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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngre barnen i ålder 1-3 använder platsen på 

förskolegården som ett svängrum för kreativitet i relation till deras tidigare upplevelser. Genom 

utförda observationer och med hjälp av teoretiska begreppen tolkande reproduktion och affordance 

kunde man förstå barnens handlingar på gården samt hur detta kopplas till barnens lärande utomhus. 

Studiens resultat visar barns platser - lekstugan och staketet som blev en social sammansättning på 

förskolegården där barn gemensam producerade en värld utan vuxnas inflytande. Barns platser på 

förskolegården har blivit en träffpunkt för både stora och små, där båda världar möts och gläds med 

varandra.  Förskolan har redan en utvecklad utomhuspedagogik i form av stationer, men utifrån mitt 

resultat så uppstod en konflikt mellan den tänkta användningen av gården och hur barnen använde 

gården, så kallade barns platser. På dessa platser visade barnen olika lärandemoment, som bör 

uppmärksammas. 
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Förord 
Mitt intresse inom utomhuspedagogik och dess betydelse påbörjades långt innan jag började min 

utbildning inom pedagogik. Jag har alltid varit nyfiken på vilka skeenden i den fysiska miljön när 

barnen tar plats och hur det möjliggör för de yngre barnens samspel med varandra i lekprocessen. 

Vilket lärande uppstår och hur går det till mellan barn - pedagoger samt mellan barn - barn?  

På morgnarna öppnas grinden då de yngre barnen blir lämnade på förskolegården; man får uppleva 

olika reaktioner varje morgon och varje barn har med sig agenda att göra förskolegården till deras 

scen. Vad blir det idag? De yngre barnen tar kontakt direkt i form av mimik, gest, kroppsspråk eller 

enstaka ord. Deras humör som de bär med sig varje morgon är något som jag intresserar mig av; vad 

kan jag göra själv för att göra så dessa barns dag blir så meningsfull som möjligt eller ibland tänker 

jag; vart vill barnen ta mig denna gång. Med fokus på vad de gör och visar så vill jag att dessa barn 

leder mig någonstans där de tycker det är roligt sen hoppar jag på tåget och anpassa mig i deras 

äventyr. Som pedagog och förskollärarstudent, ser man sitt jobb med andra ögon. Den här uppsatsen 

väcker olika tankar och känslor hos mig kring mitt arbete. Genom den här uppsatsen som jag 

genomförde då jag gick in som student har detta arbete betytt mycket för mig. Jag hoppas att den här 

studien ger mig enorma möjligheter på olika sätt så att jag i framtiden kan utföra mitt arbete bättre än 

jag gör idag.  

Mitt intresse för barn och deras utveckling har fört mig till det yrket jag har idag. Det tog ett tag att 

inse detta men de människor som har iakttagit mig har uttalat att jag borde vara pedagog. Den första 

personen som sa detta till mig var min mamma, ” du ska vara lärare”. Det tog ett tag innan jag förstod 

denna kommentar från min mamma men idag, förstår jag vad hon menade; jag håller med henne.  

I denna uppsats har jag många människor som jag måste tacka. Ett hjärtligt varmt tack till barn, 

pedagoger och föräldrar som har gett mig full support för att genomföra mina observationer. Till min 

handledare Tanja Joelsson som gav mig så mycket förslag under uppsatsens gång. Och idéerna blev 

mer konkreta och tog mig på en resa som jag själv blev fascinerad av och haft roligt i – det var 

kämpigt med det var värt det! Alla snabba återkopplingar och feedbacks på min uppsats, som jag ivrigt 

läste igenom, det var spännande varje gång. Mitt yrke som har varit en enorm möjlighet för mig gav 

direkt reflektioner i samband med allt jag läste under utbildningens förlopp. Min rektor/rektorer som 

har stöttat mig under resans gång. Kollegor, medstudenter och kompisar som jag har fått support av, 

Tack! 

Min ”super power crew” familj, jag kan inte ens föreställa mig vad ni har stått ut med under denna 

period. Alla platser som jag har tagit över hemma, pappers högar och rummet som ni inte får vara i... 

de stunderna jag tar en paus och koppla bort allt och fokus enbart på er. De stunderna har varit 

ovärderliga! Tack, Andy min man som har stått vid min sida sen hela detta äventyr började som jag 
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har haft samtalsutbyte med konstant. Tack att du läste mina texter och lyssnat på mina djupa analyser 

och mina barn Sebastian och Marcus ni är enastående. Ni har varit fantastiskt stöd. 
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Inledning 

I den nyreviderade läroplanen beskrivs att ”miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem 

att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och 

kommunikation” (Lpfö 18, s. 7). På förskolegården händer det massvis med saker som barnen visar. 

Under min observation på den observerade förskolan har jag iakttagit olika scenarier hur barnen tolkar 

och samhandlar i deras miljö utifrån de förutsättningarna som erbjuds och artefakter som finns runt 

omkring dem. Dessa händelser som barnen har visat kommer jag att beskriva mer ingående senare i 

texten under resultat och analys. Ni kommer att se varierande handlingar hur de observerade barnen 

använder platsen och vilka budskap de visar i sin lek. 

Den fysiska miljön spelar stor roll i barnens utveckling och lärande i barnens samspelssammanhang 

enligt Carina Berkhuizen (2014) som har skrivit en licentiatuppsats om ”de yngsta barnens möjligheter 

till samspel på förskolegården”. Barnen associerar sina lekar utifrån sina upplevelser i sin omgivning. 

Betydelsen av den fysiska miljön där de yngre barnen i åldrar 1 - 3 sätts i fokus i denna studie. Med 

det valda teoretiska synsättet ”affordance” kan det bidra till förståelse för de yngsta barnens 

föreställningar på förskolans fysiska miljö. Barnens relation till platsen i deras vardagsliv berör olika 

begrepp som denna studie kommer att beskriva mer ingående under uppsatsens förlopp. I studien om 

barnens användning av den fysiska miljön är socialt utformad av barnen i möte med andra i leken. Det 

är därför utformningen av den platsen som barnen vistas på varje dag ska synliggöras och vara 

motiverande. En välförsedd miljö där det finns urval av material underlättar barnens samspel med 

varandra.  

Anders Szczepanski (2007), MSc, enhetschef vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) 

Linköpings Universitetet belyser att de yngre barnens landskap på förskolan ses som en glömd 

kunskapskälla, det är därför denna studie lyfter fram de yngre barnens olika scenario vid utforskandet. 

Studier om de yngre barnens vardagsliv på förskolan behöver undersökas närmare, det finns inte så 

mycket studier om dem (Berkhuizen 2014; Ekman Ladru & Gustafsson 2018). 

Det sägs också att de yngre barnen i förskolan har begränsade sociala förmågor, men vi vuxna kanske 

inte tittar närmare på barnen utan vi ser de enbart som små människor. Denna studie ger olika 

synvinklar på hur de yngre barnen samspelar med varandra genom olika resurser som finns i den 

fysiska miljön samt använder miljön som stimulans i deras lekar. Barn lär sig av varandra men det 

behövs vuxna som guidar dem för att kunna orientera sig och uttrycka deras tankar och tidigare 

upplevelser. Det vill säga, att i vuxnas sällskap så kan barnen fördjupa sig i lärandet som redan sker i 
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deras lekar. Barn når djupast och störst kunskap när de själva leta sig fram, prövar olika redskap och 

de får utrymme till egna reflektioner för att fritt kunna börja om. 

Hur kan vuxna stödja dessa barn bäst till sitt lärande? Om den fysiska miljön har en betydelse för 

barnens lärande och utveckling, hur kan pedagogerna vägleda barnen till uppfinningsrika och 

betydelsefulla lärande? Utgångspunkten i denna studie ligger i mitt stora intresse om 

utomhuspedagogik – hur vi pedagoger bäst använda dessa platser till en intressant lärandemiljö där vi 

vistas tillsammans med barnen. Att uppmärksamma barnens utforskande utomhus är en viktig faktor 

till barnens utveckling och det åligger ett ömsesidigt engagemang för alla pedagoger.  

Syfte och frågeställningar  

Denna studies syfte är att genom observation undersöka hur barn i ålder 1-3 år använder 

förskolegården och hur platsen bidrar till barnens lärande. 

Följande forskningsfrågor berörs: 

1. Vilka platser på förskolegården används av barnen? 

2. Vilka platser är mest attraktiva hos barnen? 

3. Hur kan den fysiska miljön kopplas till barns lärande och till en intressant lärandemiljö? 

Tidigare forskning 

Förskolegården är ett läranderum där barnen möter andra barn i deras lekar. Barnen använder 

förskolegården som är designad av vuxna för att kunna utforska, skapa och ge uttryck till deras tankar. 

Förskolegården är en plats där barnen hittar gemenskap med andra enligt Berkhuizen (2014). Detta 

avsnitt kommer att handla om tidigare forskning om förskolegården, platser för barn och barns platser 

samt forskning om lärande och utomhuspedagogik. Jag kommer särskilt ta upp forskning som belyser 

hur barnen använder deras utemiljö på förskolan och hur den kan kopplas till barnens lärande.  

Forskning om förskolegården och barns platser 
Vad innebär barnens samspel med sin omgivning och den fysiska miljön de möter varje dag i 

förskolan? Platserna på förskolegården erbjuder olika slags möjligheter för barnen för att skapa 

mening i deras vardag med andra barn. Detta kommer att synliggöras i den tidigare forskningen inom 
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fysiska miljön. Tidigare studier har visat att utformningen av utomhusvistelsen för yngre barnen i 

åldrar 1-3 kring platsen har inverkan på barnens lek och samspel mellan varandra. Förskolegården är 

en plats som har en enorm betydelse för barnens lekmiljö (Björklid 2004 se Berkhuizen 2014, s. 10). 

Detta benämnts även i Fredrika Mårtenssons avhandling (2004) ”Landskapet i leken - en studie av 

utomhuslek på förskolegården” som handlar om två förskolegårdar i Sverige där forskningsändamålet 

var att få en ökad förståelse om den fysiska miljön på förskolegården för de yngre barnens lek. 

Studiens resultat visade att naturmarken associeras till omfattande lekar, de kan vara gemensamma och 

fokus på barnens rörelser över hela förskolegården. En välförsedd lekmiljö där det finns 

urvalsmöjligheter till material underlättar barnens samspel med varandra poängterar Mårtensson i sin 

studie, där barnen kan hitta en gemenskap och samhandlar i leken. Därtill kommer i Mårtenssons 

avhandling att det rumsrelaterade rörelse baserad på den fysiska omvärlden ger en mångfaldig relation 

mellan barn, område och lekens tema; lekdynamiken summerar förhållandet mellan barns lek, sociala - 

och den fysiska miljön (ibid. ss. 173 -175).  

Ingunn Fjørtoft (2001) från Telemark University College, Department of Teacher Training, Norway 

upplyser om att variation av olika utrustade platser är väsentliga vid utelek och betonar om mångfald 

gällande barnens uteplatser, barnen blir mer mångsidiga och kreativa i leken. I en annan studie på tre 

förskolegårdar i Sverige, med barn 1-5 år av Karin Engdahl (2014)  som är lärarutbildare och fil.dr i 

pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet drar hon slutsatsen i hennes studie att barnens uppfattning 

om förskolegårdens innehåll skiljer sig från barn till barn. Därför är det viktigt att det finns variation 

på platserna på förskolegården för att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter för barnen. Barnen 

formas av den miljön de befinner sig i (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski 2007). Alla barn 

utvecklas i olika takt beroende på i vilken miljö de håller till. Många yrkeskunniga människor som 

biologer, barnläkare, beteendevetare och språkforskare förespråkar utemiljön som en viktig lärmiljö 

för barnen. Hur barnen förhåller sig till landskapet och sin omgivning, designar dessa barn ett lärande 

utifrån de upplevelserna de möter varje dag. I denna beskrivning framgår det av ett undersökningsfält 

hur barnen aktivt utforskar deras miljö där materialitet och artefakter erbjuds planerat och oplanerat.  

Kim Rasmussen (2004), en dansk forskare från Roskilde University Centre, beskriver i sin artikel 

”Places for Children – Children´s Places” att ”platser för barn” är utformade av vuxna. Barn blir 

hänvisade till de platserna som vuxna har skapat, designat och har haft idéer om att dessa platser är bra 

för barn. Dessa platser beskriver barnens vardag som en rutin och skapar mönster i ett socialt 

sammanhang.  Kim Rasmussen (2004) menar att barn färdas till olika platser som hem, skola och 

fritidsverksamheter. Dessa platser för barn är skapade av vuxna.  

I en plats skapar barn ett spelrum enligt Rasmussen (2004)  ”barns platser” där barnen skapar ett 

utrymme för sig själva. I en av studie om en plats; kallas ”Bumbleby” där barnen gav platsen ett namn. 

