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Sammanfattning 

I både våra egna erfarenheter och i forskning blir det tydligt att förskolepersonalens 

interaktion med barnen på förskolans gård varierar i omfattning. Det här innebär att barnen på 

förskolans gård har olika förutsättningar till ett utökat lärande genom personalens interaktion. 

Det finns forskning kring personalens interaktion med de yngsta barnen på förskolegården 

och hur den här interaktionen kan stötta barnens lärande. Dock saknas det forskning kring 

personalens interaktion med de äldre barnen på gården. 

 

Det här examensarbetet tar sin utgångspunkt på förskolans gård som ett socialt sammanhang, 

hur personalen interagerar med de äldsta barnen på förskolans gård och hur detta kan stötta 

barnens lärande. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är mikroetnografi och hela studien 

genomsyras av Vygotskijs teori om lärande där stöttning och interaktion är betydelsefulla 

nyckelord. Resultaten har framkommit ur empirin som består av videofilmer och 

fältanteckningar vid till viss del deltagande observation av en förskolans utomhusvistelse, där 

barnen är 3-5 år. Empirin analyserades utefter interaktionsanalys. Resultatet visar att det som 

kännetecknar interaktionen på den specifika förskolan är en interaktion som bidrar till att 

barnen gör egna konkreta erfarenheter. Det andra som kännetecknar interaktionen är att 

interaktionen utgår från personalens frågor i barnens aktiviteter. Dessa frågor utmärks av att 

de får mer eller mindre respons utav barnen. Slutsatsen utifrån resultatet är att den specifika 

förskolans interaktion på förskolegården varierar, dock rör det sig mestadels av en interaktion 

där fokus ligger på att förändra eller stötta barnens aktiviteter. 

 

 

Nyckelord:  förskolans gård, interaktion, personalens roll, stöttning 
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Förord 

Att skriva det här examensarbetet har varit en tidsödande och krävande process, som 

samtidigt har bidragit till ett utökat lärande som kommer väl till pass i vårt kommande 

yrkesliv. Hela processen av föreliggande studie har gjorts gemensamt och lett till givande 

diskussioner och nya gråa hår :-).  

 

Vi vill rikta ett stort tack till hel handledargruppen, men ett speciellt tack riktar vi till våra 

handledare Annika Elm Fristorp och Anniqa Lagergren som bidragit med konstruktiv kritik 

och gett oss god råd längs vägen som lyft vårt arbete till en högre nivå. Vi är också 

tacksamma för våra kritiska vänner, som genom diskussion bidragit till fler gråa hår, men 

också fått oss att se på vår text ur ett nytt perspektiv. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till förskolan som bidragit med empirin till det här examensarbetet, 

utan er hade studien inte varit möjlig. 

 

Vårt största tack riktar vi till våra familjer som stått ut med oss under den här tiden. Ni har 

lyssnat och stöttat oss i de svåra stunderna, Tack! 

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för det stöd och de givande diskussioner vi haft 

under arbetets gång. 

 

Halmstad, 5 Juni 2015 

 

Linda Aldengran och Sara Dymne 
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Inledning 

Benny, Linus och Hampus börjar bygga ett flygplan med brädor och ska flyga till Madagaska, med på resan 

har de även Personal Lisa.  Hampus: “Jag måste hoppa av!”. Lisa: “Är vi framme nu? Hampus: “Nej!” 

Lisa: “Ska du bara hoppa av?” Hampus: “Jag ska hoppa fallskärm”. Alla inklusive Lisa hoppar fallskärm. 
[...] 

Personal Lisa står vid sidan om och pratar med Personal Wilma. Benny:” Lisa vill du följa med till Afrika?” 

Lisa: “Ja det klart jag vill!” Hon hoppar upp på flygplanet.  Lisa: “var ska jag sätta mig?” Hampus: “Du 

måste sätta dig där!” Han pekar på mitten av flygplanet. Lisa: “På den?”.  Hon sätter sig på flygplanet och 

barnens aktivitet fortsätter tillsammans med henne.  Personal Wilma står kvar själv. Efter en stund går Lisa 

in och aktiviteten slutar… 

 

Den här situationen utspelar sig på en förskolegård under ett verksamhetsutvecklingsprojekt 

hösten 2014. Avsikten var att utgå ifrån två förskolors gemensamma utvecklingsområde: 

förskolans gård som lärandearena och socialt sammanhang. Under aktiviteten kopplat till 

verksamhetsutvecklingen introducerades ett nytt material för barnen och personalen på 

förskolan blev introducerade i ett arbetssätt som tillät barnen att styra aktiviteten och 

personalen blev medforskare. Det som blev framträdande var att personalen genom att 

interagera med barnen och på så vis visa intresse för barnens egna aktiviteter, bidrog till att 

aktiviteten fortsatte under en lång stund och dessutom bidrog det till att barnen interagerade 

och bjöd in personalen till att delta i aktiviteterna. Det blir tydligt i situationen ovan att bara 

den personal som interagerade och visade intresse för barnen blev inbjuden i aktiviteten och 

det blev också tydligt att när denna person avvek så slutade aktiviteten. De centrala 

lärandeaspekterna i verksamhetsutvecklingsprojektet som framkom var interaktion, samarbete 

och att lära av varandra i den aktivitet som uppkom med det nya materialet både mellan 

personal- barn och barn-barn. Sammanfattningsvis framkom det att det är till stor del 

förskolepersonalen som lägger grunden för dessa aspekter genom sin interaktion med barnen 

och på så vis möjliggör ett utökat lärande i barnens egna aktiviteter. Utifrån detta projekt drar 

vi slutsatsen att förskolepersonalens interaktion med barnen är av relevans för barnens 

lärande. 

 

Dock framkommer det i forskningen att när förskolans personal går utanför förskolans gård 

finns en planering som syftar på att barnen ska lära sig något, förskolegården däremot kopplas 

ofta samman med fri lek utan vuxnas inblandning (Kos och Jerman, 2013). Dock uttryckte 

personalen på de två förskolorna där vi utförde verksamhetsutvecklingen, ett genuint intresse 

att skapa lärtillfällen på förskolans gård. Det här uttryckte de utifrån en tanke om ett 

helhetslärande över hela dagen. Det är utifrån resultatet i verksamhetsutvecklingsprojektet och 

förskolans intresse som föder vår nyfikenhet för hur personalen interagerar med barnen i ett 

socialt sammanhang på förskolans gård. När vi gjorde vår forskningsöversikt fann vi att det 

saknas forskning om personalens interaktion med de äldsta förskolebarnen på förskolans gård 

och vilken betydelse denna får för barnens lärande. Dock har vi funnit forskning om det 

generella lärandet utomhus ( Jordet, 2007; Maynard och Waters, 2007; Szczepanski, 2009; 

Waite, 2010; Blanchet-Cohen och Elliot, 2011; Ernst och Tornabene, 2012; Kos och Jerman, 

2013; Maynard, Waters och Clement, 2013; Torquati och Ernst, 2013) och forskning som 

berör personalens interaktion med barnen utomhus (Bilton, 2012; Burkhuizen, 2014; 

 Engdahl, 2014). Emellertid fann vi inte specifik forskning gällande personalens interaktion 
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med de äldsta förskolebarnen på förskolans gård och hur denna interaktion kan bidra till 

barnens generella lärande. Vilket vi ser som ett relevant område då vår erfarenheter säger oss 

att många förskolegrupper spenderar stor del av sin dag utomhus på förskolegården och det 

blir då betydelsefull att forska vidare inom personalens interaktion med de äldsta barnen på 

förskolans gård och hur detta kan bidra till lärande för barnen. Både exemplet i början av 

inledningen och forskning tydliggör att förskolepersonal interagerar i olika utsträckning med 

barnen på förskolans gård, vilket innebär att barnen får olika förutsättningar till utökat lärande 

genom personalens interaktion. 

 

Syfte 

Syftet är att få en inblick i förskolans gård som ett socialt sammanhang, genom att undersöka 

hur personalen interagerar med de äldsta barnen på förskolans gård och hur denna 

interaktionen kan stötta barnens lärande. 

 

Frågeställningar 

 Vad kännetecknar förskolepersonalens interaktioner med de äldsta barnen på förskolans 

gård?  

 Hur stöttar förskolepersonalens interaktion barnens lärande på förskolans gård? 

Disposition  

Vårt examensarbete tog sin start i det problemområde vi valde att fokusera på, personalens 

interaktion med de äldsta barnen på förskolans gård, som mynnar ut i syfte och 

frågeställningar. Vi börjar med att förklara vilka personer vi innefattar i ordet personal. 

