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Sammanfattning 

Vi fick bekanta oss med en miljö som ger barnen nya möjligheter att upptäcka, forska 
och experimentera. Vi kunde se att den delen av utemiljön som den lilla kolonilotten är 
bidrar till barnens utveckling och lärande. Dessutom utvecklas barnens ”förståelse för sin 

egen delaktighet i naturens kretslopp” (Lpfö 98, s. 37). Vi blev inspirerade att undersöka saker 
ytterligare. Först och främst ville vi ta reda på hur man planerar och arbetar i en sådan 
miljö. Som exempel tog vi kolonilottens projekt på A-förskolan som vi fick inspiration 
av. Att utforska vilken betydelse kolonilotten har för barnens utveckling och lärande 
och vilka utforskande möjligheter finns där var det viktigt för oss. De frågorna ligger till 
grund för vårt examensarbete. Vi gjorde en djup kvalitativ undersökning. De intervjuer 
och samtal med pedagogerna på avdelning B, deltagande observationer och bearbetning 
av förskolans dokumentation gav ett bra resultat så att vi kunde uppnå målet. Vi fick 
fram att kolonilotten skulle fungera som en pedagogisk resurs krävs det mycket arbete 
och genomtänkt planering.  Man planerar och utför arbetet på kolonilotten utifrån 
barnsperspektiv. Vi kunde se att arbetet på kolonilotten är intressant, roligt och 
meningsfullt för barnen. Genom att sköta sitt grönsaksland får barnen mängder av nya 
begrepp. Undersökningen visar att när barnen tar hand om växter upplever de naturen på 
ett speciellt sätt. Vi fick fram att arbetet utförs på ett utforskande sätt som engagerar 
barnen till aktivt deltagande, utmanar dem, väcker lust och stimulerar deras tankar. 
Genom det kreativa arbetet på kolonilotten skaffar barnen möjlighet att göra sina egna 
uppfinningar och får nya insikter. De skapande och utforskande aktiviteterna bidrar till 
barnens utveckling och lärande. 

Nyckelord 

Aktiva och nyfikna barn, natur, kolonilott, forskning, experiment, lärande. 
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Inledning 

Stina (4år): Har du smakat blommor? 

Alex (5år): Ja, men gräset är godare. Smaka. 

Malin (4år): Jag vill också smaka! 

Stina: Titta bin! 

Alex: Den kan bitas. 

Stina: Den äter blommor. 

Alex: Fröken ska vi ta löken med oss? 

F: Bra idé! Det är fisk med potatismos idag. 

Stina:  Jag vill inte ha fisk. 

Malin Jag tycker inte om fisk.  

F: Men potatismos med gräslöken är gott. 

Efter att vi hade tittat på allt som fanns i våra ”rutor” klippte barnen gräslöken som redan 
började blomma. De glada barnen sprang till förskolan och viftade med var sitt knippe av 
gräslöken i händerna. Vi var försenade till lunchen. En del av stråna blev, som vanligt, 
uppätna på vägen. Resten blev hackat i små bitar och serverat vackert och aptitligt med 
potatismoset. 

Bakgrund 
 Vi lever i en värld där förbrukning och resursslöseri är accepterade. En värld som leder 
mot resursutarmningar och miljöproblem. Nu inser man tydligt att kursändringar är 
nödvändiga.  

Eftersom det är svårt att ändra vuxnas förhållningssätt till naturen sätter vi hoppet till 
barnen. Framtiden är deras. Men för många barn bor i stadens betong och asfalts miljö där 
mat kommer från snabbköpet och vatten rinner ur kranen, där skräp försvinner i sopbilar 
och alla problem försöker man lösa med hjälp av modern teknik. Miljöproblem kräver inte 
bara tekniska hjälpmedel utan först och främst välutvecklat miljömedvetande. Och det är vi 
som bör visa barnen en annan verklighet, visa var brödet egentligen kommer ifrån. Det är 
vår uppgift att ge barnen möjlighet att undersöka, upptäcka, reflektera och skapa. Själva 
undersökandet, upptäckandet och reflekterandet leder långt i barns utveckling av 
naturkänsla. Naturkänsla kan uppnås bara genom direkta upplevelser. Ingen naturbok eller 
film kan ersätta detta. Det är oerhört viktigt att ge barnen möjlighet att uppleva naturen 
med alla sinnen. För att väcka barnens nyfikenhet till världens processer, att utveckla deras 
miljömedvetande måste barnen vara delaktiga och det går bäst om det sker tidigt. 

Barnen gillar att experimentera med naturen, att göra någonting aktivt själva. Att göra 
experiment innebär att man genomgår en kunskapsprocess. Genom att efterlikna 
naturprocesser och experimentera får barnen möjlighet att känna sig som forskare. Allt 
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detta för dem till att göra en mängd uppfinningar i de kreativa aktiviteterna. Det vill säga 
att naturen är en stor pedagogisk resurs som bidrar till barnens utveckling och lärande. 

Under vår lärarutbildning fick vi möjlighet att besöka en förskola som har en kolonilott. Så 
småningom upptäckte vi att det är många förskolor som har växthus, koloniträdgård eller 
grönsaksland. Vi blev nyfikna på hur allt detta fungerar med små barn och ville fördjupa 
oss ytterliggare i detta område. 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka de pedagogiska resurser som kolonilotten på 
förskolan har. Vi vill belysa kolonilottens betydelse för barnens utveckling och lärande. 

De frågor som intresserar oss mest är: 

Hur planeras och utförs arbetet på kolonilotten? 

Vilken betydelse har kolonilotten för barnens utveckling och lärande? 

Vilka utforskande möjligheter finns där? 

Avgränsningar 
För att undersöka problemet ytterliggare avgränsade vi vårt arbete till att studera en 
förskola i C-området. Barnen som växer upp i denna betongförort har inte direktkontakt 
med naturen och har ingen möjlighet att se växters livsutveckling. Barnen som kommer 
från tätortsmiljö skapar sin verklighetssyn utifrån området där de bor.  Det förhindrar dem 
att utvecklas som miljömedvetna människor. Vi tycker att dessa barn missar en av de 
viktigaste möjligheter som stimulerar deras utveckling och lärande. Dessutom är 
språkutvecklingen ett stort problem i detta invandrartäta område. Därför tror vi att det är 
dubbelt så viktigt att barnen får kontakt med och får uppleva naturen genom att syssla t.ex. 
med grönsaker och blommor.  

Vi har valt att studera en avdelning på A-förskolan där pedagoger och barn tar hand om en 
kolonilott. De ägnar mycket tid att sköta om olika växter och experimentera med dem. 
Arbetet på kolonilotten bidrar till en mängd utforskande aktiviteter. 

Vi har valt att undersöka just B-avdelningen på A-förskolan eftersom vi har varit med om 
kolonilottens projekt under följande år. Det var en fördel att alla pedagoger och barn på B-
avdelning kände oss väl. De hade lättare att öppna sig för oss och ge oss den relevanta och 
trovärdiga informationen som vi behövde. Stämningen kändes äkta och alla involverade 
behövde inte överdriva och visa saker bättre. Pedagogerna vågade tala om felaktigheter och 
brister i arbetet. Vi hade förtroende för varandra. Både vuxna och barnen var hjälpvilliga 
och ställde gärna upp för oss i undersökningen. Själva kunde vi känna oss inte spända utan 
trygga och säkra och gå in lätt i projektet.  

Vi har fått en utmärkt möjlighet inte bara ta reda på vilket arbete utförs på kolonilotten utan 
att se resultat själva dvs. att se mening i hela projektet. Så det var verkligen fruktbart att 
avgränsa oss med just B-avdelning. Den avgränsningen tillåter oss att undersöka området 
på djupet och få svar på våra frågor. 
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Disposition 
Efter introduktionen vill vi presentera den teoretiska delen av vår studie som består av 
litteraturstudier. I början av denna del uppvisar vi tidigare forskning kring pedagogiska 
resurser som erbjuder olika delar av förskolans skapande uterum. Sedan tar vi upp de 
centrala teoretiska begreppen som utforskande pedagogik och naturens möjligheter för 
barns utveckling och lärande och hur det kan studeras. 

Vidare är det dags att presentera metoder och material. Som metoder i vårt examensarbete 
har vi valt att använda oss av intervjuer med pedagoger bl.a. samtal, barnobservationer och 
till och med deltagit själva i kolonilottens aktiviteter. Vi upplyser om vilken avsikt vi har 
haft med intervjuerna och observationerna och vilka frågor vi har valt för att komma 
närmare syftet. Sedan lyfter vi upp etiska reflektioner som vi tog upp under arbetets 
genomförande. 

I resultatdelen redovisar vi intervjuer med pedagogerna och observationer. Dessutom har 
det varit betydelsefullt att bekanta oss med och bearbeta förskolans dokumentation. Vi 
avslutar delen med att beskriva vår egen aktivitet med barnen på kolonilotten.  

I diskussionen bearbetar vi det utforskade materialet och presenterar resultatet av 
undersökningen som vi har gjort.               
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Litteraturgenomgång och centrala 
teoretiska begrepp 

I detta avsnitt förekommer tidigare forskning där vi går genom den litteratur som är 
relevant för problemformuleringen. 

Eftersom det är svårt att hitta litteratur om just arbete med kolonilott på förskolan har vi 
använt den närliggande litteraturen som handlar om skolans trädgårdar och utomhusmiljöer 
på skolor och förskolor. Men utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi också tänkt 
använda litteraturen om utforskande pedagogik. Vi har tagit upp tema som utomhusmiljö, 
aktiva och nyfikna barn och experiment. 

Vi har studerat ett tema om skolträdgårdar som ligger nära kolonilottens verksamhet vi 
undersöker. Det kan betraktas som en del av utomhuspedagogiken. 

Som en viktig bakgrund till våra litteraturstudier vill vi återkomma till Läroplanen. Detta 
dokument styr förskoleverksamheten och är utgångspunkten för hur pedagogerna ska 
planera verksamheten och vilka mål och syften som ska uppnås.  

En av förskolas viktigaste uppdrag är att ”lägga grunden till ett livslångt lärande” … ”Förskolan skall 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att 

utforska omvärlden” (Lpfö 98, s. 34) 

”Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån 

barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer skall tas för att skapa 

mångfald i lärandet.” (Lpfö 98, s. 36) 

Enligt Lpfö 98 skall förskolan ”lägga stor vikt vid miljö - och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” (Lpfö 98, s. 34) 

I Läroplanens mål står det ”att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och 

djur.” (Lpfö 98, s. 37) 

Barn och miljö – en historisk genomgång 
Vi har bearbetat Petter Åkerbloms böcker där han undersöker noga utomhuspedagogiks 
historia och skolträdgårds utveckling.  

Utomhuspedagogiken har sina rötter i det tidiga 1800-talets USA. Då ansågs 
trädgårdsodling som en viktig del för landets försörjning.  

Skolträdgårdsverksamheten i Sverige har precis som utomhuspedagogiken börjat sin 
utveckling i 1800-tal. Då trädgårdsundervisningen infördes på schemat i de första 
folkskolorna. Eleverna skulle lära sig trädgårdsodlingens grunder. Målet var att barnen 
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skulle lära sig och sina föräldrar odla och äta nyttig mat och att utveckla en ”mönstergill 
svensk landsbygd.” En av 1800-talets förespråkare för skolträdgårdar var Olof Eneroth som 
strävade efter att införa ämnet trädgårdsskötsel vid folkskolor.  