Då visade barnen att det inte är svårt att använda fantasi och skapa ett eget utrymme i en plats. När 

barnen intar plats för kreativiteten visar barnen platser som ger de motivation och glädje. Barnen 
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skapar identitet och mening i dessa platser. Platser som barn väljer har känslovärde som ger tolkningar 

till specifika ställen. Visserligen så kan dessa uttryck inte vara verbalt tillgängliga, svåra och omöjliga 

att kommunicera med andra eftersom dessa sensoriska intryck förmedlar upplevelser av en plats som 

är betydelsefull för barnen (Nordberg – Schultz 1985 se Rasmussen 2004, ss. 157-158). I Rasmussens 

artikel om olika studier om platser där vuxna skapar platser för barnen och barnen skapar platser för 

sig själva, beskrivs att barnen knyter an till upplevelser, känslor och atmosfär. Hon betonar också att 

ibland så är platser för barn och barns platser sammanfallande då man inte ser en skillnad på dem. Men 

vissa platser som är skapade av vuxna uppfyller inte barnens behov. Barnen besitter viktiga kunskaper 

och genom deras engagemang och deltagande blir det möjligt för barn att skapa egna platser i allra 

högsta grad. De planerar deras lekar, integrerar, konstruerar och även deltar i informella situationer. 

Barns platser konspirerar mindre än platser för barn, skapade av vuxna, då vuxna uppfattar barnen från 

ett annat perspektiv än barnen gör. Detta visades i de sammanhang där det uppstår oordning, oreda, 

förstörelse och förbjudna beteenden (Chawla, 2002: Driskell, 2002; Hart, 2002 se Rasmussen 2004, s. 

162). 

Forskning om lärande och utomhuspedagogik 
I en publikation om utomhuspedagogik finns det olika inlärningsdimensioner vid utomhusvistelsen 

som berikar barnens bredare kunskap om sin närmiljö och omgivning (Dahlgren et al. 2007). 

Utevistelsen ger möjlighet till kunskapskällor som det språkliga lärandet, känslomässiga, motoriska, 

estetiska, kulturella och inte minst de biologiska fenomenen. Den traditionella undervisningen 

inomhus kan förflyttas utomhus där man kan se och få svar på de didaktiska frågorna var, hur, vad, när 

och varför lärandet sker. Miljöns relation till oss människor är sammanlänkande och ger lärande 

växelspel mellan den teoretiska och den sinnliga erfarenheten. Utemiljöns landskap ger breda 

valmöjligheter för barnen att utforska, processera frågorna som sker just då eller här och nu. I ett 

forskningsprojekt med två förskolegårdar beskrivs att det skapades lägesändring efter byte av den 

fysiska lekmiljön (Herrington & Studmann 1998 se Berkhuizen 2014, ss 10-11). 

Det som hände efter man har skapat ändring på miljön, där förmågorna som kroppslig styrka och 

smidighet var de främsta aktiva i samspelet mellan barnen, då lekmaterialet var det som stod centralt i 

aktiviteten. Det visade sig att de fantasifulla lekarna blev ett nytt socialt sammanlänkande för barnen 

på grund av den nytillkomna växtligheten som användes i leken. Det gröna rummet som skapats blev 

en mötesplats för socialisation samt kreativiteten flödade och språkliga förmågor fick större plats i 

barnens interaktion. Enligt Pramling Samuelsson (2017) är betydelsen av medkänsla för barns synsätt 

och meningskapande viktig. Platserna utomhus inbjuder olika mening och erbjuder en stor mängd 

möjligheter som kan bidra i dagens förskoleverksamhet tilläger Szczepanski (2007). I enlighet med 

utbildningssystemet som visas i Szczepanskis forskning skulle utomhuspedagogik vara en reform för 

mer kreativ förskoleutveckling. Pedagogernas insats i utvecklingen skulle vara en outforskad naturlig 
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väg till att skapa mera innovativa, kreativa lärmiljöer för barn där alla talanger ska komma till uttryck. 

Szczepanski beskriver att det centrala uppdraget i utbildningssystemet har en växelverkan mellan 

fysiska miljön inomhus och utomhusmiljön, där båda utgör en gemensam arena till lärandet 

(Szczepanski 2017, s. 9). 

Szczepanski (2007) lyfter även upp ”landskapet” som en glömd kunskapskälla; han belyser att det är 

viktigt att anknyta på nytt, våra sinnen som läromedel då landskapet blir ett rum som kommunikativ 

miljö där vi kan använda lukt, smak, känsel och kroppsspråk. Det vill säga att vi ska kunna lära oss att 

tolka, kommunicera och ha mer kunskap om vårt landskap genom våra sinnesorgan. Ytterligare 

beskriver Szczepanski (2007) att en pedagogik som bygger på det första mötet med omvärlden och 

erfarenhet av natur samt kulturfenomen bidrar till drivkraftselement för uppfinningsrika och 

betydelsefulla lärandet. Att utemiljön bidrar till barnens lärande och utveckling samt uppmärksammar 

pedagogernas förhållningssätt i möte med barnen vid utomhusvistelsen. Detta åberopar Mårtensson 

(2004) i sin avhandling att pedagogernas förhållningssätt i relation till förskolegårdens innehåll. Det 

tidigare nämnts belystes pedagogernas roll i den miljön som barnen befinner sig i, enligt (Pramling 

Samuelsson & Johnsson 2017, s. 25) klarar sig barnen självständigt i förskolans miljö ibland och 

uppnår intersubjektivitet med pedagoger samt med andra barn där det finns förståelse för barns 

perspektiv och meningskapande. 

Denna beskrivning stödjer Szczepanskis (2007) i förhållande till hans syn om hur utomhuspedagogik, 

som ska vara ett starkt medel för att utvidga barnens lärande i den miljön de befinner sig i. Att utforska 

omvärlden med hjälp av utomhuspedagogik är att konkretisera kunskaperna som barnen lärt sig i den 

fysiska miljön inomhus. Det är ett lärande landskap med spännande inslag som dels kan relateras till 

ett historiskt perspektiv, dels till aktuell forskning och den fysiska miljön. Uterummet är ett mäktigt 

rum med många lärmiljöer (Szczepanski 2007, s. 9). Förskolegårdens omvärld hänger ihop med 

barnens fysiska aktivitet som kan vara till föränderliga faktorer (Cardon et al. 2008 se Berkhuizen 

2014, s. 11). De betonade att studien exempelvis, att de fysiska lekytorna kan påverka rörligheten 

positivt liksom att pedagogerna deltar i de fysiska rörelserna. Detta har även visats i den amerikanska 

studien ”behavior mapping” – en metod som används i samband med utredningen av barns 

rorelseaktivitet och den fysiska miljön som barnen vistas i (Cosco, Moore & Islam 2010 se Berkhuizen 

2014, s. 11). Metoden går ut på att man punkterar var människor rör sig på platsen och vad för 

aktivitet som utförs. I studien understyrks möjligheter i undersökning av hur förskolegården är 

planerad och kan påverka aktiviteten hos förskolebarnen. Det är dock inte självklart vad som uppfattas 

vara erbjudanden i barngrupp där barn kan hitta ett ställe på förskolegården utan att bryr sig om vad 

den är avsedd till (de Jong 1995 se Berkhuizen 2014, s.11). Vid direkta observationer kan man lära sig 

mer om barnen, vad för platser de väljer och få reda på mer om deras karaktärsdrag än de framhäver.  

Vad som är lämpligt i verksamheten är med andra ord inte enkelt att definiera, behovet av lyhördhet 

hos människor inom verksamheten är väsentlig för att förstå det fysiska ändamålet. En plats liksom 
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mellanrum som inte har någon funktion kan vara ett tillfyktställe för en kort tid, det betecknas som 

privatstund påpekade (Björklid 2005 se Berkhuizen 2014, s. 12). Det används inte dock av de yngsta 

barnen (Niklasson & Sandberg 2010 se Berkhuizen 2014, s. 12). I deras studie om hur utemiljöns 

erbjudande fungerade ur barnens syn. I studiens resultat framkom att barnen vistades för det mesta i de 

platserna där man kan klättra samt gärna lekte med jord och sand. 

I ett utvecklingsprojekt som utförts på olika förskolegårdar i Sverige; ”Barns delaktighet i det fysiska 

rummet” (OMEP 2009 se Berkhuizen 2014, s. 13) har uppmärksammats att de yngsta barnen är i 

närheten av pedagogerna och på samma sätt som de identifierar detta kunde man tänka tvärttom att det 

var pedagogerna som höll sig i närheten av barnen. Som regel ligger platsen för de yngsta barnen intill 

förskolebyggnaden nära sandlådan medans de äldre rör sig på andra ställen. Det kan finnas avvikelser 

dock när pedagogerna presenterar en del av förskolegården där barnen inte brukar vara, då kan de 

yngre barnen röra sig på en större yta än förut. Enligt Pramling Samuelsson och Johnsson (2017, s. 94) 

kan leken framställas som en aktivitet med unika värden, där processen är oberäknelig utan inriktning 

med hänsyn till lekregelns bestämmelser som interaktion, turtagande och ömsesidig förståelse. 

Delaktighet och utforskandet i närmiljön utvecklar de yngre barnens förståelse vid tidig ålder om 

naturens kretslopp samt vetenskapliga fenomen som barnen möter i sin vardag och sin omvärld.  

I det tidigare nämnda utvecklingsprojektet om barnens delaktighet i det fysiska rummet kartlades en 

del metoder för att kunna få grepp om hur förskolegården användes av barnen och pedagogerna enligt 

Engdahl (2014). I den kartläggningen som gjordes där man ser hur platserna används av vuxna och 

barn visar tydligt vilka material som utnyttjas, vilken potential och förslag som finns samt hinder . 

Handlingserbjudande är ett begrepp som använts i Berkhuizens (2014) avhandling. Studien lyfter fram 

att i handlingserbjudanden kan ett betraktande av miljön, en samling av varje barns handlingsutrymme 

och inverkan som är synliga, därmed kommer praktiska tillämpningar bli möjliga (Eriksson Bergström 

2013 se Berkhuizen 2014, s. 14). Det har framkommit att de medverkande barnen tog 

handlingsutrymme även i de styrda fälten som anses som fria, dock inträffade inte jämställd dialog i 

studien mellan barn och vuxna när det gäller vilka tillfällen som fanns i lekens progression 

(Berkhuizen 2014). Ett sätt att förstå barnens svar på deras fysiska miljö och påverkan av omvärlden 

på deras lärande utveckling, är genom Gibson´s koncept om affordances (Gibson1979 se Bornstein 

1980, ss. 203–206). Det är ett sätt att begripa miljöegenskaper (naturlig och konstgjorda) i form av 

möjligheter som ger meningsfulla interaktioner, aktiviteter och upplevelser (Morrissey, Scott & 

Wishart 2015). Dessa begrepp som affordance, lärande och tolkande reproduktion kommer jag gå in 

på mer under teoretiska perspektiv. 
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Teoretiskt perspektiv 

Det valda teoretiska perspektivet för denna studie är ”Affordance” eftersom studien riktar sig till vad 

barnen gör med platser som de vistas på varje dag. Mitt intresse att undersöka vidare hur platsen 

påverkar barnens lärande och vilka handlingserbjudanden som barnen ser i deras fysiska miljö har 

varit en drivkraft för mig. I de urbana förskolorna är det förskolegården som är den vanligaste utemiljö 

som barnen befinner sig på. Det är därför affordance är relevant att tillämpa i min analys då det öppnar 

upp för olika tolkningar av platser som barnen skapar själva tillsammans med andra barn. Det 

teoretiska synsättet affordance ger olika synvinklar på vilka handlingsmöjligheter som finns i miljön 

som gestaltas av barnen. De handlingserbjudandena på förskolegården leder barnen till mer etablerad 

social process som ett grundläggande samhällskunskap som de bygger kontinuerligt.   Barnen 

upptäcker en värld som de tolkar och formar mening i deras lekar sedan delar de med sig av sina egna 

utvecklingsupplevelser genom sin interaktiva respons (Cook – Gumperz & Corsaro 1986 se Corsaro 

1992, s. 161). 

Denna studie kommer att behandla tre teoretiska begrepp som affordance, lärande och tolkande 

reproduktion som jag kommer att fördjupa mig i. Dessa begrepp kommer bli behjälpliga för att förstå 

hur barns utformning av deras lekar har fått en betydelse i ett sammanhang. 

Affordance 
Affordance är ett teoretiskt begrepp som berör miljöns påverkan på människan. Världen uppfattas inte 

bara av objekts former och rumsliga förhållanden utan det är även en möjlighet till handling av ett 

objekt (Gibson1979 se Bornstein 1980, ss. 204–205). Gibson menar att miljön erbjuder 

handlingsmöjligheter (affordance) – det vill säga att uppfattning driver handling. Barns bild av 

rumsliga enheter är handlingscentrerad, där miljö och barn uppfattar en ömsesidighet. Affordance är 

ett relevant begrepp för att begripa vad barnens agenda på förskolegården betyder, och hur man kan 

förstå ett samband med dessa objekt i deras lekar. När vuxna skapar platser för barn som de tror att det 

är bra för barnen beskriver Rasmussen (2004) att det ger vuxna en möjlighet till handlingsutrymme. 