Vidare kommer en genomgång av tidigare forskning kring förskolepersonalens uppfattning 

om utomhusvistelse och hur de ser på sin roll i den. Rubrikerna i tidigare forskning är: 

Personalens inställning gentemot lärande utomhus, Personalens roll i utomhusmiljön, 

Barninitierat lärande och Hinder för lärande utomhus. I slutet av kapitlet sammanfattar vi 

vad tidigare forskning kommit fram till. Därefter beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt 

samt vilka begrepp som är centrala i vår studie. Vi går vidare med att argumentera för vår 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt, samt hur vi har valt att samla in empiri. Fortsättningsvis 

beskrivs hur vi har gjort urvalet för fallstudien, samt etiska överväganden. Slutligen kommer 

resultatkapitlet, som beskriver det framträdande resultatet, följt av en slutsats och diskussion 

kring resultatet och metodval. Till sist ger vi förslag på vidare forskning inom området. 
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Begreppsförklaring 

I det här examensarbetet använder vi oss av ordet personal, i detta innefattar vi förskollärare, 

barnskötare och andra vuxna som arbetar inom förskolans verksamhet. Det här för att vi ville 

inkludera all den personal som vistas ute och inte bara de som har någon form av pedagogisk 

utbildning. I kapitlet tidigare forskning innefattar begreppet personal även lärare i 

grundskolan. 

Tidigare forskning 

I vår litteratursökning har vi fokuserat på att få en större inblick i vad tidigare forskning 

kommit fram till angående personalens roll i och uppfattning om utomhuslärande. Vidare var 

vi intresserade av personalens inställning kring utomhusvistelse. Forskningen vi har valt att 

lyfta fram utgår från olika perspektiv och teorier, samt ifrån olika datainsamlingsmetoder. 

Eftersom att man inom etnografin vill få en djupare förståelse för ett fenomen (Johansson, 

2009), valde vi att lyfta forskning som fokuserar på olika aspekter i lärandet utomhus. En 

aspekt att ta hänsyn till är att flera av studierna vi har valt att lyfta är gjorda i andra länder, där 

förskolekulturen kan skilja sig från den som finns i Sverige. Vilket gör att det kan finnas 

kulturella skillnader mellan de olika studierna, vilket i sin tur kan influera på studiernas 

resultat i förhållande till den svenska förskoletraditionen. Fägerstam (2012) menar att svenska 

och Australienska förskolor har en tradition att vara utomhus, med fokus på lärande. Dock 

menar Fägerstam att många länder har ett växande intresse för lärande utomhus. 

Personalens inställning gentemot lärande utomhus 

Det finns tidigare forskning som lyfter två olika kategorier inom personalstyrkan i 

grundskolan. Den ena kategorin ser en kvalitativ skillnad mellan vanlig pedagogik och 

utomhuspedagogik, där utomhuslärande kan generera lärande som man inte kan få inomhus. 

Den andra kategorin ser inte någon skillnad, utan menar att man kan få liknande kunskaper 

både inne och ute - det inte är platsen som är viktig utan sättet att lära (Szczepanski, 2009).  

 

I koppling till Szczepanski kan man se platsens betydelse även i en studie av Kos och Jerman 

(2013) gällande utomhusverksamhet i Slovenien, där det framkommer att 97% av personalen i 

förskolan håller med om att barnen bör vara ute varje dag. Det här belyser att det kan finnas 

likheter mellan skolpersonals och förskolepersonals uppfattning gällande utomhuspedagogik. 

Kos och Jerman (2013) belyser i sin studie att förskolepersonalen mestadels uppfattar de 

aktiviteter som sker på förskolans gård som fri lek, och menar då att den fria leken inte har 

samma pedagogiska värde som de strukturerade målorienterade aktiviteterna, som ofta sker 

utanför förskolan gård. Dessa två olika inställningar framkommer också i annan forskning. En 

studie från Storbritannien säger att utomhuslärande värderas högt av personal i förskola och 

skola (Waite, 2010), medan det i en enkätundersökning riktad till lärarstudenter (lärare för 0-8 

åringar) i USA, framkommer att inte alla studenter håller med om att lärande utomhus hör 

hemma i förskolan/skolan (Ernst och Tonabene, 2012; Torquari och Ernst, 2013), vilket 

belyser att det kan finnas inställningar som kan hindra användandet av utomhusmiljön som 

lärmiljö.  
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En annan aspekt kring personalens inställning till utomhuslärande framkommer i en norsk 

avhandling där Jordet (2007) lyfter att det är av stor betydelse för utomhuspedagogikens värde 

att barnen och personalen uppskattar att vara utomhus, speciellt de vuxna som är de som ska 

inspirera barnen. Jordet menar att det är långt ifrån alla i personalstyrkan som uppskattar att 

vara utomhus i alla väder, men vissa i studien anser att man kan lära sig uppskatta 

utomhusvistelsen. 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt i tidigare forskning att det finns olika inställningar som 

kan influera till hur personalen använder utomhusvistelse som lärandearena, både hur 

personalen uppfattar platsens betydelse, hur personalen ser på lärande utomhus överlag och 

hur personalen upplever utomhusvistelse. 

 

Personalens roll i utomhusmiljön 

I en äldre studie från Australien fann Davies (1997) i sina resultat att förskolepersonalen ser 

barnen som kompetenta och att de lär genom att interagera med varandra och omgivningen. 

Detta utvecklar deras samarbetsförmåga, men också kommunikation och 

förhandlingsförmåga. I motsats till detta fann Jordet (2007) att personalens uppfattning är att 

det är deras roll att välja adekvat lärandearena för att få ut bästa möjliga lärande för barnen. 

Vidare är det personalens uppfattning att de själva ska delta i aktiviteterna och på så vis 

stimulera, motivera och vägleda barnen, men att de inte ska dominera aktiviteten. Vilket 

tydliggör att det finns skillnader mellan äldre och nyare forskning, gällande personalens roll i 

utomhusmiljön. En annan aspekt som Jordet (2007) belyser är att personalen påpekar vikten 

av att instruera barnen hur aktiviteten kan eller ska genomföras. Samtidigt belyser de att det är 

viktigt att barnen får lov till frihet att själva hitta sina sätt att genomföra aktiviteterna, så länge 

det genomförs på ett tryggt och ”fungerade” sätt. Det finns därmed en ambivalens mellan 

personalens roll och barnens frihet. Det blir tydligt att lärarna beskriver sin roll som viktig. 

Engdahl (2014) beskriver också en ambivalens i sitt resultat gällande personalens roll i 

utevistelsen, som har vissa likheter med Davies (1997) och Jordet (2007) gällande personalens 

roll i utomhusvistelsen. Personalen på två av tre förskoleavdelningar försöker vara nära 

barnen och föra en dialog med dem, vilket visar på att de har en vilja att försöka förstå 

barnens perspektiv. På den tredje förskoleavdelningen vistas personalen inte i lika stor 

utsträckning i närhet av de lite äldre barnen, utan de ser fördelar med att barnen kan skapa och 

upprätthålla egna lekar. Däremot visar de stöd när barnen söker detta. Att förskolepersonal 

interagerar och deltar mer i de lite yngre barnens utomhusvistelse är något Burkhuizen (2014) 

också har kommit fram till. Personalen i hennes studie uttrycker att de yngre barnen i större 

utsträckning behöver närvarande personal i uteverksamheten. Burkhuizen utgår ifrån att 

samspel är grundläggande för språkutveckling och att personalen är betydelsefulla när det 

gäller detta samspel. Vidare framhåller författaren att personalen har betydelse gällande vilket 

material de väljer att låta barnen använda och vilka regler de har i utomhusmiljön. Det finns 

motsägelsefulla resultat i forskning gällande personalens interaktion med barnen utomhus. Å 

ena sidan beskriver Jordet (2007) att det finns en utbredd uppfattning i hennes studie att 
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utomhusverksamheten ger goda möjligheter att öka interaktionen mellan personal och barn 

och att denna relation ger grunden för en god lärmiljö. Dock utgår den här studien från 

personal som arbetar i en uteverksamhet, vilket kan spegla deras synsätt kring interaktion i 

utomhusvistelsen. Å andra sidan visar Biltons (2012) resultat att största delen av personalens 

initiativ till interaktion med barnen i hans studie inte ledde till någon längre interaktion utan 

gällde mest uppmaningar och frågor om barnen behövde hjälp. Däremot visar Blanchet-

Cohen och Elliots (2011) resultat att personalen uppfattar att det är lättare att vara en 

medkonstruktör av kunskap och undersöka tillsammans med barnen utomhus än inomhus. 

Sammanfattningsvis utkristalliseras det i tidigare forskning att det finns en ambivalens i 

forskningsresultatet. Både äldre och nyare studier belyser att personal kan uppfatta sin roll i 

utomhusvistelsen både som att de ska interagera och delta i barnens aktiviteter, men också att 

de ska låta barnen ha sin frihet utan vuxnas inblandning. I forskningen framkommer att 

personal ofta interagerar och deltar i större utsträckning med de lite yngre barnen på 

förskolans gård. 