I början av 1900-talet fanns det skolträdgårdar vid 4 av 10 folkskolor. Den 
reformpedagogiska rörelse som svepte över landet bidrog till att undervisningen i 
trädgårdsskötsel inte bara skulle ge kunskaper i trädgårdsodling, utan väcka barnens kärlek 
till naturen och fosterlandet. En av de mest kända företrädarna på den här tiden var John 
Dewey.  

Med tiden förbättrades synen på skolträdgården som pedagogisk resurs. En av 1920- talets 
förespråkare var Gottfrid Sjöholm som argumenterade att skolträdgårdsverksamhet var 
hälsobefrämjande och skulle öppna barnens sinnen för naturen och fungera som 
inspirationskälla i olika skolämnen. 

Den pågående urbaniseringsprocessen bidrog redan på 1930-talet till att intresset för 
skolträdgårdarna började sjunka och i början av 1960-talet försvann skolträdgårdarna från 
nästan alla skolor i Sverige. (2005)  

På 1950-talet började nyttoträdgården ersättas av prydnadsträdgården. Den allmänna 
meningen var att odla måste löna sig ekonomiskt. Det påverkade trädgårdsundervisningen i 
skolan. ”Samma skäl som låg bakom införandet av trädgårdsundervisningen i folkskolan på 1800-talet, låg 

också bakom att den försvann – husbehovsodlingens betydelse för folkförsörjningen.” (Åkerblom, 1990, s. 36) 

Under 1980-talet började skolträdgårdsverksamheten förekomma på nytt. Orsaker var att vi 
blev alltmer medvetna om vår förbruknings och resursslöseriets förhållningssätt till 
naturen. Hotet om en förstörd natur ledde till krav på skolundervisningen. En viktig 
drivkraft i miljöfrågor under 1980-90-talen var Non Governmental Organisations (NGO) 
som bidrog till att lyfta upp miljöproblematiken och till att inspirera utvecklingen av 
skolans miljöundervisning. Skolträdgårdsverksamhet hade nya motiv – att utveckla 
miljömedvetenhet, att skaffa kunskaper om ekologi och om hur naturen fungerar.  

Intresse för skolträdgårdens verksamhet ökar och att ha en skolträdgård börjar bli populärt. 
Peter Åkerblom lyfter fram tre viktigaste motiv för 90-talets skolträdgårdar: 

 

Fungerar som ett pedagogiskt laboratorium  

 

Har en viktig social funktion  

 

Stimulerar alla sinnena och väcker odlarglädje liksom en känsla för trädgårdens skönhet. 

(1990, s. 43)  

Åkerblom refererar Szezepanski,(1993)som visar att utomhuspedagogiken fick omfattande 
utveckling i USA, Canada; Avstralia, Nya Zeland. Där finns universitetsorter som erbjuder 
utbildnings möjligheter på olika nivåer. Enligt Olsson (1999) intresse till 
utomhuspedagogik har vuxit enormt. Till exempel vid Linköpings och Luleå tekniska 
universitet ingår utomhuspedagogiken i lärarutbildningarna. 

Idag utomhuspedagogiken har internationellt utveckling. Den har sin utgångspunkt i 
skolgårdar inte bara i den brittiska stiftdsen Learning through landscapes utan "i ett stort antal 

skolor över hela världen inom ramen för nätverket ENSI, Environment And School Initiativs där olika förmer av 

odlingsaktiviteter för barn och ungdomar är ett av inslag". (2005, s. 23) 
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Olika kompanier och aktiviteter i början av 1990-talet uppmärksamme skolgårdensmiljöer, 
bland annat skolträdgårdar. I många skolor över hela Sverige börjar skolgårdar accepteras 
som alternativ plats för undervisning och andra aktiviteter. Men trots allt kommer 
skolgårdars verksamhet ofta i konflikt med den traditionella skolverksamheten. (2005, s.26) 

Vi håller med Petter Åkerblom att skolträdgårdsverksamhet var och är alltid beroende av 
eldsjälar - från 1800-talet till vår tids.  

Ge miljövården förtur 

En av miljöprogram för barnomsorgen som pågick under 1990-talet var Håll Sverige rent - 
”Ge miljövården förtur”. Kampanjen satsade på barnen. Den viktigaste idé var att barnen 
skulle lära sig miljövård och kunna ta ansvar för miljön. I sitt häfte Barn och natur i staden 
vägleder Stina Johansson till de aktiviteterna som ger vardagliga naturupplevelser. Som 
många andra forskare uppmärksammar Johansson att barnen behöver positiva erfarenheter 
för att växa som miljömedvetna människor. Det är vuxnas plikt att ge barnen möjlighet och 
tid att pröva tillsammans samma sak, samma ord och samma upplevelser många gånger. Då 
känner barnen sig trygga och samtidigt vill svara på utmaningar. Johansson påpekar att 
pedagogen inte behöver ge barnen svar på alla frågor. Viktigt är det att vi söker svaren 
tillsammans med dem. (1991)”Det är de vardagliga naturupplevelserna under årets alla skiften, som ger 

barnen en djupare känsla och interesse för naturen. En känsla och ett intresse som kan leda till kunskap och 

handling för en bättre miljö”. (1991, s.2) Författaren beskriver olika vardagliga aktiviteter och 
till och med uppmanar att ordna odlingslott där barnen kan se vad växter behöver för att 
utvecklas och må bra. Hon ger råd att satsa på lättodlade växter som t.ex. solros, 
ringblomma, lök… Där på grönsakslandet kan barnen se årstidernas ändring och lära sig 
ansvar med att vattna, rensa och skörda. (1991) 

 I det andra häftet Ut i naturen med förskolan hör vi författarens hopp: ”Om barnen lär sig älska 

naturen så grundläggs en naturkänsla som de i sin tur kan föra vidare till sina barn” (2001, s. 5)     

Skolträdgårdsverksamhet som pedagogisk resurs  

I en av studier undersöker Peter Åkerblom hur pedagoger med erfarenhet av att odla med 
elever uppfattar skolträdgårdsverksamhet som resurs. För att kunna jämföra erfarenheter 
mellan skolor med olika motiv kompletterade författare undersökningen på tre skolor, 
varav en skola i England. Undersökningen visar att pedagoger med erfarenhet av att odla 
tillsammans med barn uppfattar skolträdgården ”som ett verktyg i interaktivt lärande där eleverna 

kan skapa mening i aktiviteter knutna till skolträdgården som plats” (2005, s. 112 ) 

I undersökningen förekom det att på de svenska skolorna ser många på skolträdgårdens 
möjligheter som problematiska och är osäkra på hur skolträdgårdsverksamheten kan 
kopplas till den pedagogiska verksamheten. 

Däremot i intervjuer på Coombes School återfinns väldigt lite av denna problematik. 
Pedagogerna anser att ”olika platser och pedagogiska verksamheter kompletterar och förstärker varandra”. 

(2005, s. 112) 
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Enligt intervjuundersökningen ökar skolträdgårdsverksamheten elevernas lust och 
motivation i skolarbetet. Pedagogerna hävdar att skolgården och undersökande arbetssätt 
hör ihop och de använder skolträdgården som utgångspunkt i undervisningen. 
Skolträdgårdsverksamheten uppskattas som aktivitet. Den utmanar pedagogernas 
kunskapssyn, påverkar deras undervisningsmetoder och deras val av platser för 
pedagogiska verksamheter.  

På Coombes School är odlingsaktiviteterna en viktig inspirationskälla. Att smaka det man 
skördar gör man oftast tillsammans. Att dela med sig – sharing and caring – är en central 
del av skolans filosofi. 

De flesta pedagoger ser skolträdgårdsverksamheten som inspirationskälla i de flesta 
skolämnen. ”Skolträdgårdsverksamheten ger möjlighet till sinnliga upplevelser. Att gräva, sätta potatis, 

plocka blommor med fjärilar runt öronen istället för i magen, och att smaka på den första moroten är 

upplevelser som man som pedagog kan utnyttja för att fokusera på olika ämnen eller teman.”(2005, s.114) 

I intervjuerna betonar engelska pedagoger att ägandet – the ownership – är viktigt för att 
barnen skulle känna att de orsaker miljöpåverkan.  

Åkerbloms undersökning visar att även på de svenska skolorna är det tematiska arbetssättet 
utbrett. Då utnyttjas skörderesultatet för olika hantverk. Genom att kombinera praktiska 
aktiviteter med att bearbeta sina intryck i ord och bild blir tematiken vägledande för 
ämnesfördjupningen. 

De svenska skolorna arbetar med skolträdgårdsverksamheten som redskap för att belysa 
och framför allt konkretisera miljöfrågorna. Odling och kompostering används för att 
illustrera naturens kretslopp. På Coombes School är naturens kretslopp och människans roll 
i detta centrala delar i skolans pedagogiska filosofi.  

Peter Åkerblom påpekar att odling är en aktivitet där man arbetar med händerna, med hela 
kroppen d.v.s. har taktila och omedelbara upplevelser. Genom dessa upplevelser förstår 
barnen hur frön blir plantor. De återkommer regelbundet till en och samma plats, följer 
med händelseutvecklingen och varje gång tillägger de en ny insikt till tidigare erfarenheter. 
I det praktiskt sätt att få kunskap spelar avgörande roll elevernas nyfikenhet och frågvishet. 
Barnen frågar efter sådant som de är nyfikna på och har funderat på under ett tag. 
Åkerblom understryker att eleverna får inte bara kunskap om odling utan möjlighet att 
bygga upp en relation till odling som kultur.  

Slutligen vill vi konstatera att Peter Åkerblom fann i sin studie ”Resultatet visar att den viktigaste 

med skolträdgårdsverksamhet är att alla sinnen och hela kroppen engageras i verksamheten. Eleverna delta 

både i ett praktiskt odlingsarbete och reflekterar över det de upplever – de är med i det som händer.” (2003, 
s.133)   

Skolträdgårdens roll i vår tids undervisning har studerats av flera forskare, bland annat Titti 
Olsson.” Hon skriver att se skolgården som en pedagogisk resurs kan innebära att kunskapsbegreppet får en 

ny definition”. (1995, s.13) Det är viktigt att skapa en god utemiljö för barnen, en miljö som 
erbjuder att skapa och söka kunskap. Här är det själva processen som är det viktiga och 
som leder till stoltheten och känsla av delaktighet. Barn utvecklar sin ansvarkänsla och lär 
sig att bry sig. Det är platsen ditt alla vill gå för att kunna uppleva skönhet, trevnad, 
spänning och avkoppling. Olsson vädjar oss att respektera den omgivande utemiljön som 
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en del av vår kultur. Man kan inte lära sig älska det om det ingenting betyder för en. 
”Kärleken till en plats, till friskt vatten, skog och natur, måste komma ur en sinnlig upplevelse”. (1995, s.12)  

Teman från den tidigare forskningen som har intresserat oss tas också upp av Lars Ole 
Dahlgren & Anders Szczepanski som har undersökt vilka resurser utomhusmiljöer har för 
barns lärande. I sin bok Utomhuspedagogik skriver författarna att intresset för odling har 
ökat mycket på sistone vilket lett till att många förskolor och skolor startat 
trädgårdsaktiviteter som en del av sin pedagogik. Tillgång till naturen är viktig ur ett 
pedagogiskt perspektiv. Fördelarna med lärande i utomhusmiljöer är att lärande sker genom 
upplevelser där alla sinnen mobiliseras. De direkta upplevelserna är utgångspunkten för 
själva lärandet. (Dahlgren & Szczepanski, 1997) 

 Resultatet av en studie av Dahlgren & Szczepanski visade att naturens tillgänglighet i ”tid 
och rum” hjälper oss att upptäcka människans relation till naturen. Genom att följa en 
process från början till slut, att tydlig- och synliggöra ett kretslopp så utvecklar man sin 
fantasi, kreativitet och harmoni vilka är viktiga förutsättningar för långsiktigt och lustfyllt 
lärande. Författarna betonar att ”insikten kopplas inte automatiskt till teoretiska kunskaper, utan man lär 

sig i verksamheten genom att delta i den.” (1997, s. 52)  

Genom att skapande aktiviteter genomförs i en annorlunda miljö (som t.ex. en kolonilott är) 
än i den vardagliga förskolans arbetsrum finns förutsättningar för att barn utvecklar 
personligheter, skapar trygghetskänsla och tillit i förhållande till varandra. Dessutom visar 
författarnas forskning tydligt betydelsen av planerad och rätt utnyttjad skol- och 
förskolegården för barnens estetiska upplevelser, lärande och reflektion. Författarna påstår 
också att pedagoger bör utvidga och fördjupa sina kunskaper om utomhusundervisningens 
effekter på lärandet och på barns positiva inställningar och förhållningssätt till naturen.  