Vuxna skapar regler och utformar platser för mänskligt och rumsligt beteende och andra 

tillämpningsområden (Jonietz & Timpf 2015). När vuxna skapar plats för barn medför det olika regler 

för hur platsen används betonar Rasmussen (2004), medan Jonietz och Timpf (2015) beskriver 

affordance som en geografisk plats som ger olika information om platsen. Att rumslig uppfattning ger 

handlingsutrymme som binder samman ett tillvägagångssätt i ett händelseförlopp. Detta teoretiska 

begrepp affordance handlar om relationen mellan människor och miljön. 
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Lärande 
Lärande pågår hela tiden i barnens lek. Den fysiska miljön har en stor påverkan på barnens lärande.  

Förskolegården har en stor betydelse för barnen för att kunna uttrycka sina färdigheter och lärande i ett 

sammanhang där de blir motiverade och får stimulans. För att kunna definiera närmare vad ett lärande 

är för de yngsta barnen i förskolan så vill jag beskriva att kommunikation spelar en viktig roll i 

barnens lärande med olika innehåll (Hundeide 2001 se Johnsson 2016, s. 2). Kommunikation som 

bygger på ömsesidighet, lyhördhet och empati vägleder ett samspel där pedagogiken är anpassningsbar 

och tillmötesgående återger Johnsson (2016) i sin artikel ”Förskollärares kommunikation med de 

yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras”. De 

yngsta barnen kommunicerar med platsen och likaså med alla artefakter som finns på förskolegården. 

Alla dessa saker bidrar till barnens lärande och i Johnssons studie (2016) betonar hon vikten av vuxnas 

strategier i samspel med de yngsta barnen. Vidare så beskriver hon att de didaktiska frågorna vad och 

hur är avgörande för villkoren för barnens lärande. Alla förutsättningar som finns nära barnen såsom 

utrymmen, handlingserbjudande, platser, pedagoger och barn är ett innehåll som bidrar till barnens 

lärande och utveckling (Johnsson 2016). Att stödja barnen i det de gör eller vägleda dem i form av 

språkliga möten är en strategi som utvidgar deras lärande process.  

Tolkande reproduktion 
Tolkande reproduktion är ett begrepp som betyder barnens tidigare upplevelser som de har anammat 

från deras omgivning och av vuxna som genomsyras i deras lekar. Miljön har stor påverkan på barnens 

lärande och utveckling därmed producerar barnen nya lärande i lekprocessen som i sin tur kan 

fördjupas tillsammans med barn eller i andra sociala sammanhang. Barn återskapar och tolkar 

erfarenheter, känslor och händelser som kan vara rutiner eller betydelsefulla för dem. Dessa 

föreställningar de skapar i deras vardag är en produktion och reproduktion av olika intryck i olika 

sociala kontext enligt William Corsaro (1992) professor i sociologi i Indiana University, Bloomington. 

Han beskriver att barnen i tidig ålder är de med i ett socialt sammanhang vare sig i förskolan, hemma 

eller någon annanstans. Barnen besöker olika platser i vuxnas sällskap där de får kontakt med andra. 

Barnen imiterar, tolkar och använder all information samt kunskaper som de har upplevd tidigare i 

vuxnas umgänge eller i deras omgivning. När barnen tar kontakt med andra för att leka och visa sina 

färdigheter i en lek så söker de kamratskap. Detta kan relateras till en lek där interaktionen pågår varje 

dag på förskolans miljö – då det bildas kamratkultur. Kamratkultur innehåller rutiner, kunskaper, 

sociala interaktioner och ömsesidigt intresse. Corsaro (1992) belyser även i hans studie att barnets 

begrepp av den sociala världen inte är en privat aktivitet utan dessa interaktioner involverar utbyte av 

handlingar med varandra. Kamratkultur är också som en social och kollektiv process; det är inte enbart 

det lilla barnet som gör sin kunskap till sin egen utan dela den med andra med samma känsla av 

tillhörighet (Bruner 1986 se Corsaro 1992, s. 161). 
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Observation som metod 

Intresset för de yngsta barns lärande och utveckling har varit en motivation för mig därför valde jag att 

rikta min studie mot dem. Barnen på förskolan vistas på förskolegården större delen av dagen, därför 

är det viktigt för mig att undersöka mer hur det fungerar i barnens vardagsliv på förskolegården. 

Genom mitt syfte och frågeställningar har jag kunnat genomföra mina observationer på en 

förskolegård i en tättbebyggd urban förskola. Detta avsnitt visar hur jag tematiskt observerat barnen 

under mitt fältarbete; vilka frågor som berör mitt ämne och vilka speciella situationer som jag har 

bevittnat under de dagarna jag var på min fältstudie. Jag har kartlagt hur hela proceduren av mitt 

arbete gick till för att få fram de svaren som jag vill undersöka.  

I denna fältstudie används observation som övergripande metod som genererar empiri för att få insikt 

om de verkliga händelser, egenskaper, kvaliteter och kontext (Berg 2004 se Katz - Buonincontro & 

Anderson 2018, s. 2). Kvalitativ observation är en grundlig uppsikt där man noterar systematiskt vad 

som händer under studien. De direkta iakttagelserna antecknas när händelserna sker och interaktioner 

inträffar i ett sammanhang (Rossman & Rallis 1998 se Katz – Buonincontro & Anderson 2018, s. 3). 

Då under de dagarna jag var på fältarbetet har jag antecknat hur många gånger barnen gick till de mest 

efteraktade platserna som är – lekstugan och staketet. Där såg jag med klarhet hur barnen gick till 

dessa platser upprepade gånger och jag kunde identifiera händelserna tydligare och såg sambandet 

mellan händelserna. Fördelen med att göra en kvalitativ observation är, att den ger möjlighet att 

komma nära de fysiska händelserna i de olika situationerna på förskolegården.  

Jag har använt mig av en observationsguide som gav mig bra översikt om observation med fokus på de 

företeelser som skedde i ögonblicket. I min studie har jag antecknat varje barns aktivitet i den miljön 

de befann sig i och hur frekvent företeelserna inträffade. Med kvalitativa observationen har jag fått 

fram de platserna som barnen gick till upprepade gånger– lekstugan och staketet. Jag fokuserade på 

processer och interaktioner som vad varje barn gör under tiden. Jag har iakttagit händelser, plats, 

samspel, och material, dessa punkter har jag uppmärksammat under mina observationer och det har 

underlättat på något sätt att ta fram data . Varje dag jag var på mina observationer (8 gånger) i fyra 

dagar både på förmiddag samt eftermiddag har jag förberett mig själv med denna struktur. Det blev 

tydligare, smidigare och observationen gick naturligt när jag kartlagt händelseförloppet på fältet där 

barnen håller till. De ögonblicken under min observation på fältstudien beskrevs systematiskt i en rad 

ihopsamlade och undersökta anteckningar med noggrannhet där man kan se ett mönster (Hektner, 

Smidt, & Csikszentmihalyi 2007 se Katz - Buonincontro & Anderson 2018 s. 1) vid utomhusvistelsen 

på förskolegården. Jag höll mig i bakgrunden samtidigt som jag utförde observationen. Jag befann mig 

på samma plats, det vill säga på förskolegården som aktörerna, för att vara fullständig observatör och 

endast antecknade. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Katz-Buonincontro%2C%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Katz-Buonincontro%2C%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
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Det finns många styrkor med denna observationsmetod. Den första är att den belyser de möjliga 

situationer och roller som beteendet kan vara beroende av. Det fungerar som en demonstration av 

samspelet mellan personer och sammanhanget som ger insikt till eventualiteter av beteende. Den andra 

styrkan är att den ger ekologisk giltighet eftersom uppgifterna samlas in i deltagarens naturliga miljö, 

och med detta möjliggjorde det en större generaliserbarhet av de resulterande data. En annan styrka är 

att det ger ett utmärkt verktyg för att mäta individuella skillnader som hur länge barnen stannar eller 

förflyttar sig från en plats till nästa . Och de skillnader som uppstår eller förändras över tiden 

exempelvis när de stora barnen förflyttade sig från den scenen som de yngre barnen står så följde de 

yngre barnen dem med blicken men stod fortfarande kvar vid staketet.  

Att vara passiv observatör kan vara svårt bland människor speciellt bland barn. Barn är av naturen 

otroligt nyfikna, dessa barn som jag observerade verka ha bra koll på mig då jag fick ett 

välkomstleende varje gång jag kom till fältet. På min tredje observation så kom ett av barnen fram till 

mig och kommenterade ”jag vet att du jobbar” log och gick. Efter en stund kom han tillbaka med en 

skål sand och frågade mig ”vill du ha kaffe”? Plötsligt var jag inte passiv observatör längre då de 

andra barnen kom förbi mig också och tittade upp och sa ”hej”. På sista dagen av observationen kom 

samma barn och började en lek med mig där jag besvarade leken genom att imitera honom. 

Urval och avgränsningar 
Med hänvisning till syfte och frågeställningar som denna forskning av förskolegården så påbörjade jag 

de praktiska arbetena med att kontakta de på förskolan. Med hjälp av rektorn fick jag kontakt med 

kontaktpersonen på förskolan. Då fick jag komma på besök och prata med berörda pedagoger på den 

yngre avdelningen. Urvalet av åldrar som min studie riktas mot har varit ett lätt beslut men vilka barn 

som ska observeras inom den gruppen har varit slumpmässigt. Detta berodde på 

samtyckesblanketterna som jag delade ut på gården, första veckan fick jag klarsignal på att vi kunde 

börja med fältarbetet. Samtliga pedagoger som ingick i min observation var positiva till att medverka. 

Samarbetet med pedagogerna möjliggjorde att genomföra mina observationer på förskolegården. Av 

de nio samtyckesblanketterna som var påskrivna valde jag fyra barn som går på samma avdelning, 

eftersom min kontaktperson som tog emot mig är ansvarig för den gruppen. Då underlättade det för 

mig att se över vilka barn som jag fokuserade på under mina observationsdagar.  Jag valde däremot två 

pedagoger var från de två olika avdelningarna på de yngre barnens avdelning för att se hur samspelet 

med de vuxna och de barnen som går i samma grupp fungerar. 

Genomförande 
På en förskola belägen mitt i staden har jag gjort min observation. Innan observationen hade jag redan 

varit på den valda förskolan och presenterat mig för pedagogerna. Intresset för urbana förskolor har 
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alltid funnits hos mig. Jag vill ta reda på mer hur utevistelsen fungerar i förskolor; i en urban kontext. 

Förskolan har en stor gård där barnen kan röra sig dock är det uppdelat i två olika fält. Den inre gården 

mot byggnaden är de yngre barnens gård där de har många möjligheter att utforska förskolegården. 

Det är därför jag valde denna förskola för att undersöka närmare hur ytan på förskolegården används 

av alla observerade aktörer. 

I denna studie används kvalitativ observation där jag som forskare använde min ipad för att anteckna 

alla händelser under mina observationer. Insamlandet av empiri antecknades i kronologiskt berättelse 

därmed följde jag händelseförloppet för varje barn exempelvis vad de gör när de förflyttar sig från ett 

ställe till nästa. Jag observerade på avstånd och målet var att enbart vara en passiv observatör. Under 

tiden när jag observerade har jag valt några punkter som jag kan snabbt identifiera under 

observationen. De punkterna som jag använde som hjälpmedel för att kunna snabbt identifiera barnens 

aktivitet på förskolegården var händelser, plats, samspel, och material.  

Här nedan ser ni en tabell där det går att utläsa hur jag kom fram till resultatet i mitt arbete. Denna 

tabell hjälpte mig att identifiera de mest efteraktade platserna som barnen vistas på förskolegården. För 

varje observation jag genomförde prickade jag av bredvid ordet som beskriver vad som hände just då. 

På så sätt så var det lätt för mig att ta fram hur många gånger barnen sysselsatte sig för varje 

beskrivning.  

Nedan har ni även definition på vad dessa orden betyder: 

Leker – när de sysselsätter sig själva i leken eller med andra  

Går – när de enbart går på gården till synes utan mål 

Utforskar – när de botaniserar eller har material med sig och gör något med den eller dem 

Tabellen visar vad barnen gjorde på förskolegården då jag prickade av hur många gånger jag såg dem i 

de beskrivningarna. Dessa punkter som jag gjorde som tabell är en förkortning av min 

observationsguide i form av följandefrågor:  

 Vad händer? 

 Vem interagerar? 

 Hur är samspelet mellan barnen? 

 Vilken plats väljer barnen att gå till på gården? 

