras med sand blir omdömet positivt. Snurran är en artefakt som 

upplevs positiv, där barnen tycker om att leka. Vi upplever genom både intervjuerna och 

guidningarna att snurran används ofta. Vi tror att det kan bero på att den bara funnits på 

förskolan i två månader. 

 

Vi får veta att en flicka upplever balansbrädorna som kul. Sköldpaddsvippgungan vet vi 

inte, men grodvippgungan uppfattas som obehaglig, göra ont och åker för högt upp i 

luften. Träden tycker flera barn är i vägen, men träd och buskar fungerar som bra 

gömställen. Vilket innebär att träd och buskar både har positiva och negativa estetiska 

omdömen. Under båda guidningarna ges inga estetiska omdömen. Utifrån intervjuerna 

och guidningarna framgår det att barnen interagerar oftast med sköldpaddsvippgungan 

av de tre vippgungorna. Det kan bero på att den ligger centralt på gården medan de 

andra två vippgungorna ligger mer avsides. Det kan även bero på att 

motorcykelvippgungan och grodvippgungan är estetiskt inte lika tilltalande eftersom 

färgen har flagnat bort i större utsträckning än på sköldpaddsvippgungan. 

Grodvippgungan hade även flera negativa estetiska omdömen utav barnen.  

 

Vi uppmärksammade något intressant utifrån de estetiska omdömena, nämligen att en 

del saker kunde vara obehagliga, göra ont eller att något var högt placerade så att man 

kunde ramla ner. Vi tror därmed att de flesta av barnen är medvetna om sin säkerhet och 

valde därför att inte leka på de ställen som upplevdes negativt. Vi upplever över lag att 

artefakterna på utegården har positiva estetiska omdömen. I Clarks och Einarsdottirs 

studier (2007b) framkom det genom barnens fotografier och samtal att utomhusmiljön 

var viktig för barnen. Det syntes även i vår studie genom barnens fotografier och i 

samtalen där barnen samtalade utförligt kring varje fotografi.  Under guidningen blev 

det extra tydligt att utegården är betydelsefull för barnen. Samtliga barn visade med 

engagemang och glädje artefakterna på utegården.  

Utegårdens utformning 

Att vistas utomhus är något som barnen gör nästan varje dag på förskolan. Med hjälp av 

Grahn m.fl. (1997) samt Fjørtoft (2001, 2004) får vi en inblick i att utomhusvistelsen 

har fördelar för förskolebarn. På utegården där den här studien genomförts är utegården 

varierad och består av gräs, asfalt, sand och träd. Däremot är marken relativt platt och 

det finns inga blommor samt få buskar. Fjørtoft (2001, 2004) skriver om naturrika 
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miljöers betydelse för barn. Naturrika miljöer är någonting som till största del saknas på 

utegården där studien gjorts. Intervjuerna och guidningarna har gett oss en inblick i hur 

barnen interagerar och uppfattar sin utegård och på så vis har vi kunnat se variationen 

kring de berörda artefakterna. Vi menar att utegårdens artefakter skapar en varierad 

miljö och på så vis hittar vi stöd i Grahns m.fl. (1997) studie. 

 

Slutsats 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse om hur svenska förskolebarn i 

åldrarna fyra och fem år interagerar med och uppfattar de olika artefakterna på sin 

utegård. Vi har funnit att en del artefakter på utegården erbjuder enskildhet och lek 

tillsammans med andra barn. Eftersom barnen både interagerar med artefakterna efter 

given funktion och skapad funktion blir variationen stor. Barnen har en fantasi att skapa 

nya funktioner kring de olika artefakterna. Vi har även uppmärksammat att de naturliga 

materialen som finns på gården enbart har en skapad funktion. Sanden kan interageras 

med andra artefakter på ett flertal olika sätt och visar sig vara omtyckt bland barnen när 

de leker med andra artefakter. Artefakter med negativt estetiskt omdöme har varit högt 

placerade och barnen visade en oro att ramla ner från dem eller att få ont. Vår slutsats är 

att barnen tänker på sin säkerhet och inte vill skada sig. Barnen gav över lag 

artefakterna positiva estetiska omdömen och vår slutsats är att artefakterna skapar en 

trivsam och rolig utegård. En del artefakter nämndes i både intervjuerna och 

guidningarna. Vi tror inte att det är en tillfällighet att det är just dessa artefakter som 

nämns ofta eftersom de artefakterna ligger centralt på gården (se ritning bilaga 3, 

bokstäverna B-F).  