Vi instämmer med Dahlgren & Szczepanski att ett centralt mål med utforskande arbete i 
uterummet är ”att genom aktiviteter och upplevelser i utemiljön skapa kunskap och närrelationer till natur, 

kultur och samhälle.” (1997, s. 50) 

Mycket forskning har visat att barn utvecklas och lär sig genom att vara aktiva och nyfikna. 
Deras inre bild skapas genom aktivitet och sinnesintryck. Piaget kallar denna process för 
struktur. Strukturen förändras under barnens livstid. Det är viktigt att komma ihåg detta för 
att förstå barnens uppmärksamhet, intresse och nyfikenhet. 

När en pedagog genomför en aktivitet med barnen är det viktigt att förmedla till dem att det 
som pågår nu är meningsfullt och värdefullt. Ulla Fischer och Bent Leicht Madsen kom i 
sin undersökning om barns uppmärksamhet fram till att de planerade aktiviteter som 
pedagogen ansåg betydelsefulla för barnen, inte var så spännande för dem om den inte 
väckte deras intresse, uppmärksamhet och nyfikenhet.  Men ”när pedagogerna var med-agerande, 

med-upptäckande, med-upplevande och med-undersökande fick de med sig barnen.” (Fischer & 
Madsen, 1984, s. 83) 

Det som är värd särskild uppmärksamhet i Fischers och Madsens studier är att deras bidrag 
till teorierna om barns uppmärksamhet finns i undersökningen av ”när och i vilka situationer 

barnens egen aktivitet spelar huvudrollen och när och hur pedagogen kan spela en roll i sammanhanget.” 

(1984, s.109) Dessutom lyfter de fram den stora betydelsen som aktiviteternas syfte har. De 
har indelat de planerade aktiviteterna i skapande/kreativa situationer och undersökande 
situationer.  Under projektens genomgång har de funnit att barnens utveckling genomgår de 
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tre faserna: upplevelse/upptäcktsfasen, undersökningsfasen och reflekterandefasen. De tre 
faserna har olika innehåll och olika syften, och de ställer olika krav på barnen och 
pedagogen.  

Bent Leicht Madsen har gjort en undersökning om barnens förhållande till djur och natur. 
Där lägger han stor vikt vid experiment med naturen. Han påpekar att ”att göra experiment är 

inte bara ett pedagogiskt fenomen utan något som genomsyrar människans attityd inför och förhållande till 

naturen. Experiment är något alla kommer att göra senare i livet, i större eller mindre skala och på olika nivåer. 

Metoden är inte bara till för vetenskapsmän, den är till för alla.” (Madsen, 1999, s. 221) 

Madsen är övertygad om att utföra experiment innebär att man går genom en 
kunskapsprocess. Man börjar med sina egna funderingar före kring tingens rätta 
sammanhang, sedan utför man experimentet. Resultatet blir att funderingen kan förvandlas 
till vetande, kunskap eller att de avslås. ”Man går från för-vetande, för-kunskap, till vetande” (1999, 

s.119) 

Författaren påstår att det bästa sättet att utforska naturen med barnen är att efterlikna 
naturprocesser och experimentera. Genom dessa kreativa aktiviteter får barnen möjlighet 
att göra sina uppfinningar. 

”Det mest kreativa barn kan göra med naturen är att leka i den och med den. Genom leken bearbetar barnen 

sina upplevelser och det skapas en förtrolighet som är ett nödvändigt värn mot främlingskapet” (1999, 
s.262).  

Att göra något kreativt tillsammans med barnen betyder att göra något som är nytt för 
barnen och att skapa nya insikter och ny förståelse. Det är otroligt viktigt att man kan göra 
experiment tillsammans med barnen som visar att det är kul att vara med i naturprocesser 
och göra sina egna uppfinningar.   

När barnen inhämtar upplevelser, gör samlingar och härmar naturprocesser börjar frågor 
uppstå av typen: ”Vad händer om jag gör så här?” eller ”Varför behöver växter vatten?” 
Madsen varnar att ”när barnen kommer till den vuxne med en fråga är det antingen för att få ett svar eller 

för att få kontakt – men aldrig för att själv bli utfrågat!” (1999, s.62) Han påstår att i stället för att 
besvara barnens frågor med en lång förklaring är det bättre att sätta igång ett experiment 
som besvarar frågor så konkret som möjligt. Under experimentet får barnen inte bara nya 
insikter utan det uppstår nya intressanta frågor som leder till nya tankeprocesser i vidare 
undersökningar. Dessa utforskande processer utmanar, väcker lust, stimulerar barnens 
tankar och ger inspiration.   

”På sätt och vis kan man uppfatta själva naturen som ett stort experiment, där alla förändringarna och 

betingelserna utgör det vi betecknar som liv.” (Madsen, 1999, s. 221)  

I sin undersökning om små barns utevistelse framför Ann Granberg utemiljön som en 
levande lärobok i alla ämnen. Hon menar att utevistelsen gynnar små barns utveckling 
inom alla områden. ”De tillägnar sig praktiska och teoretiska kunskaper, utvecklar olika färdigheter, gör 

både fysiska och estetiska erfarenheter och får upplevelser som engagerar och lockar till vidare upptäcker… 

Utomhusvistelse engagerar barn till aktivt deltagande, utforskande oavsett om det är på förskolans egen gård, 

i trädgården, stadsparken eller i skogen…” (Granberg, 2000, s. 29) 
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I utomhusmiljö skapar barnen nya erfarenheter som bildar grunden för kunskaper inom 
olika områden såsom fysik, matematik, kemi och även miljövård. Det är viktigt att ta 
tillvara utemiljöns utforskningsmöjligheter och barns upptäckarglädje.  

Granberg hänvisar till förskolans läroplan (Lpfö 98) som poängterar lärandet. Där står det 
att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Under rubriken 
Utveckling och lärande står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” och ” utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.” 

(Lpfö 98, s. 35) 

Granberg poängterar att matematiska tänkandet grundläggs vid tidig ålder genom ”fysiska 

erfarenheter av omgivningen och genom att barnen sorterar, klassificerar och jämför.” (2000, s.31)  
Utomhus finns det gott om gratis material som barn kan använda i olika sammanhang. Där 
hittar barnen oändliga möjligheter att upptäcka och utforska.  De kan samla och sortera 
stenar, pinnar, kottar, löv efter färg, storlek, form eller tyngd. Genom att tänka, prata och 
pröva själva upplever barnen nya matematiska begrepp som lång och kort, varmt och kallt, 
högt och lågt, tjockt och tunt, smalt och brett, tungt och lätt. De lär sig att se former, 
mönster och nyanser samt att göra jämförelser mellan det som är lika och olika. Utomhus 
skaffar barnen erfarenheter som grundlägger en förståelse för matematiska begrepp.  
Granberg hävdar att barnens aktiva utevistelse bidrar oerhört mycket till språkutveckling. 
Genom utforskande och skapande aktiviteter i naturens miljö stimuleras barnens 
språkutveckling enormt. ”Språket utvecklas i nära samspel och kontakt med andra. Utvecklingen pågår 

hela tiden – ordförrådet blir större, synonymerna fler, ordförståelsen ökar…” (2000, s. 48) Granberg talar 
om att utomhus har pedagogen oändliga möjligheter att stödja och stimulera barns 
språkutveckling. Pedagogen bidrar till att ge barnen ett språk för sina upptäcker och 
upplevelser. När det lilla barnet frågande pekar på en blomma, hör den vuxne uttala ordet 
blomma. Samtidigt registrerar barnets alla sinnen blommans färg, storlek, doft. Barnet får 
en samlad upplevelse av begreppet blomma. Så småningom kan begreppet blomma 
utvidgas och uppdelas till att omfatta olika sorters blommor som t.ex. prästkrage, maskros, 
smörblomma mm. Och vi läser i läroplanen (Lpfö 98) att ”Förskolan skall lägga stor vikt 
vid att stimulera varje barns språkutveckling”  (s.10)  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att barnen ska utveckla sin förståelse för sin 
delaktighet i naturens kretslopp, få kunskap om växter och djur samt enkla vetenskapliga 
fenomen. (Lpfö 98, s. 32) Granberg påpekar att utomhus är den bästa plats för att uppnå 
läroplanens mål. Hon menar att där får barn lärorika upplevelser som engagerar alla sinnen 
samtidigt. ”Utomhus finns gott om utrymme för småbarn att röra sig fritt, uppleva upptäckarglädje, spänning 

och gemenskap samtidigt som de tillägnar sig kunskaper om sin omvärld. Det är i direktupplevda situationer, 

där saker finns i sitt rätta sammanhang, som kunskaperna blir bäst befästa.” (2000, s. 32)  

Uterummets gränslösa möjligheter 

Nu är det dags att titta på vad forskare säger om upplevelser och lärande i naturen. 