 Vilka saker eller material använder de sig av? 
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Kodningstabell 

 

Observation 

förmiddagen 

 

Händelser 

 

Samspel 

 

Material 

 

Plats + antal 

 

Valerie 

Leker 

 Gräver 

Går  

 Utforskar 

Leker 

Tittar upp 

Står bredvid 

Andra sitter 

bredvid 

 Tar kontakt 

>M>J>H>andra 

<andra<M<H<J 

Spade 

Hink. sand,löv, bil 

Lekstugan 

Staket  

Statyn - 

Rutchkanan  

 

Harley 

Springer 

 Går  

Utforskar 

 Leker 

Står 

Dans 

Står bredvid, leker 

med andra, tar 

kontakt 

>V>M>J>andra 

<andra<J<M<V 

 

Dockvagn, spade, 

hink, lastbil, båt 

Lekstugan  

Staket    

Rutschkanan  

 

 

Julien 

Går 

Gräver 

Utforskar  

Dans 

Står bredvid 

andra, ler, tar 

kontakt 

>andra>H>V>M 

<V<H<M< andra 

Spade, hink, skål Sandlådan  

Lekstugan   

Staket 

 

Melvin 

Går 

Leker 

Springer 

Utforska r 

 

Leker med andra, 

tar kontakt, står 

bredvid 

>andra>H>V>J 

<andra<V<H 

Hink 

Skål 

Dockvagn 

Bil 

Lekstugan 

Staket  

Sandlådan 

Rutschkanan  
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> tar först kontakt 

< de andra tar kontakt först 

Med hjälp av denna tabell kan jag se hur frekvent barnen besökte platserna, hur deras sampel såg ut, 

vilka händelser som skedde dock skrev jag mer ingående om jag såg något speciellt som hände i 

leken) och vilka material de använde. 

Databearbetning och analysmetod 
För att kunna bearbeta data måste det finnas anteckningar nedskrivna. Under min observation har jag 

grovt samlat in allt material som jag har fått se på fältet genom min ipad. Från första början har jag 

följt varje barn med hjälp av observationsschema som jag har förberett. För varje observation satt jag 

och läste igenom alla anteckningarna, analyserade och reflekterade över vad jag har sett och 

registrerat. Genom kronologisk berättelse kunde jag hinna ikapp att samla datamaterialet som sen ska 

organiseras i ordning efter varje observation. Detta kan beskrivas genom min kodningstabell ovan. I 

denna tabell kan man tydligt se mycket likheter av vad barnen gestaltat på gården. Hur jag fått fram 

dessa punkter i kodningen är genom observationsguiden som jag förberett innan första observationen. 

Det har underlättat hela den kommande analysprocessen.  Ett annat verktyg som hjälpte mig att 

identifiera vad som skedde på förskolegården var ett observationsstöd som kartlade mer specifik vad 

barnen gjorde.  

På detta sätt har jag kunnat samla material som jag sedan bearbetade. Barnens handlande kunde jag se 

mer begripligt i form av en tabell. Detta fungerade som utgångsläge för mig att kunna känna igen 

förekommande företeelser genom kodningstabellen. Alla dessa grova anteckningar har jag sedan 

renskrivit i ordbehandlingen (word) dokument så att överföringen inte skulle gå förlorad. Genom att 

läsa anteckningarna om och om igen kunde jag se ett mönster och olika infallsvinklar, där man kan 

känna igen och läsa intressanta aspekter som föll naturligt i mitt resultat. När jag har bestämt mig vad 

det är för ämne som jag ska fördjupa mig i så anser jag själv att redan då har jag på börjat 

analysprocessen. Mina teoretiska begrepp har varit ett stöd för mig att kunna sätta ord på vad jag har 

sett på fältet och de anteckningarna som jag har skrivit ner. Dessa begrepp hänger ihop med varandra 

så att jag kunde sätta ihop dessa för att komma fram till mitt resultat och analys om vad som skedde på 

förskolegården. Genom en analys kunde jag uppmärksamma händelserna som jag i mina teoretiska 

begrepp har definierat från tidigare forskning. Ett exempel är när Valerie tog sin spade och drog den 

mot staketet, då använde hon sina sinnen såsom; hörsel, känsel och syn. Hon använde sina sinnen för 

att skapa meningsfulla och effektfulla händelser i den fysiska miljön hon befann sig i (Szczepanski 

2007). 

När jag påbörjade analysen av mitt resultat och skrev ner detaljerade händelser så var det viktigt för 

mig att titta närmare igen i anteckningarna. Att göra en grundlig tillbakablick på vad som har skett i 
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varje situation samt tolka alla företeelser som jag i första hand tyckte var relevant för min studie. Det 

var väsentligt för mig att kunna få med alla aspekter av beteenden från mimik, leenden till att tolka de 

yngre barnens kroppsspråk i relation till de situationer som är betydelsefulla i mitt arbete. Med hjälp 

av de teoretiska begrepp som jag valde så har jag kunnat kartlägga händelseförloppet i rätt ordning. 

Den kronologiska berättelsen har varit ett enormt stöd för att kunna anteckna det jag har sett på fältet. 

Jag valde fyra händelser att fördjupa mig som jag sedan analyserade. Dessa händelser har väckt mitt 

intresse och nyfikenhet för att titta närmare på dem. Dessa fenomen som barnen visade under 

observationen var tydliga exempel som tydliggjorde min studie. 

Forskningsetiska överväganden  
Det är mitt ansvar som forskare att informera samtliga deltagare i min forskning att det är frivilligt att 

delta. Och närsomhelst kan man dra tillbaka sitt deltagande under och efter forskningens gång. Det är 

därför viktigt att man informerar om studiens syfte så att deltagarna är väl informerade om detta och 

hur den kommer att användas. Etiska överväganden har gjorts innan observationen tog plats och inför 

möte med berörda deltagare. Det är nödvändigt att det står tydligt formulerad information om etiska 

riktlinjer för forskning (Morrow 2008 se Queenerstedt, Harcourt & Sargeant 2014, s. 79). Samtycken 

bestod av två bilagor som pedagogerna och barnens vårdnadshavare erhållit samt skrev under. Även 

om barnens vårdnadshavare har godkänt barnens deltagande i studien så kan barnen själva visa att de 

inte ville delta vilket jag också varit uppmärksam på. Jag stod på samma plats – förskolegården som 

barnen har varit aktiva på hela tiden under min observations dagar. De har lagt märke till mig men 

visade inget bekymmer över att jag var där. De tittade upp och la märke till mig positivt, då tolkade 

jag att de godkände min närvaro. Med hög medvetenhet så ägnade jag min uppmärksamhet åt dessa 

barn som jag hade fått samtycken av. Jag lärde mig fort vilka dessa barn var och fokuserade enbart på 

dem. 

Gällande forskning där barn är involverade, så är det viktigt att ta hänsyn till barnens välmående, 

forskaren får inte prioritera kunskapen på deltagarnas bekostnad. Etik genomsyrade hela 

forskningsperioden oavsett vilken metod så är forskaren i alla högsta grad delaktig hela tiden. 

Forskning som involverar människor ska alltid sätta människans intresse före alla andra intressen 

enligt vetenskapsrådet (Queenerstedt, Harcourt & Sargeant 2014, s. 79). En god forskningsetik ska 

alltid upprätthållas, och det är forskarens ansvar att utforma goda forskningsetiska synsätt. Det vill 

säga att forskarens återspegling över sitt arbete måste bygga på både kännedom i enlighet med 

moralens krav och omdöme (Queenerstedt, Harcourt & Sargeant 2014, s. 82). 

Fördelen med att jag avgränsade antalet barn under min observation var att jag kunde lättare identifiera 

dessa barn och rikta min fokus särskilt på dem. Givetvis har det täta samarbetet med pedagogerna 

hjälpt mig att göra framsteg under arbetet. Bilderna jag tog på förskolan innehåller inga bilder på barn 
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eller pedagoger. Under resultatdelen har jag några bilder på förskolegården där jag behövde förstärka 

min text ihop med bilderna. Innan de togs har jag fått samtycken för detta (se bilaga 1). I mina 

anteckningar och texter har inga berörda namn använts eller vilken förskola som jag hade min 

fältstudie på. Det är medvetet gjort som etiskt övervägt enligt god forskningssed.  

Samtycke – information om studiens innehål har informerats på förskolan och till vårdnadshavarna . 

Barn under 15 år ska vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna samt barnet ha samtyckt till medverkan 

Vetenskapsrådet (2017). Information om studiens syfte ska finnas med i samtyckesblanketten så att 

alla berörda deltagare är informerade om studiens innehåll.  

Frivillighet - Det är även viktigt att informera alla deltagare att det är frivilligt att delta i studien, att 

man kan när som helst avbryta sitt deltagande före, under och även efter studien. 

Konfidentialitet – är en viktig del av forskningsetiska överväganden; det är allmän skyldighet att inte 

sprida deltagarnas uppgifter, om man har fått förtroende för. Det ska varsamt skyddas mot obehöriga. 

Sekretess faller under paragraf i offentlighets – och sekretesslagen. Inom forskning (kap. 4) finns det 

en lag som gäller just för sekretess till skydd för enskild part. Tystnadsplikt följer även i denna 

forskningsuppgift och faller under offentlighet – och sekretesslagen. Det är viktigt att deltagarna får 

kännedom om att de är anonyma i studien och att vikten av integritet framhålls. Som forskare är man 

tvungen att vidta åtgärder för att skydda alla deltagarnas personliga integritet och skydd mot insyn i 

deras privatliv enligt Vetenskapsrådet (2017). Den tilliten som barn, vårdnadshavare, och pedagogerna 

genom sina samtycken har visat att forskningsetik har följts. Avslutningsvis som jag tidigare nämnt 

ovan så har god forskningsetiska övervägande genomsyrats i hela studien.  

Studiens kvalitet 
De strategierna och metodval som jag använde har varit ett enormt stöd för min studie. Det har 

underlättat för mig att kunna se och förstå hur barnen använder den fysiska miljön som deras egen 

plats till utforskande. Med hjälp av observationsschema, frågestöd och kodningstabell har jag kunnat 

se likheter och ett mönster som förde mig till mitt resultat. De perspektiven och begreppen som 

användes passade in i varandra vilket gör att jag kunde snabbt se vad som skedde under 

observationerna.  

Det teoretiska begreppet ”affordance” beskriver relationen mellan människor och miljön som i sin tur 

ligger nära till miljöpsykologi ger också en bild av människans påverkan av miljön och omgivningen 

(Gibson 1979 se Bornstein 1980, ss. 204–206). Dessa begrepp sammankopplar varandra i barnens 

aktivitet i valet av miljö som intresserar dem. De genomsyrar hela resultat och analysen hur dessa barn 

använder plats som deras egen miljö där de själva ägnar sig åt färdigheter och utforskande. Svagheten 

och svårigheten under studiens gång var tidsbristen inför observationen. Det har dykt upp oväntade 

dilemmor som man själv trodde inte skulle vara något problem men verkligheten var svårare än vad 
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man har föreställt sig. Då märkte jag hur alla informationskanaler måste stämma överens innan 

observationen tog plats och det behövs en ordentlig framförhållning.  

Om jag skulle göra om detta arbete så skulle jag förbereda mig långt innan med mer detaljerade 

information om studien. Jag skulle vilja vara med barnen i deras utforskande och spela in samtalen. 

Det skulle kanske ge rikare material då man kan få en direkt upplevelse och kunna använda 

inspelningen till en djupare reflektion. Dock blir situationen annorlunda och resultatet kommer säkert 

inte bli detsamma. Samtidigt kan det sättet jag valde, där jag antecknade och haft reflektioner för varje 

observation ses som ett riktigt bra verktyg för just min studie. Å andra sidan har jag enbart antecknat 

det som var relevant i min studie. Och kommit fram till att barnen har en förmåga att visa oss en annan 

synvinkel av platsen de brukar möta. Med de anteckningar och analyser som jag utförde vid passiv 

observation har reliabiliteten och validiteten har genomsyrat min studie i allra högsta grad 
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”Stationspedagogik” platser för 
barn på förskolegården 

Förskolegården 

 

Bild 1. Förskolans gård; på vänster sida är för stora barnen och höger är för de yngsta barnen. 

Förskolan har en stor gård som är uppdelad på två avdelningar. En sektion för de stora barnen och en 

för de yngre barnen 1–3 år. Förskolegården för de yngre barnen är avspärrad med staket där barnen 

vistas under dagen. Förskolan ligger mitt i staden och är omringad av byggnader, nära parker, 

trafikerade gator och smala trottoarer. Förskolans gård erbjuder många möjligheter för både barn och 

pedagoger där de kan mötas och vara kreativa tillsammans. På gården där de yngre barnen vistas finns 

buskar, djurstatyer, träbåt, lekstuga och rutschkana. Utanför staketet där de stora barnen vistas har de 

större plats att gestalta; här finns klätterställning, stor rutschkana, lekstuga, leksaker i lådorna sorterade 

intill sandlådan nära lekstugan, basketplan och gården som är utformad som en backe. Det finns även 

en yta att kunna gå runt buskarna som är planterade nära husväggen. I den inramade förskolegården 

intill förskolans byggnad vistas de yngre barnen i ålder 1–3 på morgnarna och på eftermiddagen efter 

mellanmålet när vädret tillåter.  
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Stationer 
På morgonen välkomnar pedagogerna dessa barn på förskolegården och erbjuder olika aktiviteter i 

olika stationer som barnen kan vara på beroende på vad de vill göra just för tillfället. Bakom dörren på 

de yngre barnens förråd står ett stationsschema där alla pedagoger får välja plats på förskolegården. 