Barninitierat lärande 

Det finns tidigare forskning som belyser vikten av att barn får lov att vara med och bestämma 

vad det är de ska lära sig (Jordet, 2007; Maynard, Water och Clement, 2013). Jordet (2007) 

belyser detta barniniterade lärandet i ett ”gott exempel”  från en av hennes studier gällande ett 

barns intresse för myror i uteverksamheten som resulterade i temat: Myror. Inne i 

klassrummet fick barnen själva komma fram till frågor de hade i relation till myror, och själva 

ta reda på svaren. Personalen i den här studien hade som ambition att barnen skulle få välja 

innehållet utifrån deras egna erfarenheter utomhus. Jordet (2007) menar här att barnen fick 

välja temat utifrån att personalen var regissör och att den vuxne då kanske valde att använda 

sig av detta barninitierade tema utifrån att det fanns möjlighet att förankra det i läroplanen. 

Även Maynard, Water och Clement (2013) belyser fördelarna med att låta barnens initiativ 

utomhus styra lärandet. Resultatet visade att när barn med olika svårigheter, så som 

emotionella och sociala, fick möjlighet att styra sitt eget lärande resulterade det i en positiv 

effekt för dem i förhållande till “vanlig” undervisning. Dock är det inte tydligt hur detta 

resultat framkommit. Däremot finns det forskning som beskriver att personalens uppfattning 

är att de behöver vara mindre didaktiska utomhus, de behöver enligt dem själva bli övertygade 

om möjligheterna till lärande i den fria barninitierade leken utomhus (Maynard och Waters, 

2007). 

 

I motsats till det barninitierande lärandet framkommer det i Jordets (2007) studie att det 

många gånger är personalen som styr aktiviteterna i utomhusmiljön. Samtidigt uttalar sig 

personalen om att det är viktigt att barnen får lov att känna frihet och att de får en chans att 

själva hitta ”sitt” sätt att utföra aktiviteterna. I relation till detta belyser Jordet att den fria 

leken har en betydande plats i uteverksamheten. Även Davies (1997) beskriver barnens frihet 

i den fria leken på förskolan gård som en lek utan vuxna, vilket överensstämmer med hennes 

resultat som visar att förskolepersonalen både i intervjuer och i praktiken menar att deras roll 

innebär att övervaka barnen. Vidare innebär det att bara ingripa om barnen uppför sig 
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olämpligt, om barnen behöver stöd eller när det gäller att uppmuntra barn med behov av 

speciellt stöd, att delta i vissa aktiviteter. 

 

Sammanfattningsvis pekar forskningsresultaten mot att det det barninitierade lärande är 

begränsat och i de fall då det existerar så är det personalen som regisserar och bestämmer 

vilket av barnens initiativ som får ta plats. 

Hinder för lärande utomhus 

Szczepanski (2009) belyser att personalen uttrycker en osäkerhet kring undervisning utomhus, 

vilket kan resultera i hinder. Han belyser vidare att de upplever osäkerhet till varför och när 

man ska använda sig av utomhuspedagogik. Szczepanski menar också att personalen uttrycker 

svårigheter kring att hålla ordning på stora elevgrupper i ett så fritt och ”vägglöst rum”. I 

Davies (1997) studie framkom att förskolepersonalen ansåg förskolans gård som en plats där 

barnen kunde få leka själva utan vuxnas inblandning. Det här pekar på att barnens relation till 

lärande på gården tar sin grund i förskolan. Szczepanski belyser en problematik att barnen inte 

upplever att de befinner sig i en lärandesituation vilket kan bidra till ett hinder för lärandet. Ett 

ytterligare hinder som Szczepanski tydliggör är dåligt väder och då i relation till att barnen 

saknar adekvata kläder. Jordet (2007) belyser till skillnad från Szczepanski att personalen 

uttalar det som positivt att barn i uteverksamhet får uppleva kontraster i livet gällande fysisk 

utmattning/vila, utsvultenhet/mättnad och att de lär sig att ha kläder efter väder utifrån att de 

blir utsatta för de olika naturelementen i uteverksamheten, kyla, regn och så vidare. 

Uppfattningen är att barnen på detta vis får erfarenheter som de inte får hemma, i relation till 

detta menar personalen att utomhuspedagogik är relevant i dagens samhälle. 

Sammanfattningsvis framkommer det i forskning att de svårigheter som kan resultera i hinder 

för lärande utomhus är: personalens osäkerhet och dåligt väder. 

 

Sammanfattning tidigare forskning 

Sammanfattningsvis framkommer i forskningen att personalen på förskolan förknippar den 

fria leken med vistelsen på gården och lärande med vistelse utanför förskolans gård, med 

tanke på att det tydliggörs att det är utanför förskolan gård som personalen planerar och 

strukturerar upp aktiviteter för barnen som har målet att generera lärande för dem. Det finns 

motsättningar i forskningen gällande i vilken utsträckning personalen interagerar med barnen i 

deras aktivitet på förskolans gård. Dock framhävs utomhusvistelse av personalen som viktig i 

verksamheten. Den fria leken ses också som viktig men det framkommer att personalen inte 

deltar i så stor utsträckning i denna. Dock lyfts i viss forskning de barninitierade aktiviteterna 

som positiva för barnens lärande men det beskrivs inte hur personalen ska agera i dessa 

situationer för att lärandet ska vara positivt. Forskningen visar också att personalens 

inställning influerar till hur utomhusmiljön används. Det framkommer också att flertalet av 

personalen uttrycker en osäkerhet kring användandet av utomhusmiljön som lärandearena. 

 

Med tanke på det tidigare forskning kommit fram till vill vi i vår studie bidra med en studie 

kring förskolans gård som ett socialt sammanhang, genom att undersöka hur personalen 
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interagerar med de äldsta barnen på förskolegården och hur denna interaktion kan stötta 

barnens lärande på förskolans gård. Det här pågrund av att vi är intresserade över hur 

personalen genom sin interaktion kan bidra till barnens lärande. 

Teoretisk utgångspunkt 

Det här examensarbetet utgår från Vygotskijs teorier kring lärande, som i sin tur är en del av 

det sociokulturella perspektivet, som teoretisk utgångspunkt i vår studie. Vi valde detta 

perspektiv då vi ansåg att det var det lämpligaste utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Vygotskij (1930/1978) menar att språket är essentiellt för barns utveckling och lärande. 

Språket är i sin tur en del av den sociala samvaron där vi kan tillägna oss erfarenheter och 

förståelse (Vygotskij, 1934/2007). Eftersom språket är en del av interaktionen och 

interaktionen sker i sociala sammanhang är Vygotskijs teorier om lärande mest lämpligt som 

teoretisk utgångspunkt i vår studie. 

Vygotskij teori om lärande 

Här nedan beskrivs Vygotskijs teori och de begrepp som är betydelsefulla för studien. 

Bakgrund 

Utifrån Vygotskij är människan både biologisk och kulturell. Han menar att människan i 

början av sitt liv utvecklas biologiskt, där fokus ligger på kroppsliga förmågor (Vygotskij, 

1930/1978). Detta innebär då att människor utvecklas relativ likt under sin första tid i livet. 

Men när människan börjar kommunicera med sin omgivning bestäms dess utveckling också 

av kulturella faktorer. Smidt (2010) beskriver att Vygotskijs verk ofta kallas för sociohistorisk 

psykologi, på grund av att Vygotskij menade att i studier om människan måste man ta hänsyn 

till både dess sociala relationer, erfarenheter och kulturella redskap. Relationer och 

erfarenheter styr en människas beteende och på så vis utveckling och lärande. Kulturella 

redskap däremot utgörs av de tecken och symboler som människan utvecklat tillsammans för 

att kunna kommunicera och tänka. Vygotskij (1934/2007) menar att ett viktigt redskap är 

språket som är det mest kraftfulla redskapet för människan att bli delaktig i en kultur och få 

kontakt med sin omgivningen. Vygotskij menar vidare att språk inte bara består av verbal 

kommunikation med andra utan även inre kommunikation med sig själv. Utifrån Vygotskijs 

teori om lärande, där språket och kommunikation är viktigt, har vi i vår studie utgått ifrån 

interaktionen mellan personal och barn. 

 

Deltagande i ett socialt sammanhang 

Barnen och personalen i vår studie deltar i ett socialt sammanhang där de lär både av och med 

varandra genom sitt deltagande (Säljö, 2000). Det här kan ske både omedvetet och medvetet. 

Säljö menar också att lärande är situerat och är inte alltid så lätt att överföra till andra 

sammanhang. Det vi lär oss grundas i de erfarenheter och interaktioner vi gör med 

omgivningen (Vygotskij, 1934/2007).  På så vis är det mest centrala i Vygotskijs teori och vår 
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studie interaktion människor emellan (Vygotskij, 1934/2007). Vygotskij lyfter att 

kommunikationen i olika situationer är det som gör att barn förstår sin omvärld, vilket pekar 

på att man lär sig olika saker i olika sociala sammanhang. Det sociala sammanhanget i vår 

studie är utomhusmiljön på en förskolas gård. 