När barn möter omgivningen, lär de sig hur den fungerar, hur den ser ut, luktar, smakar och 
känns. Naturen kan spela en viktig roll för barnets utveckling. Att lära ute betyder att få 
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upplevelse i naturen som kan vara utgångspunkt för nyfikenhet och lärande. Naturen 
erbjuder oändliga möjligheter att iaktta och undersöka processer. Samtidigt finns där 
utrymme för upplevelser, spänning och lek. Genom att nyfikenhet och lärande stimuleras, 
skaffar barnen en grundläggande förståelse för vår livsmiljö. ( Gunilla Ericsson, 2002) 

Genom att låta barnen få uppleva naturen ger man dem möjlighet att skapa intresse som är 
grunden för ett långsiktigt lärande. Här är viktigt att bearbeta barnens upplevelser efteråt 
genom att samtala, måla, dramatisera osv. De skapande aktiviteterna som inspirerade av 
naturens färger, lukter, ljud leder också till barnens utveckling och lärande. (Jorunn Braute 
& Christofer Bang, 1997) 

Att låta barn få naturkontakt, att följa deras upptäcker och upplevelser, är stimulerande och 
utvecklande för ledaren och läraren. Uteverksamheten möjliggör nya infallsvinklar på 
traditionella ämnen och ger utrymme för fantasi, lek och glädje i undervisningen. (Ericsson, 
2002, s. 2)  

Nu har vi sett hur man tidigare studerat utomhusmiljöns möjligheter för barnens 
utveckling och lärande. Utomhusmiljö är en ”levande lärobok” där lärande sker genom 
upptäckandet, undersökandet och reflekterandet. I meningsfulla aktiviteter i naturen 
utvecklas inte bara barnens fantasi och kreativitet utan formas den positiva inställningen till 
naturen. Många forskare läger en stor vikt vid experiment med naturen där själva 
utforskande processer väcker barnens intresse, uppmärksamhet och nyfikenhet. När barnen 
experimenterar i naturen innebär det att de genomgår en kunskapsprocess. Det betyder att 
ett experiment är ett viktigt utforskande redskap för lärandet.                
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Metod och material 

I detta kapitel kommer vi att beskriva vilka metoder och material vi använt oss av under vår 
undersökning. Utifrån informationen vi fått fram har vi gjort en kvalitativ forskningsstudie. 

Litteraturstudier gjorde vi för att ta reda på vilken syn teoretiker har på området som 
intresserade oss. Genom detta fick vi stöd för vårt examensarbete. Dessutom har vi 
bearbetat förskolans dokumentation om kolonilotten och närliggande litteratur. 

När vi skriver pedagog menar vi både förskollärare och barnskötare. 

Urval 
Vi har valt att göra undersökning på en A-förskolan i C-området där en av oss haft sin 
verksamhetsförlagda utbildning. Förskolan är indelad i olika åldersgrupper där man har 
avdelningar för barn mellan 1 och 3 år och mellan 3 och 5 år. Vi kontaktade pedagoger på 
förskolan genom att ringa först. Vi presenterade oss och talade om att vi var intresserade av 
deras arbete på kolonilotten och vad vårt examensarbete skulle handla om. Vidare berättade 
vi vad vi ville undersöka och vilket syfte vårt examensarbete har. Vi talade också om att vi 
skulle vilja intervjua tre pedagoger och barnen i 3- och 5- årsåldern på avdelningen B, att 
observera och följa deras arbete. Vi visste att pedagogerna och barnen på denna avdelning 
ägnar otroligt mycket tid att sköta om en kolonilott och är stolta över sitt arbete där. Därför 
tyckte vi det kunde vara intressant att se hur pedagogerna resonerade kring den utforskande 
delen inom arbetet på kolonilotten och vad barnen upplevde tillsammans med dem. 

Intervjuer, samtalen och observationer 
För att komma närmare syftet och få svar på våra frågor har vi valt att använda oss av 
intervjuer, samtal med pedagogerna, observationer och eget deltagande i projektet. Det var 
just problemställningen som styrde valet av metoder. Vi har kombinerat olika kvalitativa 
metoder - nämligen deltagande observationer, intervjuer och samtalen för att få bättre 
”dataunderlag och en säkrare grund för tolkning.” (Pål Repstad, 2006, s. 21) Avsikten med 
kvalitativa intervjuer har varit att undersöka hur man på bästa sätt utnyttjar kolonilottens 
möjligheter för att främja barns utveckling och lärande och vilka insikter och upplevelser 
barnen får genom det utforskande arbetet. Intervjuerna har varit genomtänkta och väl 
planerade. Intervjufrågorna har vi formulerat på ett konkret sätt för att ta reda på så mycket 
som möjligt om pedagogernas åsikter kring arbetet på kolonilotten. Vi har varit medvetna 
om ”att intervjumallen ofta kan och bör justeras under ett projekt.” (Repstad, 2006, s. 64) Vi tycker att 
vi har fått gott resultat av intervjuerna på grund av de ordentliga förberedelserna och de 
skaffade kunskaperna under examensarbetet.   

De frågorna vi har ställt finns bifogade som en bilaga i examensarbetet. (Bilaga 1)   
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När vi intervjuade använde vi oss av bandspelare eftersom vi inte ville missa några viktiga 
detaljer i undersökningen. En av oss hade alltid anteckningsblock och penna till hjälp för 
att skriva ner sina egna slutsatser efter våra frågor. 

Vi har valt som ”fält” för våra observationer själva kolonilotten. I detta väldigt begränsat 
område passar de aktiva observationerna bäst som metod. Dessutom var alla intervjufrågor 
kopplade till det området. 

För att stärka våra observationer har vi fört ordentliga anteckningar och skrivit när 
reflektioner som hjälp oss att dokumentera våra observationer. Vi presenterar intervjuer 
och observationer i resultatdelen och egna reflektioner genom diskussioner. 

Tre pedagoger och barnen på avdelningen B ville gärna delta i undersökningen. Innan vi 
började examensarbetet kunde vi bedöma i förväg att de tre pedagogerna var passande. Vi 
hänvisar till Repstads teorier och de utvalda pedagogerna var de aktuella personerna som 
hade en viktigt och relevant information, kunskap och erfarenhet. (2006, s. 67) Alla tre 
personer är olika varandra och har olika åsikter. Vi fick en klar bild utifrån samtalen med 
dem.  

Under examensarbetets gång har vi haft regelbunden kontakt med pedagogerna och barnen 
i förskolan. Dessutom har det varit mycket väsentligt för oss att vi fått möjlighet att följa 
deras arbete på kolonilotten under året. Genom detta har vi fått inblick i avdelningens 
arbete och blev inspirerade till vår forskning.  

Etiska överväganden 
Vi har skrivit ett informationsbrev till alla tre pedagoger och till samtliga föräldrar, vars 
barn medverkat i vår undersökning. Brevet förmedlar en tydlig information om vad vår 
undersökning ska handla om, vilka mål och syften vi vill uppnå med detta arbete. Vi har 
försäkrat alla medverkande att de kommer att bli anonyma och att intervjuinformationen 
kommer att förstöras efter undersökningen. Vi har tagit hänsyn till de etiska frågor som 
diskuteras i Sven Hartmans skrivhandledning. Där lyfter författare upp ”fyra krav när material 

ska samlas in från uppgiftslämnare eller försökspersoner:  

1. Öppenhet 

2. Självbestämmande för de medverkande 

3. Konfidentiell behandling av forskningsmaterialet 

4. Autonomi beträffande forskningsmaterialets användning.” 

(Hartman, 2003, s. 129) 

Vi bifogar brevet som en bilaga i examensarbetet. (Bilaga 2) 

Innan vi började med intervjuer, gick vi noggrant genom alla frågor som vi ville ställa till 
pedagoger. Ingen av pedagogerna och barnen var tvungen att medverka i undersökningen. 
Men de ville gärna ställa upp för oss. Vi bestämde tid som passade alla. 

När vi observerade barnen var det viktigt att de skulle känna sig trygga och skulle förstå att 
vi verkligen var intresserade av deras tankar och berättelser.  
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Resultat 

Intervjuer med pedagoger 
Det som följer i resultatet är bearbetat material. Vi har valt det som tyckte vi var mest 
intressant och betydelsefullt i vår undersökning. Vi redovisar varje intervjuad pedagog för 
sig. För att återge samtalen på det bästa sättet har vi valt att skriva materialet som en 
löpande text. 

Under intervjuns gång bestämde vi att använda förskolans dokumentation om kolonilotten 
– fotografierna som skulle ge stöd för pedagogen och oss. Men redan efter första frågan var 
intervjufrågorna lagda åt sidan och det dök upp en berättelse. Intervjun övergick så 
småningom till samtalet där pedagogen naturligt och fritt berättade om kolonilottens 
historia, barnens engagemang i arbetet, experimenten och undersökningar som de gjorde 
tillsammans. Vi upptäckte att det var det goda samtalet som gav oss mycket värdefull 
information och engagerade oss i arbetet på kolonilotten. Vi fick inspiration att utforska 
detta område ytterliggare. 

Intervju A 

Denna pedagog har 30 års erfarenhet inom förskoleverksamhet. Pedagogen började med 
inlevelse sin berättelse om kolonilottens historia. 

Idén att skapa ett grönsaksland tillsammans med barnen uppstod för länge sedan. Pedagog 
A har jobbat på en förskola förut där varje avdelning hade sitt eget land där de odlade 
morötter, potatis m.m. Men deras växter var alltid upprivna eller nertrampade. Barnen blev 
ledsna och besvikna varje gång. Pedagogen som hade upplevt hur intressant och viktig 
odlingen var för barnen, försökte odla på A-förskolans gård också. Det uppstod samma 
hinder som förut – grönsakslandet fick inte vara i fred. Pedagogen tycker att det var tur att 
de var erbjudna att dela en kolonilott med en annan förskola. Det var ett mycket bra ställe 
att göra det som de inte fick göra på förskolan. 

Det första året bestämde pedagogerna att odla de konkreta sakerna: morötter, lök och 
potatis. De gjorde kanter mellan rabatterna och gångar för att barnen lättare skulle kunna 
skilja ogräset och grönsakerna och var man kan gå. 

Det andra året började de planera arbetet redan på vintern. Eftersom det var populärt att 
odla på koloni i rutsystem tänkte pedagogerna dela upp lotten i fyra rutor. Det passade bra 
att starta matteprojektet i samband med arbetet på kolonilotten. Först mätte de den arean 
som utvaldes till grönsaksodling. Barnen mätte först med steg och räknade. Alla fick olika 
antal steg. Då kom ett barn med ett förslag att de kan prova med tumstocken. På förskolan 
sydde pedagogerna ihop gamla vaxdukar för att skapa grönsaksarean i den rätta storleken 
Det var spännande både för barnen och för pedagogerna att återkomma till lotten med den 
tunga duken och jämföra den med riktiga ytan. Barnen var uppslukade av arbetet och det 
uppkom många funderingar om hur de ska dela den i rutor. Inne på avdelningen delade 
barnen och pedagogerna duken i fyra rutor. Barnen mätte igen med fötterna och de fick 
igen olika antal av steg. Då kom barnen på att de hade olika fötter! Barnen var engagerade i 
projektet, samtalade och diskuterade hela tiden. De skaffade inte bara nya matematiska 
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erfarenheter utan deras språk utvecklades enormt. Det var dags att kopiera rutorna från 
duken på jorden.  

Pedagogerna och barnen bestämde vad de skulle odla i varje ruta.  Sedan målade de 
morötter, potatis, lök och blommor på vaxduken. De var nere på kolonilotten flera gånger 
för att kolla att det stämmer. ”Det var väldigt laborerande!” – sa pedagogen.  

Det var inte så lätt att bära duken varje gång, så de förminskade mönstret och ritade av det 
på pappret. Barnen kunde redan förstå att lotten, duken och pappersritningen föreställde 
samma modell. Den förminskade ritningen hängde de på förskolan för att visa föräldrarna 
vad de höll på med. 

Eftersom det inte fanns möjlighet att köpa frön i C-området, beställde pedagogerna 
katalogen till förskolan. Efter heta diskussioner hade barnen bestämt vad de ville ha. När 
femåringarna fick se det stora sortimentet på Sundbybergs Willys började de ändra sig. Till 
slut kunde de äntligen välja frön av olika blommor och grönsaker.   