Förskolläraren som tog emot mig gav mig en översiktlig information hur de jobbar utomhus. Syftet 

med schemat enligt förskolläraren är att personalen sprider sig över hela gården för att man ska kunna 

fånga upp alla barn oavsett var de vistas. Man stannar på sin station och erbjuder barnen någon 

aktivitet. Så här ser stationsschema ut på den inre gården: 

 

Bild 2. Stationsschema 

Rutschkanan ligger lite högre upp i en backe där barnen själva kan gå försiktigt tills man kommer upp 

på toppen där man åker ner. På detta ställe står en pedagog som hjälper barnen att komma upp, det 

händer ibland att pedagogen också åker ner och deltar i leken. Barnen kan stanna på denna yta ganska 

länge men efter ett tag går de vidare till nästa plats på gården. 

 

Bild 3. Rutschkana 

I sandlådan finns det en stor trälåda vid staketet som barnen kan gå igenom där de väljer och plockar 

material de vill använda i sandlådan eller kan leka med på förskolegården. Här samlas många barn 

som bygger eller skapar små och stora kreationer tillsammans med en pedagog eller fler pedagoger. 

Antalet pedagoger som är stationerade på denna plats varierar beroende på hur många barn som 

besöker detta område.  
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Bild 4. Sandlådan från porten till vänster och bilden till höger är utanför de yngsta barnens hall 

Båten ligger vid djurstatyerna och den ligger i nära anslutning till entrén på den yngre barns inre gård. 

Här vistas barnen i området där de kan klättra och hoppa i båten och sätta sig tillsammans med andra 

barn. Denna yta är placerad på stationsschema som en valmöjlighet för pedagogerna att vara på. 

 

Bild 5. Båten ligger till höger om statyn 

Vattenbordet är en av de stationerna som är avsedd att kunna möta barnen för att skapa något 

tillsammans. Bredvid vattenbordet i hörnan av förrådet är bygghörnan - en yta för konstruktion. Här 

kan till exempel en hinderbana genomföras. På de två borden som står framför förråden kan barnen till 

exempel läsa eller rita – läshörnan. Ofta finns pennor och papper att tillgå för de barnen som vill ha 

lugn och ro under utevistelsen.  

En annan möjlighet på stationsschemat är att vara rörlig pedagog då man kan förflytta sig på olika 

platser där det behövs förstärkning. Det är även ett alternativt att vara verksamhetsstöd där man ägnar 

sin tid åt barnet som behöver extra hjälp. 
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Bild 6. Vattenbordet mot husväggen högst  

upp till vänster, bygghörna mellan husväggen  

och förrådet 

Stationer på förskolegården är ett verktyg för alla pedagoger för att kunna ge den bästa anpassningen 

för barnen för att kunna möta deras behov varje dag. Under de dagar jag var på observation så placerar 

sig pedagogerna på olika platser men glömde att skriva in sig på stationsschemat. De stationer som 

bemannas mest är rutschkana, sandlådan och bygghörnan. Jag har märkt att det är fler pedagoger som 

placerade sig i sandlådan.  Det har hänt ett par gånger under mina observationer att en pedagog satte 

igång musiken och dansat med barnen bredvid vattenbordet.  

Under mina observationsdagar har jag uppmärksammat att de barnen som jag observerade är väldigt 

aktiva, sociala och självständiga – de klarar sig själva. De planerade deras lekar, interagerade och 

konstruerade även i informella situationer (Jfr. Rasmussen, 2004) som uppstår emellanåt. De rör sig 

över hela gården och söker kontakt med andra barn och pedagoger. De yngsta barnen kommunicerar 

med platsen likväl som med alla artefakter som finns på förskolegården. Alla dessa saker bidrar till 

barnens lärande och i Johnssons studie (2016) där hon betonar vikten av vuxnas strategier i samspel 

med de yngsta barnen. De leker själva, utforskar och tar kontakt med varandra när de förflyttar sig från 

ett ställe till nästa.  Dessa rutiner om hur barnen förflytta sig från en plats till nästa är vuxnas 

föreställningar om var barnen ska vara till en viss tid (Jfr. Rasmussen, 2004). Detta är barnens 

vardagsliv som är en naturlig rutin för dem. Kommunikationen mellan barnen sker med hjälp av 

ögonkontakt, gester, handlingar, mimik och med hela kroppen. De använder hela gården som 

träffpunkt med andra barn.  

De stannar, iakttar och bjuder in sig själva i leken som de är intresserad av. De har alltid något projekt 

på gång, när de lämnar platsen och hamnar där igen och sen fortsatte dem på samma sätt eller på nytt 

med samma verktyg (artefakter) som de har valt under deras färd. Alla förutsättningar som finns nära 

barnen såsom utrymmen, handlingserbjudande, platser, pedagoger och barn är ett innehåll som bidrar 

till barnens lärande och utveckling (Jfr. Johnsson, 2016). Att stödja barnen i vad de gör eller vägleda 

dem i form av språkliga möten är en strategi som utvidgar deras lärandeprocess.  
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Det finns massvis med material som de kan använda och har möjlighet att välja själva. Dessa 

urvalsmöjligheter som finns på förskolegården ger barnen olika handlingserbjudande – affordance (Jfr 

Gibson 1979 se Bornstein 1980, ss. 203–204) där de kan uttrycka deras idéer i samband med dessa 

objekt utifrån barnens tidigare erfarenheter (Jfr Corsaro 1992). Allt material finns inte framdukat men 

de navigerar sig själva och hämtar det de behöver just för stunden. De kan börja med en leksak som de 

kan hålla i ganska länge för att sedan lägga den åt sidan och gå tillbaka igen när något annat väcker 

deras intresse. Barnen visade att de har lätt att använda fantasin och skapa ett eget utrymme i en plats. 

När barnen intar plats för kreativiteten visar barnen platser som ger de motivation och glädje (Jfr 

Rasmussen 2004). Samspelen mellan barnen som jag observerade sker stundvis, de sökte kontakt med 

de andra barnen på gården. De yngsta barnen jag observerade är väldigt nyfikna på de händelserna 

som skedde på förskolegården och framförallt ljuden från andra sidan gården där stora barnen vistas.  
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Barnens platser 

 

Bild 7. Karta på förskolegården inre gård 

Det finns två obemannade platser på förskolegården som barnen besöker ofta och var där ganska 

länge.  En av dem är lekstugan som är belägen i sandlådan som station men pedagogerna tar plats 

huvudsakligen utanför. 



25 

 

Pedagogerna observerade sällan vad som hände i lekstugan. Denna plats var aldrig tom under mina 

observationsdagar. De flesta barnen jag observerade stod gärna inne i lekstugan, vid verandan eller 

stod vid fönstret och tog med något eller några föremål in i lekstugan.  Den andra platsen är staketet 

som är välbesökt av de yngsta, där hängde de gärna och tittade ut på den stora ytan av gården. Staketet 

är format som bokstaven C, och ramar in gården för de yngsta barnen. Att följa staketet från ena sida 

hela vägen ner till andra sidan av gården är som ett äventyr för barnen. Det händer dock många saker 

på barnens platser som dessa observerade barn gärna ville titta på och de stannade där tills de blev 

nöjda. 

Lekstugan 

 

Bild 8. Lekstugan 

Lekstugan är en av de platserna de besökte mest på hela gården och stannade på ganska länge. Innan 

man går in i lekstugan så finns det en veranda där man kan sitta och barnen brukar ha någon leksak 

med sig. Det som oftast skedde under tiden de gick in där var att andra barn hade med sig sandkakor, 

bilar, hinkar, spadar och de skapar ljud tillsammans som mina observerade barn blir stimulerad av. Det 

kan var sex eller sju barn samtidigt i lekstugan, de fortsatte längst in och gick på huk för att kunna 

fortsätta till nästa veranda, på andra sidan av lekstugan.  

På den verandan erbjuds en annan typ av miljö där man står lite mer tätt in på varandra eftersom 

verandan är mycket mindre och där ser man andra sidan av gården. Därifrån kan man sen gå ner ifrån 

verandan eller så stannar man kvar. Barnen samlade olika föremål som de lekte med såsom; bilar, löv, 

sandkakor, hinkar, skålar och spadar. Att hälla sand på räcket av verandan är något som de verkar 

tycka är kul. Alla observerade barn tycker om att gå in i lekstugan, ibland går de bara igenom och tittar 

upp på de andra barnen som redan är där eller bara vara i nuet och socialisera sig. Det är en 
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framåtskridande utveckling i händelseförloppet där man kan få grepp om barnets motorik, språk, och 

intelligens (Jfr Brodin & Hylander 1997, s. 17) detta beskriver även Szczepanski (2007) att miljön 

bidrar mycket i relation till barnsutveckling. Utemiljöns landskap ger breda valmöjligheter för barnen 

att utforska, processera frågorna som sker just då eller här och nu (Dahlgren et al. 2007).  

Under de gångerna jag har iakttagit vad som skedde i lekstugan så var barnen ensamma i leken. Det 

hände ibland att en pedagog kom förbi en stund och kollade läget med barnen men oftast gick de bara 

förbi. Dock vid enstaka tillfällen så såg jag en pedagog som satt kvar och ställde frågor till barnen. Jag 

iakttog hur barnen uppskattade de tillfällena en pedagog kollade till dem, genom deras ögon, gester 

och leenden på läpparna. I leken enligt (Jfr Pramling Samuelsson & Johnsson 2017, s. 21) upplyser de 

att personalens förhållningssätt till barnen ska sätta prägel på en ”dialogisk relation” för att 

åstadkomma en maximal interaktion mellan vuxna – barn och barn – barn. De yngsta barnen på 

förskolan ska känna sig trygga i deras miljö – i det här fallet förskolegården som barnens närmiljö som 

en plats där barnen möter inlevelsefulla, lyhörda och öppna pedagoger. Jag kommer nu att visa lite 

mer ingående vad som ägde rum vid eller i lekstugan. Det här hände i Harleys lek i eller vid lekstugan 

som jag har följt.  

Lekstugan som Garage  

En morgon när Harley kom till förskolan gick han direkt och tittade in i lekstugan. Det har inte 

kommit många barn den dagen och leksakerna är utsprida på förskolans gård som pedagogerna har 

förberett innan barnen anlände. Han stannade till vid dörren på verandan och iakttog vad som händer 

inne i lekstugan och runt om. Under tiden han stod vid verandan och kollade runt på förskolegården 

fick han syn på någonting intressant.  

Därefter sprang han iväg och hämtade en stor lastbil, han fällde upp flaket och satte sig sen sparkade 

framåt på väg in i lekstugan. Han stannade en stund sittandes medan han sökte kontakt med de andra 

barn som lekte inne i lekstugan. De andra barnen tittade på honom sen fortsatte de med deras lekar. 

Plötsligt sparkade han sig framåt igen och körde lastbilen mot väggen, han var väldigt nöjd efter det 

han gjorde. Han tittade upp igen mot de andra barnen och ville visa vad han gjorde. De andra barnen 

kollade på honom. Omedelbart därefter gick han ut från lekstugan och hämtade de andra lastbilarna 

som var parkerade mot husväggen. Han bar lastbilarna en och en till verandan vid ingången till 

lekstugan och satte sig precis på samma sätt som han gjorde från början. Han sökte kontakt med 

pedagogen som satt i mitten av sandlådan utanför lekstugan, men de andra barnen som grävde 

framför pedagogen la märke till honom. De tittade och log åt honom.  Han fällde upp flaket, satte sig 

på lastbilen med flaket vilandes mot sin rygg och sparkade sig fram med sina fötter in i lekstugan. 

Han parkerade lastbilarna på rad mot vägen inne i lekstugan sen sökte han kontakt igen med de andra 

barnen i lekstugan och visade lastbilarna. Han gick sen ut till sandlådan och hämtade skålar i olika 

storlekar hinkar och spadar full med sand sen gick han in till lekstugan och la dem i en av lastbilarna. 

”Tittaaa” sa han och hänvisade till lastbilen som är full med saker. Sen började de andra kompisarna 

lasta saker i de andra lastbilarna också.   
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Vid denna händelse med lastbilarna i lekstugan ser vi ett barn som tolkar sin hemmamiljö eller en 

företeelse som han har varit med om i verkligheten. Detta beskriver Corsaro (1992) i sin forskning om 

hur barn återger, organiserar och tillämpar information från miljön och anammar färdigheter som de 

har sett tidigare från vuxna eller ifrån verkligheten. Lekstugan som plats blev en lärmiljö för barnet för 

att kunna utforma en lärandelek. Leksakerna som är utsprida på förskolans gård, underlättade för 

barnets samspel naturligt som gav valmöjligheter för barnet poängterade (Jfr Mårtensson 2004) i sin 

studie. När Harley stannade vid dörren och iakttog vad som hände i lekstugan och runt om gjorde han 

en summering på sin omvärld i förhållande till den fysiska miljön, sociala och lekdynamiken. Man kan 

även förstå detta i enlighet med Szczepanskis (2007) beskrivning där han belyser vikten av att använda 

alla sinnen som läromedel, där barnet skapade ett rum för sin lek.  Man kan även koppla det teoretiska 

begreppet affordance av (Gibson 1979 se Bornstein 1980, ss. 204–205) i förhållande till miljön och 

barnets affordance om lastbilen där han satte sig på lastbilarna en efter en och sparkade sig in i 

lekstugan visade Harley hur man kan hantera dessa föremål på ett annat sätt samt även de andra 

artefakterna som han behövde i leken. Harley kopplade affordance till sitt behov och miljön som 

tillgång för att kunna utföra det projektet han påbörjade. 