 

Vidare forskning 

Tidigare forskning visar på utomhusvistelsens betydelse för förskolebarn och att en 

varierad och naturrik miljö främjar barns motoriska utveckling och 

koncentrationsförmåga (Grahn m.fl., 1997, Fjørtoft, 2001, 2004). Clarks och 

Einarsdottirs (2007a, 2007b) studier har visat hur the Mosaic approach kan lyfta barns 

perspektiv. Vår studie har med hjälp av the Mosaic approach visat hur barn interagerar 

och uppfattar sin utegård. Vi har fokuserat på artefakterna på utegården och hur barn 

interagerar med dem utifrån enskildhet och tillsammans, given och skapad funktion 

samt estetiska omdömen. Vi har genom Clark och Einarsdottirs studier (2007ab) sett hur 

the Mosaic approach används i en engelsk och en isländsk förskola.  

 

Vår studie har genomförts på en svensk förskola och vidare forskning kan studera hur 

metoden kan användas i andra länder. Fjørtoft (2004) nämner att utomhusmiljön kan 

leda till att pojkar och flickor leker mer tillsammans samt att åldern spelar mindre roll. 

Utifrån det kan man studera skillnaden mellan hur pojkar och flickor upplever och 

interagerar med artefakter på utegården. The Mosaic approach är en användbar metod 

när man ska lyfta fram barns perspektiv (Clark & Moss, 2001). I den här studien och i 

Clarks (2007a, 2007b) studier nämner barnen inga pedagoger. Därför hade det varit 

intressant att studera hur vuxna är närvarande på utegården, ur barns perspektiv. Utifrån 

tidigare forskning och vår studie kan vidare forskning belysa hur barn uppfattar och 

interagerar med utegårdens artefakter beroende på årstider. Eftersom vi genomförde vår 

studie under hösten har vi funderat hur den hade sett ut om det varit någon annan årstid. 
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Bilaga 1: Nyckelord till intervjuerna 

 

Bilderna. 

Vad har ni tagit bilder på? 

Vad kan man göra där? 

Vilka brukar leka där? 

Vad brukar man leka där? 

 

Vad de tycker om sin utegård allmänt. 

Vad tycker ni inte om? Varför? 

 

Var på utegården kan man… 

Leka med sina kompisar 

Leka själv 

Gömma sig 

  



 

 

Bilaga 2: Föräldrabrev 

 

Hej föräldrar! 

 
Vi heter Louise Setterberg och Sara Viklund och vi gör ett examensarbete kring hur 

barn använder sin utegård på förskolan. Studien kommer genomföras på den här 

förskolan under vecka X. Barnen kommer att fotografera vad de tycker om på sin 

utegård och sedan kommer vi prata om de bilder som barnen tagit. Barnen kommer 

sedan få visa oss runt på gården och prata mer om vad man kan göra utomhus. 

 

Studien kommer fokusera på barnens uppfattningar om utegården. Därför kommer inte 

barnens namn nämnas eller finnas med på bild i studien. 

 

Har ni några frågor eller inte vill att ert barn ska medverka i studien så är det bara att 

säga till Louise eller till någon av personalen på X. Det går bra att maila oss på 

nedanstående mailadress. 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Louise Setterberg – mailadress 

Sara Viklund – mailadress  

 

 
 

  



 

 

Bilaga 3: Karta över förskolans utegård 

 

 
 

Ritningen är inte skalenlig, den är till för att läsaren ska få en uppfattning om 

artefakternas placering på utegården. De gröna partierna är gräs, mörkgröna prickar 

betyder träd och ljusgröna partier betyder buskar. De mörkgråa är asfalt och de 

sandfärgade partierna är sandlådor. Nedan följer en förklaring till de bokstäver som 

finns på ritningen. 

 

A – Förskolebyggnaden. 

B – Sandlåda med klätterställningen med två bildäck under samt ett runt, brunt bord. I 

övre högra hörnet och längs högra sidan finns buskar. 

C -  På gräset finns ett bord med två bänkar. Den blå ovala är motorcykelvippgungan. 

Till höger finns EUR-pallen med ovansidan uppåt och en plywoodskiva. 

D – Lekställningen. 

E – Snurran. 

F – Sköldpaddsvippgungan. 

G – En trädkoja runt ett träd. 

H – Ett uttrymme för sopsortering. Bredvid finns leksaksförråd och barnvagnsuttrymme. 

I –  En gräsplätt med ett bord och två bänkar. Ett träd står bredvid. 

J –  Grodvippgungan. 

K – Två traktordäck och ett bildäck. 

L –  Jord med nysått gräs. 

M – Balansbrädorna och stocken. Ett träd står bredvid. 

N – Buskar som barnen använder som koja och gömställe. 

O – Veranda där yngre barn sover i barnvagnar.  