Hemma på förskolan väntade det spännande och roliga arbetet: att sätta potatis, så frön 
mm. Barnen var jätteduktiga och lade hela sin energi på att rensa och odla.  

Pedagog A poängterar att det är viktigt hur man presenterar deras arbete på kolonilotten för 
föräldrarna. När avdelningen hade grillfest med föräldrarna på lotten tog barnen duken med 
sig dit för att visa och tala om vad de hade gjort.  

Pedagogen betonar att arbetet på kolonilotten är meningsfullt, inspirerande och roligt för 
barnen. Därför efter fem års erfarenhet med lotten är det värt att fortsätta i framtiden.  

Avdelningen B besöker kolonilotten ofta. De går dit minst två gånger i veckan för att 
vattna, titta hur det växer och om det kommer någonting nytt. De följer händelserna på 
lotten hela tiden. Det är kul att grilla där. Man kan även spela fotboll i närheten. 

Under arbetet på kolonilotten skaffar barnen nya begrepp om allmänna regler: 

 

Man får gå på allmänna trädgårdsgångarna 

 

Man får inte gå in på annans lott 

 

Man ska plocka upp efter sig 

 

Man ska kompostera ogräs på sin egen lott 

Det händer alltid någonting på lotten. Man hör ofta Titta här! när barnen hittar olika 
småkryp. De kan undersöka längre maskar, nyckelpigor, snäckor, myror mm. Deras 
intresse för naturen utvecklas ständigt. Barnen får nya insikter i naturvetenskap och börjar 
bli miljömedvetna. 

Det som barnen gillar mest är att gå ner och äta morötter och gräslök. Även de som aldrig 
åt dessa grönsaker förut kan äta hur mycket som helst. Varje år sätter barnen antal lökar 
efter hur gamla de är. Barnen får ta hem en del av skörden. T.ex. en potatis och en lök för 
varje familjemedlem. Så får de räkna ut hur många grönsaker det blir för hela familjen.  

På hösten brukar pedagogerna och barnen koka egen potatis och rödbetor på avdelningen. 
Barnen äter upp allt för att det är de som har odlat grönsakerna. Bara att gå ner och äta bär 
är roligt för dem. Femåringarna plockar bär för att koka saft också. Då behövs det våg för 
att väga bären som de har plockat och för att räkna ut hur mycket socker det behövs för 
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varje liter bär. Barnen står i kö för att röra kokande saft i två stora kastruller. Saften står i 
kylskåpet och de dricker den under hela vintern. ”Det är extra gott att dricka sin egen saft och att 

bjuda föräldrar är toppen”.  

Det är viktigt att ha blommor på kolonilotten. Det känns jättekul för barnen att ha blommor 
i handen. De tycker mycket om att plocka blommor åt sina mammor.  

Barnen lär sig att ta ansvar att sköta växter. De vattnar, rensar och tar bort ogräset. Att 
vattna är extra kul! En femårig flicka tyckte mycket om att experimentera med 
vattenslangen. Hon undersökte hur långt vattnet strålade under olika tryck. Hon prövade att 
rikta vattenspridaren åt olika håll. Det var intressant att följa hennes undersökning. 

Pedagogen understryker att det pågår lustfyllt lärande på kolonilotten. Barnen använder sin 
egen fantasi och kommer med nya tankar och funderingar hela tiden. Där pågår otroligt bra 
samarbete mellan barnen – de diskuterar, hjälps åt och inspirerar varandra. ”Barnen får mycket 

språk gratis! Det är helt naturligt för dem”. De får så mycket nya ord som t.ex. spade, kratta, 
vattenspridare, kompost. Deras svenska och matte utvecklas enormt. Barnen diskuterar med 
varandra vems potatis som kommer först, hur djupt de ska gräva, hur mycket vatten det 
behövs eller hur tätt de ska plantera. 

Det är oerhört viktigt att pedagogen utmanar och stimulerar barnen genom att ställa öppna 
frågor och låta barnen komma med sina funderingar. Då uppkommer det många smarta 
tankar. 

Pedagog A sammanfattar att ”det är väldigt populärt att gå ner. Barnen får så mycket upplevelser på 

kolonilotten. Jag tycker att det är värt att fortsätta med den i framtiden”. 

Intervju B 

Pedagog B har jobbat inom förskoleverksamhet i 25 år. Eftersom pedagogen gick på kursen 
Naturvetenskap i förskolan fick hon inspiration till att börja det spännande arbetet på 
kolonilotten tillsammans med barnen. Dessutom har avdelningen naturvetenskaplig profil. 
Pedagogen tycker att ”det var ett lysande idé för att involvera barnen i de naturliga processerna genom att 

ge dem möjlighet att se, känna och prova”.  

Pedagogen understryker att redan från början satte de barnens intresse i centrum. De 
stimulerade barnen att komma med sina egna funderingar, lyssnade på dem och hjälpte 
dem att förverkliga sina önskningar. Barnen fick välja själva vad de ville odla. Det var kul 
för dem att göra olika roliga saker på kolonilotten. 

Pedagog B lägger tonvikt på att de jobbar på ett utforskande arbetssätt. Ett experiment kan 
sättas igång så snart det dyker upp en fråga av typen: ”Vad är det för något” eller ”Varför 
är det geggigt?”  I stället för att besvara deras frågor gör de något konkret. På detta sätt 
föddes projekt med vatten. Det börjades spontant när barnen grävde upp potatis på 
kolonilotten. Geggan väckte barnens nyfikenhet och de ville undersöka varför det är 
geggigt och hur mycket vatten det behövs för att göra jorden geggig. De modellerade 
geggamoja och utformade den med hjälp av sina händer och stövlar. Experimenten med 
vatten fortgick under lång tid hemma på förskolan. 
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På vår fråga Hur ofta besöker ni lotten? svarade pedagogen att de går dit väldigt ofta 
särskild under hösten. ”Det är jättekul för barnen att plocka upp grönsaker och smaka på det de hade odlat 

själva”.  

Det är viktigt att föräldrarna är engagerade i arbetet på kolonilotten. Det är barnen som drar 
in dem i det. Några av föräldrar blev inspirerade och skaffade egna lottar. 

Pedagogen betonar att deras kolonilott är en äkta gåva som bidrar till barnens utveckling 
och lärande. Deras språk och matematik utvecklas otroligt mycket. Barnen lär sig namnet 
på de olika växterna. Namn på grönsakerna kommer av sig själv när barnen äter dem. 
Barnen pratar med varandra, funderar över sakerna och uttrycker sina känslor genom ord. 
Det uppstår många nya ord när pedagogerna tillsammans med barnen lagar mat från egen 
skörd, t.ex. kokar saft, gör sallad mm. 

Det som är mest lockande med kolonilotten för pedagog B är barnens nyfikenhet, att lyssna 
på deras intressanta frågor och se på deras utveckling. ”Vi har skapat en ny miljö för barnen där de 

får möjlighet att upptäcka, forska och experimentera själva. Vi ska fortsätta planera vårt arbete på kolonilotten 

efter barnens undringar och önskningar. Det är barnen som får bestämma!” 

Intervju C 

Denna pedagog har jobbat inom förskoleverksamheten i 22 år. Redan från början nämnde 
hon att förskolan har naturvetenskaplig inriktning. Att ha en kolonilott är mycket givande 
och lärorikt. 

Pedagogen är medveten om att inte alla barn i området har tillgång till jorden och vet vad 
odling för någonting är. Därför är det oerhört viktigt att ge dem möjlighet att se och följa 
den hela processen – från frön till bordet. Det är betydelsefullt att se saker växa, se det 
uppkommande livet år efter år. 

Pedagog C hävdar att ha kolonilotten kräver mycket tid, arbete och genomtänkt planering. 
”Vårt arbete på lotten är en planerande process som blev bättre och mer detaljerad med åren. Vi lär oss 

mycket själva också. Vi planerar tillsammans med barnen och på sådant sätt blev de mer och mer involverade 

i arbetet”. Men det är också viktigt att ta hänsyn till att det inte ska vara för jobbigt annars 
finns risken att tappa intresse. Arbetet måste vara enkelt, roligt och meningsfullt för barnen.  

Pedagogen säger att på kolonilotten kan man hitta på massor av roliga utforskande 
aktiviteter som bidrar till barnens utveckling och lärande. Barnen skapar förståelse genom 
att vara med.  Det är spännande för dem att peta ner frön till sådana grönsaker som de äter i 
jorden och se dem gro, att vattna, plocka ogräs, ta upp och äta. Att följa dessa processer är 
ett experiment för barnen.  

Att lyckas med odlingen är viktigt för barnen eftersom det inte bara ger glädje utan stärker 
barnens självförtroende. Men det händer ibland att växterna vissnar eller kommer inte upp 
alls. Sådana misslyckanden betraktas också som ett positivt resultat. Då uppkommer mer 
frågor och funderingar av typen: Varför gick det så? eller Vad gjorde vi för fel? I detta 
sammanhang skaffar barnen nya erfarenheter. 

Att sköta växter är en väldigt speciellt aktivitet där barnen får mängder av nya begrepp som 
de inte kan få i ett annat sammanhang. Pedagogen poängterar att det är ett konkret jobb. 
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Barnen kan känna kontakt med jorden, lukta, smaka, ta på frön och växter. Allt detta är 
givande för deras språkutveckling.  

När avdelningen startade matteprojektet fick barnen mycket kunskap i grundläggande 
geometri. De stegade rutor, mallade, jämförde mallen med lotten och kände med kroppen 
de nya matematiska begreppen.  

Till slut uttrycker pedagogen att ”Det är himla mysigt där. Det är en litet oas! Bara att vara på 

förskolegården hela tiden är inte kul. Men på kolonilotten kan man alltid hitta på något nytt och roligt.”   

Arbetet med förskolans dokumentation  
Det var mycket intressant och givande för oss att bearbeta förskolans dokumentation om 
kolonilotten. Det som fascinerade oss mest var de fantastiska bilderna som berättar om 
arbetet på lotten och en dokumentation som handlar om ett experiment med potatis.  

Just nu presenterar vi detta utforskande projektet som kallas ”Kan man bara sätta hela 
potatisar”. Fyra barn deltog i projektet - två flickor som fyllde fem år och två pojkar, fem 
år och fyra år.  

När barnen stoppade potatisar i jorden började de fundera över om man bara kan sätta hela 
potatisen eller man kan göra det på något annat sätt. En flicka var helt övertygat om att det 
inte går att dela potatisen.  Den kan inte växa och ge nya potatisar. Den andra flickan 
påstod att det går även att skala potatisen. En pojke sade att man kan skära potatisen i bitar. 
Men den andra pojken var säkert på att det inte kommer någonting av små bitar, bara om 
man delar i två lika stora bitar. Barnen började diskutera. Pedagogen uppmanade barnen att 
komma med sina tankar och föreslog att de skulle undersöka saker själva. 

Pedagogen ville följa barnens hypoteser och låta barnen utforska om det skulle bli nya 
potatisar om de sätter den på varsitt sätt. De sparade fyra potatisar till projektet.  

Pedagogen samlade de fyra barnen på förskolan. Skalkniv och potatisskalare fanns på 
bordet. Pedagogen förklarade att ögonen på potatisen är mycket viktiga.  De måste vara på 
varje bit och får inte skalas.  