Den omväxlande leken som barnet påvisade för de andra barnen samt lekens variation (Jfr. 

Szczepanski 2007, s. 23) berikar barnens bredare kunskap om sin närmiljö och omgivning. Jag tolkar 

att när Harley fällde upp flaket på lastbilen etablerade han kontakt med de andra runt omkring sig 

genom leende och ögonkontakt. Detta beskriver Hansen (2017) som språkliga symboler med intention 

på en dialogisk representation där han ville dela sina tankar med de andra barnen genom sin lek. 

Harleys strävan efter uppmärksamhet och gemenskap genom att använda artefakter framdukat ger ett 

handlingsutrymme (Jfr. Rasmussen 2004) för Harleys strategi att visa en lärande process (Jfr. 

Johnsson 2016). Platsen – lekstugan, lastbilar, sanden, skålar, hinkar och spadar var bidragande 

föremål som förstärkte och samhandlat visuell tolkning av affordance där H:s relation till 

förskolegården framhävs tydligt i själva lekprocessen. Växelverkan mellan barnen har pågått hela 

tiden mellan varandra från nära håll och på långt håll, denna beskrivning hänvisar jag till Fjørtoft 

(2001) tidigare forskning om mångfald, mångsidighet och kreativitet i leken. Det stödjer även 

beskrivningen av Pramling Samuelsson och Johnsson (2017, s. 17) där materialitet och artefakter 

erbjuds planerat och hur barnen tar sig fram och utforskade sin miljö för att fortsätta med sitt syfte. 

Matlagning och försäljning i lekstugan 

På andra sidan verandan av lekstugan stod Melvin och Harley tillsammans med de andra barnen. De 

hade varsin hink varav en var fylld med löv och skålar fulla med sand och varsin spade. De tog lite 

sand och lite löv i varsin hink och rörde om allting med sina spadar. De tittade då och då i varandras 

hinkar sen tittade på varandra med ett leende och fortsatte fylla på med löv och sand. Efter en stund 

när hinkarna var fulla la de massa löv ovanpå deras hinkar och bar in hinkarna i lekstugan. När de 
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kom in i lekstugan la de sina hinkar på fönsterbrädan och samlade andra föremål som spadar, skålar 

och mera löv. Barnen la dessa artefakter på fönsterbrädan och såg nöjda ut. 

Föremålen som hinkar, spadar, löv och sand är artefakter på förskolegården som barnen upptäckt som 

verktyg som de kan använda till sin lek vilket hade en stor betydelse i deras lek vid lekstugan. Barnen 

iscensätter matlagning och försäljning i deras lekar där de imiterade, tolkade samt använde 

information som de förvärvade från vuxna (Jfr. Corsaro 1992). Det är ett lärande utifrån deras 

upplevelser som de möter varje dag där de tolkade matlagning och försäljning i deras lek (Jfr. 

Dahlgren et al. 2007). När barnen tittade på deras hinkar och log mot varandra visar barnen ett socialt 

samspel som involverar utbyte av handlingar med varandra (Jfr. Corsaro 1992). Dessa artefakter som 

löv och sand som barnen lekte med tyder på hur barnen knyter an sin relation till förskolegårdens 

miljö där barnen interagerade med varandras kreativitet i delat kamratskap (Jfr. Corsaro 1992).  

Lekstugan är en plats som inbjuder mening och erbjuder en stor mängd möjligheter för barnens 

meningsskapande (Pramling Samuelsson & Johnsson 2017, s. 25). Precis som teorin om affordance 

om miljön – lekstugan erbjuder handlingsmöjligheter som barnen driver till handling till exempel att 

fylla skålar med löv och sand (Gibson 1979 se Bornstein 1980, ss. 203–204). Lekstugan blev en plats 

som barnen skapade för att utforma en lek som de tidigare har sett i deras miljö (Jfr. Corsaro 1992) 

och de små platser i lekstugan är en geografisk plats (Jfr. Jonietz & Timpf 2015) som medför 

information för barnen att just på den platsen ska leksakerna stå. Fönsterbrädan och verandan antyder 

något som barnen kan använda i deras lekar. Platsen och artefakter är samhandlande för barnens 

utforskande och lärande. Miljöns föremål har handlingserbjudande som uppfattades direkt av barnen 

genom deras lek. Barnen såg, kom åt dem och vet vad man ska göra med dem. Matlagning och 

försäljning det är det jag ser i barnens lek – barnen tolkar saker och händelser de har varit med om 

tidigare i deras verklighet och gestaltar sig vid den här stunden i lekstugan. Olika talanger kom till 

uttryck såsom matlagning och försäljning, då konkretiseras de kunskaperna som barnen lärt sig i deras 

närmiljö (Jfr. Corsaro 1992).  
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Staketet  

 

Bilder 9. Staketet 

Vad gör barnen vid staketet? På denna bild visas förskolegårdens staket som en av barnens mest 

eftertraktade plats under mina observationsdagar. I denna hörna stod barnen länge och tittade 

koncentrerat ut mot stora gården. De lyckades alltid få kontakt med några av de stora barnen som lekte 

utanför staketet. När de inte fick kontakt direkt så stod de kvar vid detta område tills de blev 

uppmärksammade. De dagarna jag har varit och observerat har det varit en återkommande företeelse. 

Ibland stod de två och två, ibland ensamma. De började med att ställa sig bredvid leksakslådan, sedan 

följde de staketet hela vägen ner till andra sidan gården.  Vid ett tillfälle stod de och socialiserade med 

de stora barnen som kom nära dem, de visade även intresse för andra exempelvis föräldrarna som 

hämtade sina barn. Då stod de och iakttog vad som hände. Emellanåt kom de stora barnen och pratade 

med de yngre. Ju mer de yngre fick uppmärksamhet av de äldre barnen desto roligare var det att stanna 

kvar vid staketet. När de stod ensamma följde de staketet igen tills de fick en dos av uppmärksamhet 

längst ner vid slutet av staketet.  

Staket som sträng, spaden som plektrum 

Jag beskrev tidigare att ljud fångar barnens uppmärksamhet vare sig det är musik, skrik, skratt eller 

dylikt så länge det är något som låter. Ett av barnen hade en spade och började dra den mot staketet 

samtidigt som hon förflyttade sig. Hon tittade sig runt men ingen reagerade och då fortsatte hon med 

sysslan tills hon mötte ett annat barn på vägen ner på andra sidan av staketet – då kom leendet! Här 

nedan beskriver jag mer ingående en händelse vid staketet. 

Valerie gick fram till leksakslådan och botaniserade lite. Hon hittade en spade och började banka på 

staketet, hon tittade ut mot gården och försökte ta kontakt med de stora barnen. När stora barnen som 

lekte i närheten fick syn på Valerie kom de fram till henne och pratade lite. Hon blev väldigt nöjd. 

Hon stod länge tills de stora barnen sprang iväg. Valerie följde staketet hela vägen ner till andra sidan 

gården samtidigt som hon drog sin spade mot staketet samt följde de stora barnen med blicken som 

lekte på yttregården. När Valerie kom fram till andra sidan gården var det en pedagog i närheten som 
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uppmärksammade henne. Pedagogen började prata med Valerie och Valerie visade vad hon kunde 

göra med spaden.  

Staket som sträng, spaden som plektrum, Spaden och staketet tolkar jag som instrument för att 

producera ljud och att skapa uppmärksamhet, I denna situation att barnen upptäcker en värld (staketet) 

där barnen tolkar och ger mening i deras lek.  Jag tolkar Valeries spade som hon drog mot staketet som 

plektrum och när hon visade hur man kan använda spaden för pedagogen så delade Valerie en ett nytt 

sätt att utveckla upplevelser av lärande genom interaktiv respons (Jfr. Corsaro 1992). Staketet som 

sträng och spaden som plektrum – det är väldigt konkret exempel på hur barnen kan konkretisera ett 

fenomen medvetet eller omedvetet som kan tolkas som lärandeverktyg. Det är en aktivitet som barnen 

producerar och dela interaktion med andra (Jfr. Corsaro 1992). Miljön inbjuder till olika mening och 

erbjuder olika möjligheter som bidrar till ett mer utvecklat lärandemål för barnen enligt Szczepanski 

(2007). I situationen där barnet bankade på staketet, använder hon staketet som ett rum för att 

kommunicera med andra med hjälp av ljud som hon producerade. Här hänvisar jag till Szczepanski 

(2007) där han beskriver att landskapet som kommunikativ miljö då barnet använder sina sinnesorgan 

till ett betydelsefullt lärande.  

När barnet drog sin spade mot staketet skedde en lärande process som barnet utvecklade genom att dra 

den hela vägen ner vid staketet till andra sidan av gården. Detta beskriver att barnen formas av den 

miljö de befinner sig i och designar sitt lärande utifrån upplevelserna de möter varje dag (Dahlgren et 

al. 2007). Kan detta barn tolka ett instrument som hon har sett tidigare eller var det en slumpmässig 

händelse som barnet har skapat just av andra intentioner? Intentioner som barnet aktiv utforskar sin 

kapacitet med de material och artefakter som erbjuds planerat och oplanerat. När barnet visade vad 

hon kunde göra med spaden visade barnet en självständighet som belystes av Pramling Samuelsson 

och Johnsson (2017, s. 25) i deras forskning att barnen klarar sig själva i deras miljö. De skapar 

mening i deras lek samt uppnår intersubjektivitet med pedagogen och med andra barn från barnets eget 

perspektiv. Miljöns relation till oss människor inbjuder handlingsmöjligheter (affordance) rumsliga 

förhållanden som barnet utryckte sig vid staketet. Utemiljön gav barnet en bred valmöjlighet för att 

kunna utforska och processera lärandefrågor som skedde med spaden och staketet. Staketet blev en 

mötesplats för barnet som skapade en annan mening på gården där barnet själv kunde bidra till något 

innovativt och kreativt uttryck i sin lärmiljö (Jfr. Szczepanski 2017) som utgör en gemensam arena. 

Teater på gården 

Tre stora barn sprang efter varandra på yttergården, de yngre barnen fick syn på dem och gick fram 

till staketet. De tre yngre barnen stannade vid staketet länge och tittade koncentrerat på hur de stora 

barnen lekte kull. Efter en stund sprang de stora barnen bort till andra sidan gården medans de yngre 

barnen följde dem  med blicken. Sen rörde sig de yngre barnen bort ut med staketet i samma riktning 

som de stora barnen och följde staketet till slutet av gården. De stannade vid ett ställe och tittade över 

staketet igen. Denna gång var det ett av de stora barnen som skrek ”kolla nu!” till de yngre barnen. 
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De stora barnen klättrade på stora rutschkanan och ropade ”tittaaa”samtidigt som de åkte ner. De 

yngre barnen följde de stora barnens aktivitet vid rutschkanan från att klättra upp till rutschkanan tills 

de åkte ner. Efter en stund kom plötsligt de stora barnen, plockade upp löv och gick fram till de yngre 

barnen. De viftade först löven framför de yngre barnen och sen rörde löven mot deras kinder för att 

sedan ge löven till de yngre barnen. 

Yttregården där stora barnen leker kan tolkas som en scen för de yngre barnen på inre gården. När de 

yngre barnen stannade och inväntade att något spännande ska hända kan relateras till ett historiskt 

perspektiv i den fysiska miljön med spännande inslag (Jfr. Szczepanski 2007, s. 9). När de stora 

barnen sa ”kolla nu” och ”tittaaa” då de upprepade ett fenomen klättrade och åkte rutschkana) då 

deltog de yngre barnen genom att kolla på under stora barnens föreställning vid rutschkanan. 

Szczepanski (2007) beskriver att barnen utvecklar sin förståelse om naturens kretslopp vid tidig ålder 

vilket de möter dessa företeelser i deras vardag och i sin omvärld, detta refererar till stora barnens 

uppträdande vid rutschkanan. När de stora barnen kom fram och gav de yngre barnen varsitt löv 

föreställer det en språklig gest som är intersubjektiv (Jfr. Pramling Samuelsson & Johnsson 2017, s. 

25) som skedde självständigt mellan barnen där de tillsammans skapade en gemensam förståelse. 

Utevistelsen ger möjligheter till olika möten där det uppstår en gemensam förståelse för det språkliga 

mellan de yngre barnen och stora barnen med hjälp av gester, blickar och enstaka ord. Det beskriver 

ett känslomässigt, estetiskt, kulturellt och socialt samspelsammanhang mellan barnen.  