Det situerade lärandet i utomhusmiljön 

I vår studie har vi inriktat oss på förskolans utegård och interaktionen som sker där, vilket 

bidrar till ett lärande. Utifrån Vygotskijs teori ses lärandet som situerat vilket betyder att det 

sker i specifika sammanhang och inte alltid kan överföras till andra. Om vi ser till förskolans 

gård som ett socialt sammanhang menar Säljö (2000) att barnen medvetet eller omedvetet får 

en uppfattning om vad som är tillåtet eller möjligt att göra i den här miljön. Säljö menar 

vidare att barnen handlar utefter kunskaper och erfarenheter som de har sedan tidigare. 

Barnen och personalen i vårt fall har redan erfarenheter och kunskaper som de handlar efter 

när de befinner sig på förskolans gård. Barnen och personalen påverkas däremot inte av det 

sociala sammanhanget då dem är en del av det och allt de gör beror på sammanhanget (Säljö, 

2000). 

Interaktion  

Det mest centrala i vår studie är interaktionen mellan personal och barn. I Vygotskijs teori 

beskrivs interaktion som att tillsammans med andra ta del av varandras erfarenheter, tankar 

och idéer som en grundsten i lärandet (Säljö, 2000) och hela vår samvaro bygger på detta. 

Personalen i förskolan är betydelsefulla för barnens lärande, genom sin interaktion. I 

interaktionen delar personalen med sig av sina kunskaper som barnen kan ta del av och 

samtidigt föra vidare till andra (Säljö, 2011). Med hjälp utav närmsta utvecklingszonen, 

stöttning och vardagliga och vetenskapliga begrepp så vill vi försöka förstå den betydelsefulla 

interaktionen mellan personal och barn på förskolans gård och vad den kan bidra till i barnens 

lärande.  Nedan följer en beskrivning av de här begreppen. 

Närmsta utvecklingszonen och stöttning 

Vygotskij (1934/2007) menar att en mer kompetent person inom ett aktuellt område kan stötta 

och utmana barnen och deras tänkande när de befinner sig i närmsta utvecklingszonen och på 

det viset lär sig barnen mer än de hade gjort på egen hand. Denna mer kompetenta person kan 

vara både en vuxen eller ett barn, dock väljer vi i vår studie att fokusera på de vuxna på 

förskolan och hur de utmanar barnen och hjälper dem till ett utvidgat lärande. Beroende på 

vilket sammanhang man befinner sig i är man i olika utvecklingszoner (Säljö, 2000). Den 

närmsta utvecklingszonen menar Vygotskij (1930/1978) är när barnet befinner sig i sin 

närmsta utvecklingszon och är på gång att lära sig något nytt, barnet kan alltså inte klara hela 

uppgiften själv utan behöver stöd. Det här kan man förstå som att den vuxne, i vårt fall 

personalen på förskolan, bör visa intresse för och iaktta vad barnen gör för att få förståelse för 

deras lärande och vart det är på väg. Smidt (2010) hävdar  att när barnet leker befinner de 

alltid sig i den närmaste utvecklingszonen. Dock menar Vygotskij (1930/1978) i relation till 

detta att utvecklingszoner uppkommer i aktiviteter och att barnet behärskar vissa kunskaper 
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inom sin utvecklingszon, men kan behöva stöttning för att komma vidare och erövra nya 

kunskaper. Stöttning handlar i sin tur om att ge stöd till barnen när de behöver de, så att 

barnen kan komma vidare i sin närmsta utvecklingszon (Säljö, 2011). Säljö menar att 

stöttning kan bestå av kommunikativt stöd där den mer kompetenta ställer frågor och ger 

uppmaningar som stöttar barnet att komma vidare i sin närmsta utvecklingszon. 

Vardagliga och vetenskapliga begrepp 

Framträdande i vår studie är interaktionen och i denna ingår både vardagliga och 

vetenskapliga begrepp som barnen får ta del av. Vygotskij (1934/2007) beskriver vardagliga 

begrepp som de ord som du tillägnar dig i interaktion i vardagen och som du får erfarenheter 

kring. Vidare belyser Vygotskij att barnens utforskande i miljön får betydelse för tillägnandet 

av erfarenheter och vardagsbegrepp. Det här innebär att du tar till dig och använder ord som 

finns i din omgivning och som är betydelsefulla just för dig. Dock är det personalens roll att 

vidareutveckla detta så att barnen får möjlighet att tillägna sig vetenskapliga begrepp 

(Vygotskij, 1934/2007). Vygotskij anser att i de situationer där det finns en mer kunnig 

person än dig, kan du få ett vetenskapligt begrepp introducerat genom interaktionen med 

denna person. Vidare menar han att personalens introduktion av begrepp kan bidra till att 

utveckla barnens tänkande. 

 

De begreppen vi har beskrivit är betydelsefulla för vår studie med tanke på vårt syfte och 

forskningsfrågor, eftersom de handlar om personalens interaktion i ett socialt sammanhang 

och hur det kan stötta barnens lärande. De centrala begrepp som vi kommer använda i 

analysen av empirin är: Interaktion, stöttning, Närmsta utvecklingszonen, vardagliga och 

vetenskapliga begrepp. 

Metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats i vårt examensarbete då det gjorde det möjligt 

för oss att komma nära fältet. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att en kvalitativ studie 

kan ha till exempel intervjusamtal och observationer, vilket vi ansett passar vår studie då vi 

vill få fram helheten och detaljer i de situationer som studeras i verksamheten. De belyser 

även en kvalitativ ansats som ett sätt att få kunskap kring händelser eller fenomen, det är inte 

som i en kvantitativ ansats där fokuset ligger på att få kunskap om exempelvis hur ofta något 

sker eller hur många som deltar, där det handlar om mätningar av data av olika slag. Fokus i 

examensarbetet är att relatera till interaktion i sociala sammanhang, så som vi beskrev i 

teorikapitlet. För att vi skulle få syn på interaktionen krävdes det observation och filmning 

som datainsamlingsmetod. Johansson (2013) beskriver att videofilmning är en relevant 

datainsamlingsmetod då fokus ligger på handlingar i sociala sammanhang. Med tanke på vårt 

fokus, interaktionen på förskolans gård, krävdes det en kvalitativ ansats med mikroetnografi 

som vetenskapsteoretisk utgångspunkt för att svara på vårt syfte och frågeställningar. Vårt 

syfte och frågeställningar tar sin utgångspunkt i sociala sammanhang, där vi som observatörer 

försöker få en bild av interaktionen i sociala sammanhang på förskolan. Bryman (2011) menar 
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att inom mikroetnografi har man ett specifikt fokus i ett tema och deltar  i en social miljö 

under en viss tid för att kunna svara på sitt syfte. 

Urval 

Vi har valt ett målstyrt urval så som Bryman (2011) menar att forskarna väljer ut ett relevant 

fall som passar deras syfte och frågeställningar. Förskoleavdelningen vi har valt är insatta i 

problemområdet då vi har samarbetat kring utomhusvistelsen innan. I relation till detta hade 

vi en redan etablerad professionell relation. När avdelningen som vi kallar för Solstrålen, 

vistas utomhus på förskolans gård är det ett varierat antal och olika personer ur 

personalgruppen närvarande. För att vi skulle få ett rikt och rättvist material som speglar 

interaktionen som sker i utomhusvistelsen, besökte vi Solstrålen vid olika tidpunkter och 

anpassade oss efter deras tid utomhus. Detta för att som Bryman (2011) beskriver, inte riskera 

att det bara är vissa händelser och vissa personers beteende som vi drar slutsatser om. 

Solstrålen är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Sammanlagt arbetar det 4 personal på 

avdelningen och där är inskrivet 23 barn. Solstrålen är belägen i de centrala delarna av staden, 

men har ändå en relativt stor förskolegård med närhet till både naturområde, såsom skog, park 

och ankdamm samt stadens centrum. Förskolegården består av traditionella lekredskap såsom 

gungor, sandlåda och rutschkana. Dessutom finns där löst material i form av exempelvis rör, 

brädor, kabeltunnor med mera. Gårdens miljö består av ett stort grönområde med olika 

nivåskillnader och i anslutning till detta finns flertalet träd och buskar och en asfalterad väg 

runt huset. 