Det första barnet skalade sin hela potatis. Han visade att ögonen på potatisen satt kvar. Det 
andra skar i fem bitar med ett öga på varje bit. Det tredje – delade i två bitar Och det fjärde 
barnet var bestämd att det inte går att dela potatisen. 

Barnen och pedagogen gick till kolonilotten och satte varsin potatis. De besökte lotten 
regelbundet för att kolla vems potatis som kom upp först, vems blast var högst. Barnen tog 
flitigt hand om varsin potatis, vattnade och kupade den.  

Barnen hade olika åsikter angående potatisodlingen. Alla var övertygade om att det går bra 
bara för honom (henne) med potatisen. De andra skulle misslyckas. Barnen stod på sig och 
gav inte upp.  

I slutet av augusti grävde barnen upp sina potatisar. Barnen var otåliga och nyfikna på om 
det kommit ny potatis. När de såg att det gick lika bra för alla var de helt förbluffade och 
även lite besvikna på resultatet. Men deras känslor övergick snart till glädje över den stora 
skörden. Barnen visade med stolthet potatisar för varandra, pratade sinsemellan om antal 
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och storlek. De fick ta med sig hem sin skörd och äta den hemma tillsammans med 
föräldrar och syskon. Barnen var malliga när de fick bära varsin påse med potatis hem. 

När vi samtalade med pedagogen om det dokumenterande projektet poängterade hon att 
barnen hade tillägnat sig naturen genom att undersöka och se vad som händer. De kom med 
sina idéer. 

”Genom att odla med barnen får man mycket på köpet”…”Barnen pratade med varandra när vi satte potatisen. 

De gav varandra råd, hjälptes åt och tittade var och hur den andra gjorde. Barnen återkom många gånger till 

hur de satte potatisen och vad de hade gjort med potatisen. De berättade gärna om experimentet för barnen 

som inte var med. Även när potatisen var uppgrävd berättade en av pojkarna att hans potatis tog slut hemma”.   

Observationer 
Det var avgörande för oss att vi fick möjlighet att följa avdelningens arbete på kolonilotten 
under året. När vi började undersöka vilken betydelse kolonilotten har för barnens 
utveckling och lärande blev vi inspirerat av deras arbete. Vi tog som uppgift att observera 
verksamheten och till och med delta i den. Vi ville följa avdelningens arbete på 
kolonilotten och ta reda på vad det är som lockar och engagerar barnen i grönsakslandets 
aktiviteter. Genom regelbundna besök på förskolan under maj-juni-juli lärde vi känna 
barnen och fick nära kontakt med dem. Det var viktigt att barnen förstod att vi verkligen 
var intresserad av deras arbete och vad de tänkte och berättade. För oss var det angeläget att 
få barnens förtroende och att de skulle känna sig trygga.   

Observationer under året  

En av oss hade sin verksamhetsförlagda utbildning på A förskolan. En viktig del av 
praktikantens uppgift var att observera barnen och deras utveckling och lärande. Det var 
överraskande för studenten att uppleva barnens engagemang och intresse för ett 
grönsaksland som ligger i förskolans närhet.  Att följa deras arbete på kolonilotten var ännu 
roligare. 

Att besöka lotten på hösten är mest spännande för barnen. Det är kul för dem att skörda 
sina egna grönsaker. De plockar upp morötter, rödbetor, potatis och pumpor som ska sparas 
till Halloween. Barnen gillar att jämföra grönsaker, räkna dem och dela jämnt mellan 
varandra. De får ta hem sin del. Det som barnen tycker om mest är att äta morötter. De står 
otåliga i kön för att rensa sin morot, äta den snabbt och plocka upp en ny. Att äta sina egna 
grönsaker är verkligen gott. Det är ofta regnigt och geggigt på hösten men barnen ändå 
tycker om att besöka sitt älskade grönsaksland.  

Det är också intressant för barnen att hälsa på sin kolonilott på vintern ibland. De är 
nyfikna på vad det är som händer där. Även då uppkommer många frågor och funderingar 
av typen: Växer det ingenting på vintern? Vad är blommorna? Fryser buskarna? Ska vi 
göra en snögubbe? Då får barnen förklaringar varför man kan gå på trädgårdsgångar även 
på vintern. Det är viktigt att inte trampa ner snö som täcker mångåriga blommor och 
buskar. 

Det händer mycket på kolonilotten under våren. Barnen och pedagogerna går ofta till sitt 
omtyckta grönsaksland då. Barnen känner sig som upptäckare när de hittar minsta småkryp. 
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De är fulla av glädje varje gång när de ser nya uppkommande blommor. Barnen vet att det 
är nu, på våren de ska välja vad de vill odla. De gillar att åka och köpa frön själva. Barnen 
känner sig betydelsefulla när de gör fåror och petar ner frön i jorden. Det är svårt att 
beskriva barnens känslor när de ser sina grönsaker gro. Lätt förbluffade, nöjda och stolta 
över sig själva blev de varje gång. 

Utifrån pedagogernas berättelser och egna observationer upplevde praktikanten vilken stor 
betydelse kolonilotten har för barnens välbefinnande, utveckling och lärande. 

Observationer under examensarbete  

En viktig del av vårt examensarbete var de barnobservationer vi gjorde under maj – juli på 
förskolan. Genom regelbundna besök fick vi möjlighet att lära känna barnen bättre och 
varje barn individuellt. Det var en viktig aspekt som bidrog till att barnen började känna sig 
trygga och trivdes med oss. Vi kunde lätt samarbeta och observera barnen i den naturliga 
situationen.  

Nu vill vi berätta om de spännande situationer som uppstod på kolonilotten och som vi tror 
är värda att beskriva. 

Den första utflykten till kolonilotten 

Nu är det dags att berätta om vår första utflykt till kolonilotten tillsammans med barnen. De 
ville så gärna visa sitt grönsaksland för oss och berätta om nyplanterade växter. 

När vi var framme ville barnen i stället för att visa sina grönsaker, öppna en stor grön box 
(kista) som innehöll olika slags trädgårdsredskap. Pedagog A öppnade kistan och barnen 
började peka på verktygen. Det fanns allt möjligt där: en spade, en kratta, en vattenkanna, 
en vattenspridare, en vattenslang, en skyffel, en hink, en grep, en sekatör mm. Vi frågade 
barnen vad de brukade göra med dem. Vi var mycket överraskade att de kunde namnen på 
de flesta redskap, visste vad dem tjänar till och hur man använder dem. Barnen fastnade vid 
vattenspridaren. Det avslöjade vad de tyckte mest om att göra på lotten.  

Äntligen fick vi en liten tur på kolonilotten. Barnen visade först sina utslagna blommor: 
styvmorsviol, ringblomma, prästkrage. De ville gärna plocka blommor, men de fick vänta 
tills vi gick till förskolan. Med hjälp av pedagogen visade barnen vad de satte potatis och 
lök, sådde morötter, rödbetor och dill. Femåringar visade med stolthet varsin pumpa och 
majs som de odlade först i krukor på förskolan. Barnen var lite bekymrade över sina 
växters läge. 

Det var verkligen ett oförglömligt besök till kolonilotten. Vi hade förstått att gå dit och ta 
hand om egna växter är roligt för barnen. Deras grönsaksland ger dem många upplevelser 
och mycket glädje. 

Barnens smultronställe  

I början av juli hade vi ett kort besök till kolonin. Den här gången hade vi inte så mycket 
tid men barnen ville gärna se till sina grönsaker. Potatis, majs, gräslök, rabarbern hade växt 
mycket och många blommor hade slagit ut. Barnen upptäckte att det kommit första 
smultron och de stoppade genast bären i munnen. Barnen smakade på vinbär fast att de inte 
var mogna. En fyraårig pojke pekade på hallonbusken och meddelade oss att det var de 
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bästa bären han någonsin smakat på. Vi var så förvånade över att pojken kom ihåg den 
mumsiga hallonsmaken och kände igen busken efter ett år. 

Mätning med pinne 

Det var en solig dag. Vi, studenterna, pedagogerna och barnen gick till kolonin för att se 
om det hänt någonting efter regnet och blåsten. Barnen upptäckte att växterna hade hunnit 
växa mycket. Pojkarna lagde märke till att det fanns massor av pinnar på marken. En av 
pedagoger föreslog att barnen skulle hitta varsin pinne och sedan sortera dem efter storlek. 
De gillade denna idé. ”Titta på mitt svärd!”, ”Jag har hittat ett fiskespö!” hörde vi deras 
glada utrop. De samlade alla pinnar, placerade dem efter deras längd och räknade alla.  

Pojke 1 (4 år): Min pinne är längst! Den ska ligga först.   

Flicka 1 (5 år): Min pinne är tjockast! 

Pojke 2 (4 år): Titta! Malin hittade en pytteliten pinne. 

Sedan ville barnen mäta olika buskar som fanns på lotten med pinne. Pojken 2 ville 
undersöka först hur många pinnar blir en jordärtskocka som vuxit otrolig mycket.  Den blev 
fyra pinnar. En pedagog och barnen räknade till fyra tillsammans. 

Pojke 2: Fyra pinnar! Som fyra år! Jag fyller fyra imorgon! 

Flicka 2 (5 år) ville mäta en hallonbuske med pinne. 

Flicka 2: Fem pinnar! Jag är 5 år! 

Pedagogen: Ska ni mäta Irina då? 

Barnen började mäta Irina (studenten) med samma pinne. Det blev sex pinnar. 

Pojke 1 (förvånad): Då är Irina sex år?! 
Barnen (skrattar): Neej!  

I den här situationen märkte vi att alla barn var så fascinerade av att samla och sortera 
pinnar: långa eller korta, tjocka eller tunna, lika eller olika. De upplevde tyngd, form, 
mönster och även mätning. De var jätteduktiga på att räkna. Vi återkommer till detta i vår 
diskussions del.  

Barnens undersökningar och experimenten 

Det var åtta barn som gick till kolonilotten den här gången. I början av sommaren växer allt 
så fort så att vi alla knappt kände igen lotten. Först och främst börjar barnen alltid med att 
leta efter röda smultron och vinbär som förhoppningsvis redan är mogna. Barnen diskuterar 
med varandra om bären är tillräckligt svarta eller inte.  

Pojke1 (5 år): Titta! Den är svart! 

Flicka 1 (4 år): Nej! Den är brun! Du får inte ta den! 

Flicka 1: Den här är nästan svart! 

Pojke 1: Nej, den är också brun! 
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Barnen glömmer aldrig att ta reda på om det har kommit nya blommor, stoppa gräslök i 
munnen och fråga om de skulle få vattna med vattenslangen. Allt är som vanligt.  

Pojke 4 (5 år), Ropar: Det är min tur att vattna med vattenslangen idag! Jag hämtar 
vattenspridare. Fröken öppna kistan!  

Vi tycker om hur barnen uttalar vattenslangen och vattenspridare. De säger tydligt och 
orden låter rätt och fint fast att barnen har svårt att uttala andra ord ibland. Vi förstår att de 
orden är betydelsefulla för barnen och låter lockande. De liksom smakar på orden.  
Men en solig dag blir till en regnig dag och till barnets besvikelse behöver det inte vattnas. 
Pojken vilkens tur det var att vattna började nästan grina. 

Pojke 4: När kan jag vattna? När blir det solen? Om det blir två dagar solen, kan jag 
vattna då? 

Pedagog: När jorden blir torr. 