Staketet som rum är en mötesplats där kreativiteten flödade och språkliga förmågor fick större plats i 

barnens interaktion mellan varandra. Precis som Pramling Samuelsson och Johnsson (2017) menar att 

platsen utomhus inbjuder olika mening och erbjuder en stor mängd möjligheter som bidrar i lekens 

meningsskapande för barnen. När de stora barnen visar sina förmågor vid rutschkanan för de yngre så 

konkretiseras lärandet. Vid den stunden reproducerade stora barnen en rutin som de brukar göra på 

gården. De vill visa för de yngre barnen hur deras omvärld hänger ihop med den fysiska miljön de 

befinner sig i och ville dela en gemensam interaktion med de yngsta barnen (Jfr. Corsaro 1992). I en 

studie av hur fysiska lekytorna så kan det påverka barnens rörlighet positivt (Cardon et al. 2008 se 

Berkhuizen 2014, s.14). De företeelserna som stora barnen visade såsom plocka löv som de sedan gav 

till de yngre barnen är ett karaktärsdrag som de stora barnen framhävt. Platsen vid staketet var ett 

gemensamt rum för barnen där interaktion och lärande ägde rum samtidigt. Det är en kamratskultur 

som barnen producerat och reproducerat genom ömsesidigt intresse och delad kunskap (Corsaro 

1992). 

Sammanfattning 
Vi kan nu utifrån de beskrivna händelserna tolka det som att förskolegården är en plats som barnen 

känner sig trygga att vistas på. Med hjälp av olika redskap som stationsschema kan pedagogerna 

erbjuda olika aktiviteter för barnen samt ge de bästa möjliga förutsättningarna under utevistelsen. 
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Trots att stationerna är välstrukturerat och planerade på ett logiskt sätt så visar mina observationer att 

lekstugan och staketet är mycket populärare platser. Barnen skapade ett eget utrymme själva där de 

använde deras kreativitet och fantasi. Enligt Rasmussen (2004)”barnens platser” är platser som barnen 

väljer där de knyter an deras upplevelser, känslor som ger motivation och glädje i deras vardag.  

Barnen skapar tolkningar och identitet på dessa platser. Barnens platser är viktiga för de yngsta barn 

eftersom de uppfyller deras behov.  De besitter viktiga kunskaper och genom deras engagemang och 

deltagande blir det möjligt för barn att skapa egna platser i allra högsta grad.  Barn tolkar, organiserar 

och använder information från miljön och förvärvade kunskaper som de har sett eller upplevt tidigare i 

sällskap med de vuxna (Corsaro 1992).  Barnen använder förskolegården som skapande svängrum i 

deras vardag. Mina val av begrepp är sammankopplade eftersom barnen använder miljöns utrymme 

för kreativiteten i relation till deras tidigare upplevelser . De producerar och reproducerar nya 

kunskaper som de delar med sig till andra barn i deras lekar. De yngre barnen konstruerar lekar 

tillsammans med andra barn där de skapar mening kollektivt tillsammans. Platser som är skapade av 

vuxna stämmer inte överens med vad barnen anser är en bra plats för dem, därför skapar barnen platser 

själva där de kan uttrycka sina känslor, föreställningar och skapa gemenskap med andra barn 

(Rasmussen 2004).  

Lekstugan och staketet blev de mest eftertraktade mötesplatserna för barnen för att skapa med de andra 

barnen. Lekstugan har blivit ett rum för barnen för att skapa ett annorlunda sammanhang för att möta 

varandra i leken. Staketet blev en träffpunkt för både stora och de små, båda världar möts och gläds 

med varandra. Kan ljuden som de stora barnen gör bli motivationen för de små att komma närmare vid 

staketet? Barnen trivdes varje gång de befann sig på denna plats. Miljön som vi möjliggör för barnen 

kan betyda något helt annat i deras ögon och barnen visar oss vägen till det de avser vara intressant för 

dem. 

Diskussion  

Denna studie är baserad på en kvalitativ observation för att kunna en tydlig bild av hur barn använder 

förskolegården som plats i sina lekar, vilka platser som är mest attraktiva och hur den fysiska miljön 

kopplas till utomhuspedagogik. Med flera observationer som var indelade i olika steg har jag kunnat få 

fram svaren på de frågeställningar och syften studien riktas mot. I forskningen har det använts olika 

begrepp för att kunna analysera olika händelser där barnen visat hur man kan använda olika platser 

tillsammans med andra aktörer och artefakter som finns runt dem. 

Det konstaterades i tidigare forskning att landskapet är betydelsefull för barnens lekmiljö. Och att ha 

rikligt med material ger möjligheter för barnen både i den fysiska och sociala kontexten. Barnen 
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visade att på den fysiska miljön kan man skapa rumsliga relationer till de platserna. Det ger svängrum 

för skapandet och mångfaldig relation mellan barn, område och tema i leken. Denna studie har belyst 

sambandet mellan begreppen affordance, lärande och tolkande reproduktion och preciserat med hjälp 

av ett utförligt exempel som skedde på förskolegården.  

Syften och frågeställningar i relation till mitt bidrag 

Förbindelsen mellan dessa begrepp kan förstås i relation till mina berörda frågeställningar som var: 

1. Vilka platser på förskolegården används av barnen? 

2. Vilka platser är mest attraktiva hos barnen? 

3. Hur kan den fysiska miljön kopplas till barns lärande och till en intressant lärandemiljö? 

Pedagogerna på förskolan använder stationer som strategi för att placera sig på de olika platserna på 

gården varje dag och iscensätta aktiviteter som barnen kan vara med på. På stationsschemat kan 

pedagogerna välja själva var de vill vara varje dag. Tanken med stationsschemat är att kunna bemanna 

dessa bestämda platser så att man har möjlighet att fånga upp barnen när de är där. Det ger möjligheter 

för både pedagoger och barn att mötas i en meningsfull händelse. Dessa utvalda platser på 

förskolegården bemannas inte allihop utan de tre platser som oftast är bemannade är sandlådan, 

rutschkanan och bygghörnan. Min studie visar att de observerade barnen använder platser på gården 

som är väldigt intressanta för dem – lekstugan och staketet. De tänkta platser skapade av vuxna 

stämmer inte överens med vad observerade barn visade i denna studie. Barnen skapade platser åt sig 

själva där de kunde uttrycka deras tankar och tidigare upplevelser tillsammans med andra barn. Det 

har visats i tidigare studier betydelsen av pedagogernas roll för barnens lärande utveckling samt hur 

lärande och miljön hänger ihop med varandra. Om man inte har någon överblick på vad barnen visar i 

deras lek, fördjupas inte barnens produktion och reproduktion av lärandet.   

Mina frågeställningar har varit centralt utgångsläge för min studie och med stöd av tidigare forskning 

samt de teoretiska begreppen så har jag kunnat genomföra en observation genom dessa riktlinjer. Med 

syftet att undersöka hur barn i ålder 1- 3 använder förskolegården, har dessa begrepp varit behjälpliga 

med att kunna analysera resultatet av studien. I resultatet har det framkommit att de yngre barnen 

använder den fysiska miljön som plats i relation till deras utforskande. Förskolegården är ett mäktigt 

uterum, där barnen erbjuds lärandemiljö som de kan känna sig trygga att vistas i. Som tidigare antytts i 

studien ger barnens möte med landskapet en ökad förståelse för sin omgivning som de kan använda till 

omfattande lekar. Förskolegården har urval av material som de yngre barnen kan använda i samspel 

med valda platser och andra barn.  De miljöerna erbjuder barnen mångfaldig relation till sin 

omgivning som summerar den sociala och fysiska miljön i lekdynamiken. Det vill säga att variation i 

platserna på förskolegården ger olika möjligheter för barnen för att möta andra barn som har samma 

intresse i leken.  
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Plats och lärande 
Vidare så beskriver studien landskapet som ett rum där våra sinnen används som läromedel på ett 

kommunikativt sätt genom lukt, smak, känsel och kroppsspråk. Barnen lär sig att tolka och 

kommunicera med hjälp av sina sinnesorgan. Lekstugan och staketet var de mest eftertraktade 

mötesplatserna. De yngre barnen använde dessa platser som läranderum och skapade gemenskap. På 

dessa ställen ser man olika händelseförlopp där barnen själva använder platserna för socialisering 

exempelvis tolkar barnen information från miljön och använder informationen till en lekprocess. Det 

är en framåtskidande utveckling i olika scenario där man kan få grepp om barnets motorik, språk och 

intelligens enligt Brodin och Hylander (1997, s. 17). Dessa fysiska miljöer bidrar mycket till barnens 

lärandeutveckling. Utemiljöns landskap ger breda valmöjligheter till utforskande där de processerat 

frågorna som sker just då eller här och nu (Dahlgren et al. 2007).  

Det finns en tanke om utformningen av förskolegården som anpassas till barnens behov på förskolan. 

De har ett stationsschema där pedagogerna kan välja plats att vara på under utomhusvistelsen där de 

kan ha möjlighet att möta barnen och vara medskapande. Det har dock framkommit ett annat resultat 

som de observerade barnen visade under studien då barnen istället besöker lekstugan och staketet. 

Som tidigare studier påpekade om platsen att den har inverkan på barnens lek och samspel med 

varandra. Barnen skapade plats i den fysiska miljön som de är vana vid varje dag och använde miljön, 

artefakter samt varandra för skapa mening i deras lek. De hittade en ny mening av förskolegården 

genom att använda lekstugan och staketet som en del av deras lekmiljö där de såg olika 

handlingserbjudanden. Dessa möjligheter har varit ett instrument för barnen att kunna producera och 

reproducera i samband med möte med andra. Staketet som delade upp gården i två världar blev en sfär 

när de stora barnen och de yngre barnen skapade någonting gemensamt. Förskolegården skapar olika 

resurser för alla aktörer både vuxna och barn där möjligheterna finns för att kunna skapa tillsammans. 

De olika stationer är som verktyg för barnen att kunna röra sig runt där pedagoger tillhandahåller olika 

upplevelser för barnen. Det är viktigt med variation för att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter för 

barnen (Jfr. Engdahl 2014). 

Pedagogens roll i barnens platser 
Johnsson (2016) beskriver att lärarens roll är att ansvara och bidra till de situationerna där barnen visar 

intresse att vara med eller när de bjuder in sig själva som aktörer. Jag vill knyta an till denna händelse 

när;  

Valerie gick fram till leksakslådan och botaniserade lite. Hon hittade en spade och började banka på 

staketet, hon tittade ut mot gården och försökte ta kontakt med de stora barnen. När stora barnen som 

lekte i närheten fick syn på Valerie kom de fram till henne och pratade lite. Hon blev väldigt nöjd. 

Hon stod länge tills de stora barnen sprang iväg. Valerie följde staketet hela vägen ner till andra sidan 

gården samtidigt som hon drog sin spade mot staketet samt följde de stora barnen med blicken som 
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lekte på yttregården. När Valerie kom fram till andra sidan gården var det en pedagog i närheten som 

uppmärksammade henne. Pedagogen började prata med Valerie och Valerie visade vad hon kunde 

göra med spaden.  

I detta exempel har händelseförloppet processerat i barnens lek länge innan hon kom fram till 

pedagogen. När Valerie visade vad hon kunde göra med spaden bjuder barnet in sig själv i lärarens 

sammanhang. I detta fall öppnas en ”dialogisk relation” (Pramling Samuelsson & Johnsson 2017, s. 

21) för att åstadkomma en maximal ömsesidig påverkan mellan vuxna och barn. Ytterligare så 

beskriver Johnsson (2016) att internationella studier om lärarens kunskaper, upplevelser och 

förhållningssätt har inverkan på barnens färdighet och medverkande till egna uttryck och förståelse i 

lärandet. Om barnen inte är omgivna av kunniga och observanta pedagoger (Lindahl 1995 se Johnsson 

2017, s. 3) riskerar dessa yngsta barn att bli missförstådda eftersom de visar sina kompetens i 

förskolan konstant. I detta fall där barnet visar ett lärande innehåll där hon drog sin spade mot staketet; 

är pedagogens ansvar att hitta ett relevant kunskapsinnehåll för att ta tillvara på företeelsen som barnet 

visade. Spaden och staketet är ett fenomen som kan vara centralt för några kommunikativa möten när 

uttrycket tog plats (Johansson 2001 se Johnsson 2017, s. 3). I detta sammanhang är pedagogens 

medverkande och ansvar att komma till läge i en ”pedagogisk dialog” enligt Johansson (2001). Det ger 

ett handlingsutrymme till otaliga möjligheter att tolka fenomenet av strävansmål utifrån barnets 

perspektiv vilket i sin tur ger inflytande på vad som erbjuds barnet att lära därefter. 

Sammanfattningsvis har barnens lärande i denna studie visat att platserna är en lärandemiljö för 

barnen. Och de yngre barnen hittar nya platser i den fysiska miljön som pedagogerna bör 

uppmärksamma. Dessa eftertraktade platser ger inspiration för både barn och vuxna för att skapa 

någonting tillsammans, platserna kan vara en strategi och motivation för pedagogerna att ge intoning i 

barnens värld.  

Den tidigare forskningen som berör mitt ämne åberopar pedagogernas roll i förhållande till barnens lek 

i utemiljön. Att barnen vistas i närheten av pedagogerna eller tvärtom. Kan det vara så att pedagogerna 

är i närheten av barnen där de håller hus, det finns inte en tydlig förklaring hur det verkligen är. 