 

Observationstillfällena planerades i samråd med personalen på förskolan, för att inte störa 

deras pågående verksamhet. Vi observerade vid 4 olika tillfällen, två förmiddagar och två 

eftermiddagar, på olika dagar. Detta på grund av att Skolverkets läroplan för förskolan (2010) 

belyser lärande över hela dagen och vi vill då få så rikt material som möjligt för att få en 

förståelse för detta. Något som kan försvåra observationerna är att förskolegården är till för 

alla avdelningar på förskolan och vid vissa tillfällen under dagen vistas mer än en avdelning 

ute samtidigt. Vi anser dock att genom vårt sätt att föra anteckningar och observera kunde vi 

vara selektiva i observationerna och kunde då bortse från det som inte var relevant för vår 

fallstudie. Vi inser att vårt urval betyder att vi enbart får empiri från en förskoleavdelning, 

vilket i sin tur innebär att vi inte kommer att kunna generalisera resultatet till att gälla andra 

förskolor eller avdelningar. 

Design  

Vi har valt att utgå från designen fallstudie i det här examensarbetet. Bryman (2011) beskriver 

att fallstudie ofta associeras med kvalitativ forskning  och att denna sorts studie passar bra 

ihop med deltagande observation, vilket är en del av vår grund i datainsamlingsmetod. Dock 

tar han upp aspekten att fallstudier ofta inbegriper flermetodsforskning, där både kvalitativ 

och kvantitativ forskning ingår. Vi har valt att enbart fokusera på kvalitativa observationer på 

grund av att vi ville få en djupare förståelse av enbart personalens interaktion i 

utomhusvistelsen på förskolans gård. Fallstudie beskriver Bryman (2011)  som en detaljerad 

beskrivning av ett enda fall, i vårt fall då på en förskoleavdelning. Vidare belyser Bryman att 
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det är detta som skiljer fallstudien från studier med tvärsnittsdesign. Bryman menar vidare att 

man i en fallstudie kan utgå från att beskriva ett exemplifierande fall, där man kan utgå från 

en vardaglig situation och dess villkor. I vår fallstudie observerade vi lärandet utomhus på 

förskolegården och anser då att fallstudie är en relevant design. Vidare ville vi nå en förståelse 

för den sociala processen och vilka konsekvenser den kan ha för barnens lärande. Bryman 

(2011) menar att just det exemplifierande fallet kan uppnå detta. Bryman belyser vidare att 

forskare som arbetar med fallstudier ofta har som uppnåendemål att göra en teoretisk analys 

utefter sitt fall och detta var också vår tanke. Dock är vi medvetna om problematiken kring 

den externa validiteten som innebär att vi inte kommer kunna göra någon generalisering 

utifrån vår studie. Däremot anser Bryman (2011) att man genom att jämföra med andra 

liknade studier som fått liknande resultat dock kan göra viss generalisering, vilket vi har gjort 

 i vår resultatdel. 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi valde mikroetnografi som metod i vårt arbete, på grund av att vi ville få förståelse för 

sammanhangets betydelse för personalens interaktion med barnen på förskolans gård. Även 

Vygotskjis teori kring lärande, som vi använder oss av som grund i vår studie, tar sin 

utgångspunkt i att människor lär genom språket och kommunikationen (interaktion) 

(Vygotskij,1934/2007). Bryman (2011) menar att mikroetnografi är ett lämpligt metodval om 

man inte har tiden att hinna med en fullskalig etnografisk studie, som kräver mycket tid. 

Lalander (2011) beskriver att en grundförutsättning för etnografi är att man som forskare vill 

delta i och utveckla en förståelse för ett specifikt sammanhang. Det här ansåg vi vara en 

lämplig vetenskapsteoretisk metod för oss i relation till vårt fokus. Lalander menar att 

etnografin stämmer väl överens med öppna forskningsfrågor, vilket vi har. Dock belyser 

Bryman (2011) att etnografi är en komplicerad process som kräver att forskaren befinner sig i 

relevanta situationer och utvecklar en god relation till forskningsobjektet, i vårt fall 

personalen och barnen som vi redan har en etablerad professionell relation till. Vi var 

medvetna om att etnografisk forskning i många fall inte är en enkel process, men vi menar 

ändå att denna ansats gav oss den mest rättvisa bilden av det vi ville undersöka. Dock var vi 

medvetna om att vårt val av vetenskapsteoretisk metod, innebär att det blir svårt att replikera 

vår studie med tanke på det sociala sammanhang som etnografi innebär. Bryman (2011) 

menar att extern reliabilitet handlar om att kunna göra om en studie på exakt samma vis som 

det utförts innan och det är i många fall omöjligt i en kvalitativ forskning där sociala miljöer 

är i fokus. 

 

Både Vygotskijs teori om lärandet och det mikroetnografiska perspektivet använder vi i 

studien för att kunna få en förståelse av vad som sker i helhet och detalj i det sociala 

sammanhanget. 
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Observation 

Vi valde att vara partiellt deltagande i observationerna för att vi ville få en förståelse för det 

sociala sammanhanget i den dagliga verksamheten utomhus. Vi ville i enighet med Johansson 

(2013)  få en förståelse för verksamheten och det fenomen som vi ville undersöka, 

interaktionen på förskolans gård, och Johansson menar då att man som forskare behöver delta 

i verksamheten för att förstå sammanhanget. Vi menar att partiellt deltagande observation är 

vårt mest lämpliga val för att bidra till denna förståelse. Genom att observera ville vi precis 

som Lalander (2011) menar, försöka närma oss verksamhetens perspektiv och observationen 

har då stor betydelse för att få ta del av “deras utkikspunkt”. Vi gjorde en öppen observation, 

då vi inte såg någon anledning med att dölja vår studie. Vi hade en fördel av att ha etablerad 

professionell kontakt med barn, personal och föräldrar på förskolan där vi gjorde vår 

fallstudie. På detta vis fick vi tillgång till fältet, men en annan aspekt är att vi dessutom redan 

hade viss kännedom kring förskolans verksamhet och sammanhanget i stort, vilket bidrar till 

en förförståelse som kan vara till vår fördel. Men en annan aspekt är att vår förförståelse kan 

bidra till förutfattade meningar hos oss, vilket kan vara till nackdel i fallstudien. Det är av den 

här anledningen vi har valt att filma, för att få fram fler aspekter kring interaktionen på 

förskolans gård. Vi deltog inte aktivt under observationerna, men om personal eller barn bjöd 

in till samtal eller interaktion deltog vi om det var möjligt. Lalander (2011) belyser att de 

flesta forskare inom etnografin inte deltar fullt ut. Dock problematiserar Bryman (2011) detta 

genom att beskriva att många forskare och författare är av uppfattningen att en observatör 

som helt och hållet observerar inte kan kallas en etnograf och ifrågasätter därför resultatet i 

dessa studier. Dock menar Gold (referens i Bryman, 2011) att en fullständigt deltagande 

observatör riskerar att bli alltför delaktig i verksamheten och därför identifiera sig för starkt 

med denna. Det här är en av anledningarna till att vi valde att vara partiellt deltagande, då vi 

inte ville riskera att tappa fokus på vår forskning. 

 

En aspekt på vår professionella kontakt med fältet sedan innan, är att en av oss hade större 

relation till verksamheten än den andra. Detta menar vi minskar risken att vi båda blir allt för 

delaktiga i verksamheten, men också ökar chansen att bibehålla fokus på vårt syfte och 

forskningsfrågor. En annan aspekt är att vi kan ha svårt att observera en hel förskolegård, men 

då vi har valt att avgränsa oss till en avdelning och personalen på denna hoppades vi på att 

undvika denna problematik. Dessutom var vi två personer som observerade vid samma 

tillfälle, vilket gjorde att vi kunde vara på två olika ställen samtidigt. Vi initierade själva till 

informella samtal med personal och barn gällande våra observationer för att få en tydligare 

bild över personalens interaktion, men också för att få en helhetsförståelse om 

observationerna och våra tolkningar överensstämmer med personalens och barnens bild av 

situationerna. Johansson (2009) menar att sådana samtal ofta utgör en del av etnografiska 

studier, även när inte regelrätta intervjuer ingår som metod. Därigenom ville vi förstärka 

trovärdigheten i observationerna, det som Bryman, (2011) benämner som responsvalidering. 
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Videofilmning och fältanteckningar 

Under insamlingen av vår empiri valde vi att använda oss av videofilmning, det här för att vi 

skulle få möjlighet att studera observations tillfällena flera gånger. Något som blir viktigt då 

vi studerar både vad som sägs men också vad som görs, interaktionen. Vi behövde dessutom 

ha videomaterial för att ha möjlighet att göra en interaktionsanalys. Jordan och Henderson 

(1995) menar att man överhuvudtaget inte kan göra en interaktionsanalys utan videomaterial. 