Pojke 4: Men efter två soldagar blir det torr? När kan vi vattna? 
Flicka 2: När det inte är din tur. 
Barnen är otrolig duktiga på språk när de retar varandra. 

Vattenslangen var bortglömt så fort en av pojkarna hittade en svart mask under en sten. 
Alla barn flockades omkring stenen och började undersöka masken.  

– Kan den krypa på kistan? 

– Nej, kistan är het. Den kan dö av solen. 

– Titta! Den kryper så fort! 

Barnen försöker hindra masken att krypa genom att spärra vägen med grässtrån, pinnar och 
stenar. 

Pojke 5 (6 år): Det är ingen mask! Det är en tusenfoting! 

Vad vi var förvånade över att pojken kan så mycket om småkryp. Tusenfotingen tog mer 
uppmärksamhet. Pojkarna började undersöka hur fort den kan springa, om den kan hoppa 
över en pinne och till och med simma i en vattenpöl. Det var Julia som övertalade pojkarna 
att rädda tusenfotingen som var nära att drunkna. Hon föreslog att undersöka om den kan 
hitta sitt hem. Tusenfotingen försvann i gräset. 

Varje gång när vi var på kolonilotten med barnen gick tiden så fort och vi alltid var 
försenade till lunchen. 

Den älskade gräslöken 

Det första som barnen stoppar i munnen så fort vi kommer till kolonin är gräslök. De 
glömmer inte att bjuda oss också. Det är fascinerande att barnen erbjuder sig själva att 
sköta om gräslöken. De drar upp ogräs runt gräslöken, vattnar den och sätter nyckelpigor 
dit. ”De hjälper ju gräslöken.”  De undersöker inte bara gräslökens läge utan hur den 
smakar också. 

Flicka 1 (4år): Har du smakat blommor? 

Pojke 1 (5år): Ja, men gräset är godare. Smaka. 
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Flicka 2 (4år): Jag vill också smaka! 

Flicka 1: Titta, bin! 

Pojke 1: Den kan bitas. 

Flicka 1: Den äter blommor. 

Pojke 1: Fröken ska vi ta löken med oss? 

Student 1: Bra idé! Det är fisk med potatismos idag. 

Flicka 1: Jag vill inte ha fisk. 

Flicka 2: Jag tycker inte om fisk.  

Student 2: Men potatismos med gräslöken är gott. 

Efter att vi hade tittat på allt som fanns i våra ”rutor” klippte barnen gräslöken som redan 
började blomma. De glada barnen sprang till förskolan och viftade med var sitt knippe av 
gräslöken i händerna. Vi skulle hinna till lunchen till lunchen. En del av stråna blev, som 
vanligt, uppätna på vägen. Resten blev hackat i små bitar och serverat vackert och aptitligt 
med potatismoset.  

Matteprojekt ”Staket för rabarber” 

För att komma närmare examensarbetets syfte ville vi gärna delta i avdelningens 
verksamhet på kolonilotten. Men vad ska vi göra? Ett utmärkt tillfälle uppkom helt 
slumpmässigt. 

När vi var på kolonilotten tillsammans med barnen trampade de oavsiktligt på rabarbern. 
Vi fick veta av pedagog B att det inte var för första gången. Vi samlade gruppen runt 
rabarbern och började diskutera hur vi räddar den. En flicka sa att den snickare som 
reparerade staketet på förskolan kan göra ett staket. Kanske vi skulle göra det själva 
föreslog vi. Vilka vill vara med? De var fyra frivilliga som ville rädda rabarbern. Vi visste 
att det finns ett helt utrustat snickeri rum på avdelningen och barnen var vana att jobba där. 

Eftersom vi precis hade klarat moment 4 Grundläggande matematik var vi medvetna om 
hur svårt det är att fånga matematiken i vardagliga situationer, synliggöra det för barnen 
och utveckla deras positiva förhållningssätt till matematiken. Vi insåg att i den här 
situationen skulle matematiken kunna bli rolig och meningsfull för barnen och stimulera 
deras matteinlärning.  

Så vi bestämde att det skulle bli ett matteprojekt där barnen skulle lära sig olika 
matematiska begrepp och problemlösningar i den situationen som uppkom spontant i 
samband med arbetet på kolonilotten. 

Först ritade vi rabarbern med barnen och ett staket runt. Det ska bli i form av en kvadrat 
bestämde barnen. Sedan gick vi till uthuset för att välja bräder. Men det var svårt att 
bestämma vilka vi skulle ta. Skulle vi ta de långa eller de korta och hur breda måste de 
vara. Det tog tid innan ett av barnen kom på att vi skulle gå med några pinnar till kolonin 
och mäta där. Det var en bra problemlösning och vi tänkte låta de göra det (fast vi började 
oroa oss vad vi skulle komma fram till). Dessutom var barnen glada att gå med pinnar till 
kolonin och vara där utan hela barngruppen, bara med oss.  
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Det gick bra att mäta med pinnar och sedan kom barnen på att mäta pinnarna med 
tumstocken. Vi hade den med oss. Hur lång och hur högt skulle staketet vara? Barnen 
tittade på tumstocken 70 och 40. Vi har diskuterat om att stolparna måste gå ner i jorden 
ungefär 30cm för att staket skulle bli starkt. Då måste stolparna vara 40cm + 30cm till. Det 
står på tumstocken 7 och 0 sa A. Det var ett långt resonemang om vad 30,40 och 70 
betyder. Barnen tittade på siffror och skrev de ner. Vi sa att de var jätteduktiga och gjorde 
helt rätt. Efter visade vi att det går också att mäta med tumstocken direkt. På förskolan 
skrev vi ner siffrorna på planen. I snickeri – rummet ville barnen såga på en gång. Men vi 
skulle såga pinnarna som var 70cm långa och stolparna som var 70 cm höga. Barnen var 
otåliga men förstod att det inte går att såga på vilken plats som helst. Här var det viktigt 
med matematiken. De hittade ”70” på tumstocken och markerade det på alla tre stolparna. 
Det gick likadant med åtta pinnar. Alla pinnar var lika höga. Det blev en kvadrat som vi 
hade planerat. Dessutom kom vi tillsammans på att det måste markeras var pinnarna skulle 
spikas mot stolparna. Då skulle alla pinnar vara på samma nivå så att staketet inte skulle gå 
sönder. Vilka spikar tar vi? Barnen valde olika spikar. Vi upptäckte att det var värt att fråga 
varför de valde just dessa spikar. Barnen hade varsin förklaring. ”De spikarna går genom 
pinnen och stolpen då blir staketet starkt”; ”De spikarna är tjocka och går inte sönder”; 
”De är fina, det blir lätt att spika in dem”. Vi prövade olika slags spikar och valde de 
optimala. 

Nästa dag spikade vi staketet på kolonin. Det var inte så bekvämt och barnen slog sig ofta 
på fingrarna. Det gjorde en av oss också. Men ingen var ledsen. Tvärtom, de tröstade 
varandra: ”Det gör inget. Det går över snart”. Barnen hade inte tid att grina. De ville se 
staketet färdigt. Det var viktigt för dem och de kände att de gjorde något betydelsefullt.  

Vi återkommer till matteprojektet och beskriver våra reflektioner kring detta arbete i 
följande del.                   
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Diskussioner 

Nu är det dags att gå tillbaka till vårt syfte och titta på vad vi har kommit fram till i 
undersökningen. Syftet med vårt examensarbete var att undersöka de pedagogiska resurser 
som kolonilotten på förskolan har. Vi ville ta reda på hur arbetet på lotten planeras och 
utförs, vilken betydelse kolonilotten har för barnens utveckling och lärande och vilka 
utforskande möjligheter finns där. 

I detta kapitel kommer vi att göra en kritisk granskning av vår undersökning, att bearbeta 
det utforskande materialet och att presentera resultatet av undersökningen.  

Kritisk granskning av undersökning 
För att uppnå målet i vår undersökning tycker vi att vi har valt de mest passande kvalitativa 
metoder såsom intervju, samtal, deltagande observationer och bearbetning av förskolans 
dokumentation. Vi avgränsade vårt arbete med en avdelning på A-förskolan och tre 
pedagoger eftersom vi ville få en korrekt och djup bild av teman som vi var intresserade av. 
Men vi är medvetna om att vi kunnat undersöka flera förskolor och intervjua ett antal 
pedagoger till. Det skulle kunna ge oss mer mångsidig information och förmodligen skulle 
vi få en annan synvinkel. Med det få antalet intervjuade är det svårt att få en klar och bred 
bild av området. Men vi tycker att vi skulle kunna missa den närhet med de aktörerna som 
vi har valt för undersökningen. Detta i sin tur skulle kunna förhindra att få svar på våra 
frågor. Dessutom ville vi utföra undersökningen av just A-förskolans projekt som vi blev 
inspirerade av.  

I efterhand känner vi att genom intervju, observationer och bearbetat dokumentation fick vi 
ut fullständig information som vi behövde för vår undersökning.  

Sammanställning av intervjuer och förskolans 
dokumentation  

Det som vi kommit fram till genom att bearbeta de svar vi fått från de tre pedagogerna 
spelar en avgörande roll i vårt examensarbete. Pedagogerna visar sitt intresse för 
naturvetenskap och arbetar målinriktad och medvetet med naturvetenskaplig profil på 
förskolan. Förskolan strävar mot läroplanens mål att ”lägga stor vikt vid miljö – och 

naturvårdsfrågor” (Lpfö 98, s. 34).   

Först och främst var vi intresserade av hur arbetet planeras och utförs på kolonilotten. Det 
var spännande att få veta om kolonilottens födelse och utveckling under åren. Genom att 
utvärdera intervjuerna såg vi tydligt att det krävs mycket tid, arbete och genomtänkt 
planering för att kolonilotten skulle fungera som en pedagogisk resurs för barnens 
utveckling och lärande. Arbetet på lotten planeras tillsammans med barnen och barnens 
intresse står i centrum. Barnen får välja och bestämma själva vilka grönsaker och blommor 
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de vill odla. Vi har förstått hur viktigt det är att uppmana barnen att komma med sina egna 
funderingar, att lyssna och att hjälpa dem att förverkliga sina önskningar. Genom att arbeta 
på detta sätt blir både pedagogerna och barnen mer involverade i projektet. Det som 
framkom var att pedagogerna genom omsorgsfull planering förbättrar sitt arbete på 
kolonilotten med åren och till och med lär sig mycket själva. Dessutom ska verksamheten 
inte vara för jobbigt utan enkelt, intressant och meningsfullt.  

En av de viktigaste frågorna som vi ville få svar på var att undersöka vilken betydelse 
kolonilotten har för barnens utveckling och lärande. När vi intervjuade pedagogerna ansåg 
vi att det pågår ett lustfyllt lärande på kolonilotten. Genom bra samarbete på lotten 
utvecklas barnens språk och matte enormt. De tillägnar sig mängder av olika nya begrepp 
på ett helt naturligt sätt. Barnen räknar grönsaker, jämför och sorterar efter storlek och vikt. 
De får mycket kunskap i grundläggande matematik. Förskolans matteprojekt som startades 
i samband med kolonilottens födelse, bidrog otroligt mycket till barnens matematiska 
utveckling.  