Pedagogernas roll i samspelet med barnen vid utomhusvistelsen påverkar barnens lärande och det 

behöver klarläggas mer. Det belystes även pedagogernas roll i kontexten till förskolegårdens 

erbjudanden, särskilt i möte med barnen är det viktigt för barnens lärande och utveckling (Björklid 

2004 se Berkhuizen 2014, s. 10). Pramling Samuelsson och Johnsson (2017) berörde även detta ämne 

att pedagogens roll i den miljön som barnen befinner sig i är en väsentlig faktor, även om barnen 

klarar sig ibland så ska det finnas ett samförstånd mellan barn och vuxna som tar tillvara på barns 

perspektiv och meningsskapande. Ytterligare påpekades att pedagogernas insats i utvecklingen ska 

vara en naturlig gång för barnen att skapa mera innovativa och kreativa lärmiljöer där alla talanger ska 

komma till uttryck tilläger Szczepanski. Pedagogernas deltagande i barnens aktivitet ger positiv 

respons hos barnen (Cosco, Moore och islam 2010 se Berkhuizen 2014, s. 11) . 
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Betydelse för praktiken och professionen 
Den här studien har ingått i en process där jag iakttog med noggrannhet vad som skedde på 

förskolegården under mina observationer. Efter anteckningarna och reflektionerna har jag fått fram ett 

resultat som visar att vissa platser som staketet och lekstugan bör tilläggas i stationsschemat. De 

avsedda platserna på stationsschema är inte alla aktiva för de yngre barnen. De yngsta barnen har 

skapat platser som de vuxna inte håller till på och använde de till ett eget rum för skapande med de 

andra barnen på förskolegården. Studiens resultat är viktigt att belysa; det ger en tydlig bild av hur 

barnens lärande påverkas av den fysiska miljön och framträder olika outforskade färdigheter som 

barnen har visat under studien. Dessa företeelser som kan bygga broar mellan – yngre barn- platser - 

andra barn där pedagoger kan skapa potentiella kunskapsinnehåll. Att beakta dessa platser som en 

resurs för de yngre barnen är pedagogernas ansvar att möjliggöra aktiv medverkande i barnens lärande. 

Förskolans placering ger möjlighet för barnen att kunna få aktivt deltagande i olika aktiviteter dock 

bör observeras om placeringarna är intressant fortfarande för de yngre barnen eller inte. 

Tidigare studier har visat att den fysiska miljön har inverkan på barnens lek och samspel mellan 

varandra. Barnen hittar gemenskap i de platserna och använder platsen som lärande rum. Det ger 

valmöjligheter för barnen för att processera och utforska frågorna som händer just då eller här och nu. 

I Corsaros forskning (1992) upplyser han att barn imiterar färdigheter som de redan har sett i deras 

omgivning. De yngsta barnen kan ge uttryck åt information som de tidigare har sett exempelvis på 

hemmamiljön, park eller där de är omgiven av andra aktörer. 

De yngre barnen använder platsen förskolegården som skapande svängrum i deras vardag. Mina val av 

teoretiska begrepp är sammankopplade eftersom barnen använder miljön i olika svängrum för 

kreativiteten i relation till deras tidigare upplevelser. De yngre barnen konstruerar deras lekar 

tillsammans med andra barn där de skapar mening kollektivt i förhållande till de eftertraktade 

platserna . Ett medvetet förhållningssätt för pedagogerna i möte med de yngre barnen vid 

utomhusvistelsen är mycket efterlyst i denna studie. Det är viktigt ta tillvara på barnens olika lärande 

uttryck vilket är något som pedagogerna ska ta hänsyn till; det leder till ett värdefullt medverkande 

såväl för pedagogerna i deras profession som för barnen i deras sampel med omvärlden.  

Om lärande och utveckling sker på förskolegården mellan barnen och platsen, hur kan pedagogerna 

stärka barnens lärande? Denna fråga berördes i tidigare forskning som i denna studie nämnts 

exempelvis att pedagogernas förhållningssätt vid utevistelsen bidrar till barnens lärande. Detta 

hänvisar jag till Mårstenssons avhandling (2004). 

Slutsatser 
Det är viktigt att man beaktar resultatet i denna studie – om vikten av hur barnen skapar sammanhang i 

sin fysiska miljö och samhandlar med allt intressant som finns i området; vilket ger olika synvinklar i 
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barnens lärande. De teoretiska begreppen har varit behjälpliga för mitt resultat där det belyser hur de 

yngre barnens fysiska miljö användes under de dagarna på observationen. Resultatet är en produkt av 

de observationerna som jag har gjort med de observerade barnen i deras utemiljö tillsammans med 

andra barn. Det har framkommit i studiens resultat att förskolegården skapar platser för barnen där de 

skapar med andra barn. Lekens betydelse tar plats i barnens skapande i miljön där de befann sig i och 

framkallar rum i relation till platsen.  De yngsta barnen konstruerar rumsliga platser vid skapandet 

med andra barn. De betraktade platserna blev en social sammansättning på förskolegården där barn 

producerade en gemensam värld utan vuxnas inflytande. När de skapade tillsammans med andra barn 

blev det en lärande progression där socialiseringen tar plats.  Stationsschemat är en strategi på 

förskolegården för att använda utomhuspedagogik och uppmärksamma lärandeprocesser för de yngsta 

barnen. Tankar kring stationsschemat har skapats i första hand i samband med gemensamma 

erfarenheter. De yngsta barnen översätter; de vet vad de gör och varför de gör det. Dessa utför detta 

med ett reflexivt, praktiskt medvetet görande. Och eftersom dessa kommunikativa möten sker på dessa 

platser som lekstugan och staketet så är det viktigt att pedagogerna ta tillvara på dessa uttryckssätt. 

Dessa barn visade olika fenomen som man kan tolka på olika aspekter som bör uppmärksammas. 

Barnen synliggör färdigheter och lärande som kan kopplas till utomhuspedagogik som pedagogerna 

bör lägga märke till och därmed stötta vad barnen föreställer. 

Vidare forskning 
Det blev mycket tankar efter genomförandet av studien och när resultatet av mina observationer blev 

mer tydliga. Barnen ger intryck av att trivas bra i deras utemiljö och förskolegården generar många 

egenskaper som barnen tycker mycket om att utforska. Platsens betydelse i relation till platser som 

vuxna skapar för barn är inte detsamma som platser som barn skapar. Jag har sett många aspekter som 

barnen i 1- 3 års ålder kunde genomföra och många handlingsutrymmen för att kunna påverka barnets 

lärande utveckling. En pedagogisk dialog med de yngre barnen är otroligt viktig för att kunna vägleda 

dessa barn till mer utvecklande innehåll genom de företeelserna som barnen gestaltade. En placering i 

stationsschema som jag tycker var bra är att ha en rörlig pedagog. Om alla pedagoger ska vara rörliga 

så kommer de närmare barnens utforskande och äventyr. Det blir en pedagogisk strategi som ger en 

överblick av situationerna på vad barnen gör. Jag skulle vilja forska vidare på hur den fysiska miljön 

kan bidra till pedagogerna samt applicera kunskapsinnehåll utifrån barnens perspektiv både planerad 

och oplanerad. Frågorna som skulle vilja tillämpa är följande: 

1. Hur kan pedagogerna använda dessa efteraktade platser till en kreativ undervisning för de 

yngsta barnen? 

2. Vad behöver pedagogerna för att kunna genomföra ett levande samspel med barnen utomhus? 

3. Vilka svårigheter stöter pedagogerna på vid utomhus undervisning? 



38 

 

Referenser  

Berkhuizen, C. (2014). De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården. Malmö  högskola, 
Fakulteten för lärande och samhälle, s. 10-23. Malmö: http://hdl.handle.net/2043/18052 

Bornstein, M. H. (1980). The Ecological Approach to Visual Perception James J. Gibson: The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism. 39(2):203–206. doi:10,2307/429816 

Brodin, M. & Hylander, I. (1997). Att bli sig själv: Daniel Sterns teori i Förskolans vardag. Stockholm: Liber. 

Corsaro.W.A. (1992). Interpretive Reproduction in Children's Peer Cultures. Social Psychology Quarterly. 
552:160-177. https://www-jstor-org.ezp.sub.su.se/stable/2786944  

Dahlgren, L.O., Sjölander, S., Strid, J.P., Szczepanski, A. (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla: 
Närmiljö blir lärmiljö, s. 7. Lund: Studentlitteratur. 

Ekman Ladru, D. & Gustafson. K. (2018). ‘Yay, a downhill!’:  Mobile preschool children’s collective mobility 
practices and ‘doing’ space in walks in line. Vol. 9: issue 1 p. 87-107. https://doi.org/10.2478/jped-2018-0005 

Engdahl, K. (2014). Förskolegården: En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande. 
Doktorsavhandling). Umeå: Umeå Universitetet. urn:nbn:se:umu:diva-86738 

Fjørtoft, I. (2001). The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of Outdoor Play 
Activities in Pre-Primary School Children. Early Childhood of Education Journal, 29 2. s. 111 – 112. doi 
:10.1023/a:1012576913074 

Grahn, P. (2007). Barnet och Naturen. I Dahlgren, L. O., Sjölander, S., Strid J.P & Szczepanski, A. (red.) 
Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Närmiljö blir lärmiljö s.55–104. Lund: Studentlitteratur.  

Hansen, O. H. (2017). Empati i pedagogiskt arbete. I Pramling Samuelsson & Johnsson, A. (red.) Förskolans 
yngsta barn – perspektiv på omsorg, lärande och lek. Liber, s. 72 -91 

Johnsson, A. (2016). Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa 
skillnader i hur ett innehåll kommuniceras. Nordisk barnehageforskning [1890-9167] vol:12 iss:1 pg:1 -16. 
https://doi.org/10.7577/nbf.1232  

Johnsson, A. & Pramling Samuelsson, I. (2017). Lek, lärande och undervisning, hand i hand i arbetet med de 
yngsta barnen. I Pramling Samuelsson & Johnsson, A. (red.) Förskolans yngsta barn – perspektiv på omsorg, 
lärande och lek. Liber, s. 94 

Jonets, D. & Timpf, S. (2015). On the relevance of Gibson`s affordance concept for geographical information 
science (GISc). COGNITIVE PROCESSING -SPRINGER VERLAG-. 16(1):265-269. doi 10.1007/s10339-015-
0719-4 

Katz-Buonincontro, J. & Anderson, R.C. (2018). Journal och Creative behavior: A Review of ArticlesUsing 
Observation Methods to Study Creativity in Education 1980-2018). Creative Education foundation, s. 1-2. 
doi:10.1002/jocb.385 

Lpfö 18 (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18: reviderad 2018. Stockholm: Skolverket 
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan 

Morrissey, A-M., Scott, C., & Wishart, L. (2015). Infant and Toddler to a Redesign of Their Childcare Outdoor 
Play Space. Children, Youth and Environments Vol. 25 No. 1. S. 30. doi:10.7721/chilyoutenvi.25.1.0029 

Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken. En studie av utomhuslek på förskolegården. (Doktorsavhandling). 
Alnarp:SLU 

Pramling Samuelsson, I. (2017). Introduktion – förskolans yngsta barn. I Pramling Samuelsson, I. & Johnsson, 
A. (red.) Förskolans yngsta barn: perspektiv på omsorg, lärande och lek. Stockholm: Liber, s. 25 

Quennerstedt, A., Harcourt, D., & Sargeant, J. (2014). Forskningsetik i forskning som involverar barn.: Etik som 
Riskhantering och etik som forskningspraktik. Nordic Studies in Education. Vol:34 iss:2 pg:77 – 82. 
https://www-idunn- no.ezp.sub.su.se/file/pdf/66708377/np_2014_02_pdf.pdf 

Rasmussen, K. (2004). Places For Children – Children’s Places. Childhood, vol:11 iss:2 pg:155 –173. 

Szczepanski, A. (2007). Uterummet – ett mäktigt klassrum med många lärmiljöer.  I Dahlgren, L.O., Sjölander, 
S., Strid J.P. & Szczepanski, A. (red.) Utomhuspedagogik som kunskapskälla: Närmiljö blir lärmiljö s.9–11. 
Lund: Studentlitteratur.  

http://hdl.handle.net/2043/18052
https://www-jstor-org.ezp.sub.su.se/stable/2786944
https://doi.org/10.2478/jped-2018-0005
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aumu%3Adiva-86738
https://doi.org/10.7577/nbf.1232
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-
https://www-idunn-/


39 

 

Szczepanski, A. (2013). Platsens betydelse för lärande och undervisning ett utomhuspedagogiskt perspektiv. 
Institutionen för kultur- och kommunikation IKK, Linköpings universitet, s. 3. 
https://doi.org/10.5617/nordina.623 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: 
Vetenskapsrådet.https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

https://doi.org/10.5617/nordina.623


40 

 

Bilaga 1  

Stockholm 10 oktober, 2019 

 

Hej! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer 

handla om utomhuspedagogik.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 

14-15, 24-25 oktober på förmiddagen och eftermiddagen. Vid dessa tillfällen vill jag observera med 

hjälp av anteckningar.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen 1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning 

och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 
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