En annan aspekt som Bjørndal (2005) belyser är att möjligheten att se på observationerna vid 

upprepade tillfällen, och chansen att göra mikroanalyser på delar av empirin ökar, vilket 

ytterligare stärker vårt val att filma. Vi filmade både själva och med hjälp av barnen under 

våra observationer för att få ett mera rikt och nyanserat material att analysera. Dock var vi 

medvetna om att filmningen kunde komma att störa verksamheten, men vi undvek detta 

genom att utveckla vår redan etablerade professionella kontakt med fältet och tog oss tid att 

låta barn och personal bli bekväma med filmningen. Vi valde att låta barnen bli medforskare i 

vår fallstudie, genom att erbjuda dem att filma själva. Johansson (2013) beskriver i relation 

till detta att det kan vara en problematik att låta barn vara med i datainsamling i form av 

fotografier eller filmning på grund av att själva datainsamlingen tar fokus från det som man 

som forskare är intresserad av. Men eftersom vi själva också filmade såg vi inte detta som 

problematiskt utan såg istället fördelar med att barnen känner sig delaktiga i vår studie. 

Frågan vi bad barnen ha i fokus under deras filmning var: Vad gör ni barn och alla vuxna ute 

på förskolans gård? Detta för att bibehålla vårt fokus även under barnens filmning. 

 

Vi valde att komplettera med hjälp av fältanteckningar som vi skrev löpande under våra 

observationer. Vår filmning och anteckningar skedde med vårt syfte och forskningsfrågor som 

utgångspunkt, så att vi fick ett fokus på empirin som vi sedan kunde analysera. Filmandet 

skedde med hjälp av en handhållen kamera som gjorde att vi kunde rikta den mot de specifika 

händelser som ingick i vårt fokus. Under dagen gjorde vi preliminära anteckningar vilket 

Bryman (2011) beskriver som löpande och kortfattade citat eller nyckelord, samt en 

beskrivning av miljön. I anslutning till händelserna skrev vi ner observationen i större detalj, 

samt jämförde våra anteckningar med varandra, vilket minskade risken att gå miste om viktig 

empiri utifrån vårt syfte och forskningsfrågor. En annan aspekt är att vi tillsammans kom 

överens om hur vi skulle tolka det som vi observerat. Begreppet Bryman (2011) använder för 

denna överenskommelse är intern reliabilitet. Vi använde våra preliminära anteckningar som 

ett komplement till videofilmerna. Vi diskuterade dessutom viktiga observationer med 

personalen och barn för att säkerställa att vi uppfattat situationerna på rätt sätt. 

Etiska överväganden 

Vi har handlat utefter de vetenskapsrådets forskningsetiska principer som Bryman (2011) 

beskriver som: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet och samtyckeskravet har vi informerat 

personalen på förskolan om studien, samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta detta. En aspekt vi brottades med var att informera personalen på ett vis, där 

vi uppfyllde informationskravet, men utan inverkan på studiens resultat. Å ena sidan såg vi 

det som viktigt att informera kring vårt syfte för alla inblandade i vår forskning. Men å andra 

sidan ville vi inte informera för mycket så att det influerade på personalens agerande i relation 
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till vårt syfte, då detta kan inverka på studiens resultat. Bryman (2011) menar i relation till vår 

problematik med informationskravet att det är svårt att ge alla deltagare så mycket 

information som krävs för att kunna ge sitt medgivande. Lösningen på problematiken var att 

förskolan och dess personal redan sedan innan deltagit i en aktionsforskning utifrån detta 

problemområde och har varit med i processen kring framskrivandet av området. På det här 

sättet har personalen kännedom kring delar av vår fallstudies ingång. 

 

Vårdnadshavare till barnen som går på förskolan har blivit informerade via ett 

informationsbrev (se bilaga 1) och har fått en medgivandeblankett (se bilaga 2) där de gett sitt 

medgivande till att deras barn deltar i studien. Vi har informerat barnen efter bästa förmåga, 

eftersom Svenning (2011) belyser aspekten kring vuxnas inställning till att informera barn om 

att de faktiskt har en valmöjlighet kring deltagande i dokumentationer. Svenning menar att de 

vuxna inte förstår att barn behöver få detta val. En svårighet vi har upplevt är att informera 

barnen på förskolan, på ett sådant sätt att de förstår och kan ge oss sitt medgivande, då detta är 

av vikt för oss. Emellertid var vi observanta på om något barn visade obehag inför vår närvaro 

och i dessa fall avbröt vi vår observation eller riktade blicken åt något annat håll. Dock låg 

vårt fokus på personalen på avdelningen och deras interaktion, inte på barnen. Men barnen 

finns ju likväl med i situationerna som vi observerade. Eftersom vi redan sedan innan har god 

relation till barn och personal, var vår förhoppning att ingen skulle känna något obehag inför 

vår närvaro. Dock lät vi medvetet barnen vara med i filmningen för att de skulle känna sig 

delaktiga och på så vis minska risken att de skulle känna obehag i vår närvaro. Ett etiskt 

dilemma som framkom när barnen filmade själva var att de filmade icke relevant material för 

studien, som blev ett material vi fick plocka bort vid transkriberingen. Dock upplevde vi att 

personalen var mer bekväma med att barnen filmade, i alla fall i början av vår studie. Barnen 

kom närmare personalens handlingar utan att de verkade känna obehag och vi fick på så vis 

ett mer naturligt filmmaterial. Bryman (2011) beskriver konfidentialitetskravet som att alla 

uppgifter som samlas in behandlas och förvaras på ett sådant vis att det inte går att identifiera 

deltagarna. I vår studie är alla namn fiktiva, både förskolan, personal och barn. Dessutom 

förvarar vi allt material på ett säkert ställe, så att inga obehöriga har tillgång till dessa. När 

vårt examensarbete är godkänt avser vi förstöra det material som samlats in. Bryman (2011) 

beskriver nyttjandekravet som att man bara använder sitt material kring de deltagande för den 

aktuella forskningen. Vilket är självklart för oss och alla deltagare i studien har blivit 

informerade kring detta. 

Materialets omfattning 

Vårt material består av fältanteckningar, observationsfilmer och barnens egna videofilmer på 

förskolans gård. Sammanlagt är vårt filmmaterial på 80 min, där barnens filmer utgör 20 min 

av materialet. 
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Bearbetning och analys av materialet 

Det finns många olika tillvägagångssätt när det kommer till att bearbeta och analysera sitt 

empiriska material inom kvalitativ forskning. Vi har valt att använda oss utav 

interaktionsanalys av anledningen att Jordan och Henderson (1995) beskriver 

interaktionsanalys som ett lämpligt sätt att analysera interaktion människor emellan. 

Majoriteten av vårt material består av videofilmer, Jordan och Henderson (1995) menar att det 

inte går att utföra en interaktionsanalys utan videofilmer. Med hjälp av våra begrepp som vi 

beskrivit under kapitlet Teoretisk utgångspunkt: Interaktion, Närmsta utvecklingszonen, 

stöttning och vardagliga/vetenskapliga begrepp försöker vi förstå interaktionen i vårt 

material. 

Interaktionsanalys 

Interaktionsanalys handlar om att analysera människors interaktion, interaktionen kan både 

bestå av tal, kroppsspråk och användande av material  (Jordan och Henderson, 1995). Detta 

stämmer väl överens med vårt syfte och frågeställningar, där vi försöker få en inblick i 

förskolans gård som ett socialt sammanhang, med fokus på hur personalen interagerar med de 

äldsta barnen och hur den här interaktionen kan stötta barnens lärande. Vidare beskriver 

Jordan och Henderson att interaktionsanalysen har sin grund i bland annat etnografin och den 

deltagande observationen, vilket ytterligare stärker vårt val av denna analysform, då vår studie 

tar sin utgångspunkt i just etnografi och det man inom etnografin kallar partiellt deltagande 

observation. 

Materialet vi har samlat in består till stor del av videofilmer, våra egna och barnens. När man 

har filmer kan man se dessa om och om igen för att urskilja detaljer för att förstå interaktionen 

(Jordan och Hendersons, 1995), vilket vi inte hade kunnat göra enbart genom observationer 

och fältanteckningar. Vi valde dock att komplettera med fältanteckningar precis som Jordan 

och Hendersons (1995) beskriver är nödvändigt i de fall där man inte lyckas fånga hela 

situationen, från början till slutet, med videokameran. Vidare menar Jordan och Hendersons 

att vissa aspekter inte går att urskilja i videomaterialet och att det är då fältanteckningar kan 

användas som komplement. 

Bearbetning och analys 

Under resans gång har vi tolkat och analyserat empirin där fokus ligger på videofilmerna, då 

Fejes och Thornberg (2015) menar att inom etnografin hänger många delar i 

forskningsprocessen ihop. Efter varje observation och videofilmning påbörjades 

bearbetningen genom att söka efter mönster i filmerna som helhet. Fejes och Thornberg 

(2015) menar att detta är en av prövningarna inom kvalitativ forskning, då empirin består av 

en mängd material och det handlar då om att skapa mening och urskilja betydelsefulla delar. 