Genom att bearbeta förskolans dokumentation såg vi tydligt att barnens undringar 
uppkommer i samband med något som barn gör aktivt och med intresse. När barnen satte 
potatis uppkom frågan om det växer någonting om man sätter olika bitar av potatis. På så 
sätt föds ett experiment med potatis. Vi fann också att pedagogens intresse till experiment 
med naturen och förhållande till barnens frågor är viktiga. Vi lärde oss hur man kan fånga 
och stödja ett utforskande experiment. 

I alla intervjuer spårade vi upp att sköta växter bidrar till barnens språkutveckling. Barnen 
diskuterar med varandra, kommer med egna funderingar och uttrycker sina känslor genom 
ord. Med mångsidiga aktiviteter på kolonilotten skaffar barnen mängder av nya ord som är 
omöjligt att få i ett annat sammanhang. Vi tycker att det är viktigt att barnen lär sig lyssna 
på varandra, acceptera andras åsikter och samarbeta. Dessutom genom att sköta växter 
utvecklar de ansvarkänslan. När barnen undersöker insekter och uppkomna växter 
utvecklas deras intresse för naturen ständigt. Barnen får nya insikter i naturvetenskap och 
börjar bli miljömedvetna.  

För vår undersökning var det relevant att ta reda på vilka utforskande möjligheter som finns 
på kolonilotten. Det visade sig att pedagogerna och barnen jobbar på ett utforskande sätt 
där barnen får möjlighet att se, känna och pröva själva. Det är spännande för barnen att 
följa naturens processer. Här på kolonilotten hittar man massor av utforskande aktiviteter 
som är ett experiment för barnen. Det är jättekul att upptäcka, uppleva och undersöka saker 
på egen hand. Vi såg hur viktigt det är att planera experimenten tillsammans med barnen. 
Men ännu viktigare är att sätta igång ett experiment så fort ett nyfiket barn ställer en fråga. 
På detta sätt uppstod projekten med vatten, geggan, potatis osv. Experimenten engagerar 
barnen till aktivt deltagandet, väcker lust att undersöka saker vidare. När barnen 
experimenterar är det viktigt att följa deras hypoteser och låta dem utforska. Det är 
jätteintressant att följa barnens undersökningar och lyssna på deras smarta tankar. De 
kreativa och skapande aktiviteterna är grunden för barnens lärande. 

Efter att vi hade bearbetat intervjuerna och förskolans dokumentation fick vi fullständiga 
svar på våra frågor och kom närmare syftet. 
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Reflektioner 
Det var oerhört viktigt och roligt för oss att följa det spännande arbetet på kolonilotten. 
Genom att delta i avdelningens verksamhet fick vi se barnens engagemang och intresse för 
grönsakslandet. 

Eftersom vi fick möjlighet att observera kolonilottens projekt under året kom vi fram till att 
där pågår regelbundet arbete året runt. Barnen besöker sitt älskade grönsaksland med lika 
stora intresse under alla årstider och följer växternas liv från början till slut. Det händer 
alltid något spännande där som väcker barnens nyfikenhet och lust att fundera och 
undersöka saker själva. 

Vi återvänder till Dahlgren & Szczepanski studien som visar att genom att följa en naturens 
process från början till slut och synliggöra den för barnen är en viktig förutsättning för 
långsiktigt och lustfyllt lärande. (1997, s.52) 

Den viktigaste delen av våra observationer på ”fältet” gjorde vi under maj-juli. Det var 
verkligen givande för vår undersökning. Redan från början lade vi märke till att 
grönsakslandet ger barnen många upplevelser och mycket glädje. De visade varsin växt 
med stolthet och berättade om lotten med inlevelse. Vi vill notera att när barnen är 
delaktiga i naturens kretslopp förändras deras förhållningssätt till växter. De tar ansvar för 
det frön som de har petat i jorden och blir ledsna om deras blomma eller pumpa har vissnat.    

Det som överraskade oss allra mest var att barnen kunde namnen på de flesta 
trädgårdsredskap och till och med hur man använder dem. Vi upptäckte att barnen har lätt 
att lära sig de orden som är betydelsefulla och låter lockande fast att dem är svåra även för 
oss. Diskussioner som uppstår under utflykter till kolonin bidrar till att barnens ordförråd 
ökar och deras språk utvecklas enormt.  Barnen samtalar om vilka bär som är mogna, 
resonerar kring vad bin gör på deras blommor och grälar om vems tur det är att vattna. 
Eftersom det finns alltid mycket att upptäcka på kolonilotten kommer barnen med många 
funderingar. De lär sig ställa frågor och lyssna på svar. Att ta hand om växter är ett konkret 
jobb som bidrar till barnens språkinlärning.  

Det som är mest språkstimulerande är ett experiment där barnen verkligen är aktiva och 
deltagande. Då argumenterar de sina tankar och handlingar. 

Utifrån våra observationer kan vi sammanfatta att kolonilotten är en ovanlig och rik källa 
för barnens språkutveckling. Vårt resultat stämmer med Ann Granbergs studier om 
småbarns utevistelse där hon hävdar att genom utforskande och skapande aktiviteter i 
naturens miljö utvecklas språket i nära samspel och kontakt med andra. (2000, s. 48) 

I den tidigare forskningen lägger många författare stor vikt vid experiment med naturen. Vi 
instämmer med Ulla Fischer och Bent Madsen (1984) att det bästa sättet att utforska 
naturen är att efterlikna naturens processer och experimentera. Genom att aktivt själva delta 
i projektet kunde vi se att de kreativa och skapande situationerna engagerar barnen och drar 
deras uppmärksamhet till undersökningen. Den första som barnen gör i sin undersökning är 
smakar, luktar och känner med händer. Vi delar åsikt med Madsen att ” när barnet får använda 

sina händer och göra något konkret är uppmärksamheten stor”. När barnen gör ett experiment går de 
genom en kunskapsprocess och skaffar nya erfarenheter och insikter. (1999, s. 78)   
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Nu vill vi återkomma till arbetet på kolonilotten. Det var jättekul att delta i barnens eget 
experiment med pinnen. I den här situationen var barnen mycket engagerade, 
koncentrerade och aktivt undersökande. De ville gärna dela sina upplevelser med varandra 
och med oss. Det förekom några diskussioner om mätning, form, mönster, längd, osv. 
Under denna roliga aktivitet fick barnen kunskap i grundläggande matematik på ett 
naturligt sätt.  

Under vårt examensarbete uppkom ett utmärkt tillfälle att genomföra vår egen aktivitet. 
Denna situation gav oss exempel på hur viktigt ett experiment är för lärande. Under 
matteprojekt Staket för rabarber fick vi se vad barnen lär sig under experimentet.  

Genom att snickra staketet utvecklade barnen sin förståelse för olika matematiska begrepp 
likaså tal, mätning, rum och form. Vi samtalade med barnen om hur vi ska lösa problemet. 
När barnen kom med sina förslag försökte vi förstå vad de vill uttrycka och hur de vill 
göra. Vi övervägde tillsammans varje förslag och hittade det bästa sättet.  

Det var viktigt att barnen hade tid att tänka och reflektera. Deras matematiska medvetenhet 
utvecklades. Barnen hittade mening i det de gjorde och var stolta över att de klarade av 
staketet.  

Det var inte bara matematik som barnen lärde sig i denna situation utan de tog hand om sin 
rabarber som de hade ansvar för. Dessutom pågick det ett otroligt samarbete på 
kolonilotten - barnen hjälptes åt, visade empati, lärde sig att lyssna på varandra och att 
acceptera andras åsikter.  

Matteprojektet var intressant och givande både för oss och för barnen. Barnen var 
engagerade i arbetet och hade lust att lära sig. Det kändes betydelsefullt för oss att förstå 
hur barnen tänker, att se hur de löser problem. Vi hade förstått att det är viktigt att skapa 
meningsfulla situationer och utmana barnens tankar och idéer.          
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Avslutning 

I efterhand vill vi säga att vår undersökning inte så var lätt men oerhört givande för oss. Vi 
har skaffat nya idéer och insikter. Vår nya erfarenhet säger att det är viktigt att skapa en 
meningsfull, inspirerande och rolig förskolemiljö utifrån barnens perspektiv. Denna miljö 
lockar till kreativa och utforskande aktiviteter där alla sinnen är involverade. Nu kan vi 
påstå att kolonilotten har oändliga utforskande möjligheter. Det är en viktig pedagogisk 
resurs som kan utnyttjas för barnens utveckling och långsiktig lärande. 

Det lilla grönsakslandet är så mycket mer än bara en kolonilott. Det är ett spännande 
äventyr och framför allt en oförglömlig upplevelse.  

Kunskaperna som vi har inhämtat under vårt examensarbete kommer vi att ha stora nytta av 
som pedagoger. 

Vi tackar alla pedagoger och fina barn från A-förskolan som har medverkat i vår 
undersökning och gjort en stor insats i vårt examensarbete.                    
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Bilagor 

Bilaga1 

Intervju med pedagogerna 

1. Hur kom ni på att börja arbete med kolonilotten? 

2. Vilka tankar och förväntningar hade ni från början? 

3. Vilka mål och syfte har ni för närvarande? 

4. Kan ni beskriva hur ni planerade er arbete? 

5. Vad tycker du vilken betydelse har kolonilotten för barnens utveckling och lärande? 

6. Hur utnyttjar ni ert grönsaksland i samband med barnens 

7. förståelse och förhållningssätt till naturen; 

8. språkutveckling; 

9. grundläggande matematikinlärning? 

10. Hur arbetar ni i vardagen? 

11. Hur ofta besöker ni lotten?  

12. Medverkar föräldrarna i ert arbete? På vilket sätt? 

13. Vad tycker du är det mest intressanta och lockande med att arbeta med jorden och 
växter för er (för barnen)? 

14. Vilka hinder träffar ni under arbete med kolonilotten? 

15. Har ni kunnat utföra vad har ni planerat? 

16. Kommer ni att fortsätta med grönsakslandet? Vad planerar ni i framtiden?             
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Hej!  

Vi är två lärarstuderande Irina Teider och Yuliya Tomilenko som går sista termin i 
utbildningen Pedagogiskt arbete med yngre barn. Just nu skriver vi examensarbete och 
syftet är att undersöka vilken betydelse kolonilott har på er förskola för barnens utveckling 
och lärande och hur barnen upplever närhet med naturen. 

Vi undrar om pedagoger och barn från er förskola har möjlighet att medverka i 
undersökningen och har lust att svara på våra frågor. Vi skulle vilja intervjua tre pedagoger 
en åt gången. Intervjuerna beräknas ta cirka 20-30 minuter och kommer att utgå från våra 
frågor. Avsikten med intervjuer är att ta reda på hur ni använder kolonilotten som 
pedagogisk resurs, hur kolonilottens historia utvecklades genom åren och vilka mål och 
syften som finns i arbetet. Vi undrar om vi får följa och delta i arbetet på kolonilotten under 
juni-juli. Genom observationen förväntar vi att ta reda på vad det är som lockar barnen att 
sköta deras grönsaksland. Vi hoppas att ni och barnen kan dela er med era erfarenheter och 
upplevelser med. 

Vår önskan är att få spela in samtalen med bandspelare för att underlätta skrivningsarbete. 

Vi garanterar att hantera alla uppgifter från intervjuer anonymt. Intervjumaterialet kommer 
att förstöras efter examensarbetet. Vi hoppas att ni kan medverka i vår undersökning.  

Tack på förhand. 

Irina och Yuliya.  

Lärarhögskolan i Stockholm 
08.06.2007. 