Vi tittade tillsammans på filmerna flera gånger för att få en möjlighet till djupare förståelse av 
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situationerna, så som Jordan och Hendersons (1995) menar att det är en fördel att göra då man 

kan få olika uppfattningar om en situation när man studerar den noggrant. Det som ytterligare 

gav oss en djupare förståelse var fältanteckningarna vilka användes som komplement till 

videofilmerna. När vi tittade tillsammans uppstod diskussioner kring interaktionen i filmerna. 

Diskussionerna gjorde att vi kunde få fram olika sätt att se på vad en interaktion är och hur 

den yttrade sig i videomaterialet. Vilket i sin tur bidrog med diskussioner kring hur vi med 

detta material kunde besvara vårt syfte och frågeställningar. Utefter de mönster som var 

framträdande valde vi ut relevanta delar av videomaterialet som vi transkriberade noggrant. 

De mönster som var framträdande bildade våra teman i resultatdelen. Dessa teman är: 

Interaktion som bidrar till att barnen gör konkreta erfarenheter och Interaktion genom 

frågor. Vi har valt att utifrån Jordan och Hendersons (1995) beskrivning av interaktionsanalys 

att använda oss av ett interaktionsschema i transkriberingen, för att tydligt illustrera 

personalens och barnens interaktion, såsom kommunikation och gester/kroppsspråk. Med 

kommunikation menar vi ord och meningar och med gester/kroppsspråk menar vi vad 

personerna visar med kroppen och vad de gör i situationerna.  

Studiens interaktionsschema: 

Aktör: Barn/personal Vad sägs: ord och meningar Handlingar: gester, mimik och kroppsspråk 

 

Utifrån Jordan och Hendersons (1995) beskrivning av interaktionsanalys skriver vi ut all den 

interaktion som pågår i situationerna vi valt att transkribera, både personalens och barnens. 

Det här för att få en förståelse för helheten kring personalens interaktion med barnen, som 

ingår i vårt syfte och frågeställningar. 

 

Transkriberingen analyserades och förstods genom de begrepp vi tidigare valt ut under 

teorikapitlet. De begrepp som blir mest centrala i studien och som vi använt för att förstå och 

analysera det transkriberade är: Interaktion, Närmsta utvecklingszonen, stöttning och 

vardagliga/vetenskapliga begrepp. Svensson (2011) hävdar att man kan analysera sin empiri 

genom att använda sig av olika begrepp i teorier, detta för att man kan förstå situationer på 

olika sätt, begreppen ger då ett fokus på det man vill få svar på. Även Jordan och Henderson 

(1995) belyser vikten av att ha ett fokus när man analyserar sitt transkriberade material för att 

man ska kunna svara på sitt syfte och frågeställningar. Vi är dock medvetna om att vår teori 

och de begrepp vi använder som fokus i analysen är av betydelse för vad vi får fram i vårt 

resultat. 
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Resultat 

Här presenterar vi fallstudiens resultat, som framkommit i bearbetning och analys av 

videomaterialet och de kompletterande fältanteckningarna. Det som varit vårt fokus under 

transkribering och analys är att få en inblick i förskolans gård som ett socialt sammanhang, 

genom att undersöka hur personalen interagerar med de äldsta barnen på gården och hur 

interaktionen kan stötta barnens lärande på förskolans gård. 

 

Det mönster vi såg i materialet och som vi har valt att lyfta i relation till vårt syfte och 

frågeställningar, är att personalen interagerar med barnen på så vis att barnen får göra egna 

erfarenheter och genom att ställa frågor till barnen, kring deras aktiviteter på förskolans gård. 

Dessa bildar de två teman vi valt att utgå ifrån i resultatet: Interaktion som bidrar till att 

barnen gör konkreta erfarenheter och Interaktion genom frågor. Varje tema presenteras kort 

med efterföljande utdrag från videomaterialet som är relevant i relation till temat. Dessa 

exempel är upplagda i tabellform där indelningen utgår ifrån: Aktör: barn/personal, vad sägs: 

ord och meningar, och handlingar: gester, mimik och kroppsspråk. Efter dessa utdrag följer 

en analys av interaktionen som sker i situationen. För att få svar på det vi vill undersöka i vår 

studie krävs det att vi först analyserar helheten (all interaktion som sker) för att sedan förstå 

vad det är som kännetecknar personalens interaktion och hur interaktionen kan stötta barnens 

lärande. 

Interaktion som bidrar till att barnen gör konkreta erfarenheter 

Ett mönster i vårt resultat pekar på att personalen interagerar på ett sätt med barnen som gör 

att barnen är tvungna att testa sig fram själva. Personalens begränsade interaktion bidrar till att 

barnen får möjlighet att göra egna erfarenheter. Vi har valt ut de exempel som är relevanta för 

det vi vill belysa. 

Exempel 1: Det är bra att du berättar hur man gör! 

Personal Yvonne står innanför trästaketet där gungställningen finns och puttar fart på Hanna. 

Gungställningen står i anslutning till leksaksförrådet på gårdens vänstra sida. Bortanför 

staketet finns buskar och ett träd vid sidan om ett metallstaket beläget vid tomtgränsen. 

Barnen Hanna, Anna, Jonas och Gabriel gungar på de tre gungorna. Elsa står vid sidan om, 

vid trästaketet. Denna situation utspelar sig: 

 

Aktör: 

Barn/personal 

Vad sägs: ord och meningar Handlingar: gester, mimik och kroppsspråk 

Elsa: “Så, så så, ut och in med med 

benena. 

Hon hänger mot staketets kortsida och lyfter först vänster 

ben och sen höger ben. Hon gör ett litet hopp när hon 

lutar sig mot staketet och lyfter båda benen samtidigt. 

Elsa “Ut och in, ut och in, ut och in”. Hon stannar upp och tittar på Yvonne. 

Personal 

Yvonne 

 Går och sätter sig på staketets ena kortsida mitt emot 

Elsa. 
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Personal 

Yvonne 

“Det är bra du säger Elsa” Tittar mot Elsa 

Elsa “Det är så här man göj” Tittar mot Yvonne 

                      [...]  

Hanna “Elsa, vill du putta på mig” Tittar på Elsa och gungar fram och tillbaka 

Elsa  Tittar på Hanna 

Elsa Svarar något ohörbart  

Personal 

Yvonne 

“Elsa, ville du gunga själv på en 

gunga? Annans gungar Hanna 

gärna med dig” 

Sitter på staketet och riktar blicken mot Elsa. Nickar med 

huvudet mot gungställningen. 

Hanna “Jag och Elsa ska gunga” Tittar mot Yvonne, sparkar med benen växelvis, 

samtidigt som gungan gungar fram och tillbaka. 

Elsa “Men jag vill gunga” Står kvar vid staketet och tittar på Hanna. 

Hanna “Elsa, du får putta på mig, Elsa. 

Elsa du får putta på mig” 

Gungar fram och tillbaka och tittar på Elsa. 

Elsa  Småspringer fram till Hanna. Stannar vid gungan. Börjar 

putta fart på denna. 

Hanna “Vill du gonga med mig Elsa?”  

Elsa  Puttar på gungan 

Hanna “Här finns det plats”  

Elsa “Jag vill inte gunga” Fortsätter putta på gungan 

Hanna “Vill du gonga själv?” Sitter på gungan medan den gungar fram och tillbaka. 

Hanna “Jag vill inte gonga” Sitter på gungan medan den gungar fram och tillbaka och 

hoppar sen av gungan. 

 

Analys 

Exemplet tydliggör att personal Yvonnes interaktion med barnen är begränsad. Däremot 

deltar barnen och Yvonne i ett socialt sammanhang. När Elsa visar och berättar hur man 

gungar tittar hon emot Yvonne, vilket man kan förstå som att hon vill ha en bekräftelse på det 

hon gör. Vilket hon också får när Yvonne påpekar att det är bra att Elsa berättar hur man gör 

när man gungar. Det här kan man förstå som att hon då bekräftar Elsas kunskap för de andra 

barnen så att Elsa kan få dela med sig av denna. Detta kan vittna om att Yvonne försöker 

stötta de andra barnen i hur man gungar genom att de får ta del av Elsas erfarenheter.  

 

Lite senare ställer Yvonne en sluten fråga med begränsade antal svarsalternativ, om Elsa vill 

gunga, och verkar anta att Elsa kan få gunga med Hanna men hon får inget gensvar av Elsa. 

Detta kan å ena sidan peka på att sättet frågan är ställd på begränsar interaktionen, eftersom 

Yvonne inte inväntar något svar innan hon fortsätter med ett förslag. Dock frågar hon inte 
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Hanna om detta förslag är ok, men Hanna bekräftar förslaget genom att säga “ Jag och Elsa 

ska gunga” Å andra sidan kan man förstå det som att Yvonne uppmuntrar ett samspel mellan 

barnen genom att hon föreslår att de ska gunga tillsammans, där Elsa kan få utforska sin 

kunskap i praktiken. När Hanna bekräftar Yvonnes förslag sparkar hon med benen på 

liknande sätt som Elsa gjorde i början av observationen. Vilket kan tyda på att hon försöker 

bjuda in Elsa till att gunga med henne. Men Elsa säger att hon vill gunga och verkar inte vilja 

gunga med Hanna då hon stannar kvar vid staketet och tittar på Hanna. Då föreslår Hanna att 

Elsa kan få putta på henne istället, vilket Elsa gör. Men Hanna vill ändå gunga med Elsa och 

frågar henne igen och påtalar denna gång att här finns plats. Elsa fortsätter att putta på gungan 

och nekar till förslaget. Hanna frågar då om hon vill gunga själv, därefter säger hon att hon 

inte vill gunga mer. Detta kan tyda på att Hanna tappar intresset då hon inte får något gensvar 

på sitt förslag att gunga ihop med Elsa. Men det kan också peka på att Hanna vill erbjuda Elsa 

att gunga själv. Att Yvonne sitter på staketet och är mestadels tyst under större delar av 

observationen kan ge intryck av ett ointresse av aktiviteten. Detta bekräftas genom att hon inte 

alltid får respons på sin interaktion av barnen. Men det kan också förstås som att Yvonne vill 

ge barnen utrymme att interagera med varandra och ta del av varandras kunskap. 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt i exemplet att Yvonnes interaktion med barnen är 

begränsad. Men den bidrar ändå till stöttning av barnens deltagande och interaktion med 

varandra i aktiviteten. Däremot bekräftar Yvonne en kunskap som finns bland barnen och 

låter barnen få utrymme att dela med sig av denna. 

Exempel 2: Så får ni väl prova, så ser ni var det läcker 

Jimmy, Lilly, Amy, Hampus och Hanna bygger med rören en vattenbana i sluttningen på 

gården. Personal Yvonne står vid sidan om och tittar på. Tre raka rör sitter ihop och barnen 

har 4 hinkar med vatten på toppen av kullen där banan börjar. Hampus försöker sätta ihop tre 

rör. 

 

Aktör: 

Barn/personal 

Vad sägs: ord och 

meningar 

Handlingar: gester, mimik och kroppsspråk 

Personal Yvonne “Så där! Får vi se om det 

läcker sen då” 

Sitter på huk, trycker rören mot varandra 

Personal Yvonne  Efter en liten stund går hon upp för sluttningen 

Hampus “Nu kan ni, nu kan ni, vi 

måste ha stockar. 

Står bredvid rören 

Jimmy “Vi kan hålla den” Håller ett böjt rör och går ner för sluttningen förbi Hampus mot 

vattenbanans slut 

Hanna “Vi kan ha denna” Springer bakom Jimmy 

Jimmy “Ska vi sluta här” Trycker fast böjen i slutet av vattenbanan 

Hampus “Nu kan den komma rakt 

upp där” 

Tittar mot böjen och pekar med handen, och för handen uppåt 
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Hanna “Nu häller vi, nu kan vi 

hälla!” 

Ropar högt, springer upp mot toppen av kullen 

Hampus “Häll, Häll” Ropar 

Hanna  Stannar på mitten av sluttningen och tittar upp mot 

vattenbanans början 

Hanna “Nej, nej! Inte häll” Ropar och börjar gå uppåt och tittar åt det håller, vänder sig 

mot vattenbanan och stannar 

Hampus “Nej, häll inte!” Sitter på huk och tittar mot vattenbanans början 

Hampus “Häll inte, det läcker där, 

Där läcker det” 

Ställer sig upp och springer upp till röret ovanför och pekar ner 

mot det. Samtidigt håller han i sin keps med andra handen. 

Jimmy  Går i den riktning som Hampus pekar och tittar däråt 

Amy och Hanna  Går neråt och tittar åt de håll som Hampus pekar 

Personal Yvonne  Står högst upp i sluttningen och tittar neråt 

Personal Yvonne  Går neråt och tittar mot vattenbanan 

Personal Yvonne “Nu vickar jag lite här 

Hampus, blir det bra?” 

Hukar sig ner och rör sista röret i vattenbanan fram och tillbaka 

Hampus “Den läcker ju här” Står grensle över vattenbanan en bit ifrån Yvonne 

Personal Yvonne  Står lutad framåt och puttar på det nedersta röret 

Personal Yvonne  Reser sig upp och tittar mot Hampus 

Personal Yvonne “Så får ni väl prova, så 

ser ni var det läcker” 

Går neråt, stannar till vid slutet av banan tvekar och går sen upp 

en bit och tittar på Jimmy 

Jimmy “Jag kollar där” Står på alla fyra och böjer sig ner och tittar in i ett hål mitt på 

vattenbanan 

Hampus  Sitter på andra sidan röret och tittar neråt 

Personal Yvonne  Stannar till och tittar på Jimmy och Hampus och går sen upp 

för sluttningen 

Personal Yvonne  Går uppåt en bit, stannar och tittar bakåt, går neråt igen, tvekar 

och går sen uppåt igen 

 
Analys 
Av exemplet framgår att personal Yvonne interagerar med barnen genom att handgripligen 

delta i deras aktivitet till en början. Barnen däremot tar ingen notis om detta alls utan fortsätter 

bygga med rördelarna. Detta tyder på att barnen inte har samma mål som personal Yvonne. 

Barnen fortsätter sin interaktion med varandra om hur banan ska vara utformad vilket pekar 

på att dem vill få ihop banan innan de använder den. När de har fått ihop banan är de överens 

om att de ska hälla vatten, de barn som står vid vattenbanans slut ropar till de andra att hälla. 

Dem får en gemensam erfarenhet att vattenbanan läcker genom att Hanna och Hampus delar 
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med sig av det dem ser, att banan läcker. Hampus pekar dessutom mot det håll där 

vattenbanan läcker och fler barn blir intresserade av att titta på läckan och går dit.  

 

Personal Yvonne står på toppen av sluttningen och börjar gå neråt, när hon kommer ner vickar 

hon på ett av rören och frågar Hampus om det blir bra. Det pekar på att Yvonne vill stötta 

barnen genom att handgripligen hjälpa barnen att laga banan. Ytterligare kan det peka på att 

hon vill visa hur man kan laga banan, för att de ska kunna göra det själva. Hampus påtalar att 

det finns ytterligare en läcka men Yvonne tar ingen notis om detta utan säger bara “så får ni 

väl prova, så ser ni var det läcker”. Detta tyder på att Yvonne vill att barnen ska se med egna 

ögon om det läcker eller inte. Hon uttrycker också att de ska få erfarenhet kring var det läcker 

genom att hälla vatten och se. Detta pekar på att Yvonne stöttar barnen till att göra egna 

erfarenheter genom ett utforskande arbetssätt och tillsammans genom att vara deltagande i 

sammanhanget interagerar barnen med varandra. I slutet av observationen verkar Yvonne 

tveksam till om hon ska hjälpa till eller inte, då hon går upp och ner flertalet gånger och tittar 

på barnen och vattenbanan. Detta visar på en osäkerhet av Yvonne kring hur hon ska kunna 

stötta barnen med den läckande vattenbanan. Men det kan också förstås som att Yvonne själv 

försöker hitta var vattenbanan läcker i ett försök att hjälpa barnen.  

 

När Yvonne tittar mot barnen kan det vittna om att hon vill se om de hanterar situationen 

själva eller möjligtvis kan behöva stöttning då de befinner sig i närmsta utvecklingszonen. 

Barnen ger dock inte Yvonne någon respons på hennes agerande eller interaktion i exemplet, 

vilket belyser att de undersöker själva och inte behöver någon hjälp eller stöttning utan att de 

stöttar varandra i det sociala sammanhang de deltar i  och söker nya erfarenheter i sitt 

utforskade arbetssätt. 

 

Sammanfattningsvis pekar exemplet på att Yvonnes interaktion sker både handgripligen och 

med intentionen att barnen ska göra egna erfarenheter. Dock får hennes interaktion inte någon 

respons av barnen utan de använder ett utforskade arbetssätt för att skaffa sig erfarenheter 

kring situationen. 

 

Interaktion genom frågor 

Ytterligare ett mönster i vårt resultat pekar på att personalen interagerar med barnen genom 

att ställa frågor och benämna begrepp. Denna interaktion får mer eller mindre respons från 

barnen, beroende på när, var och hur frågorna ställs. Vi har valt ut de exempel som är 

relevanta för det vi vill belysa. 

Exempel 3: Vad kan man ha dessa till? 

Personal Lena ställer fram frukt på träbordet på altanen och säger att barnen får ta två var. 

Samtidigt som barnen äter frågar hon om de ska ta fram vattenbanan idag. Barnen nickar och 

när de ätit färdigt springer några av dem bort till hörnan av gården där rördelarna till 

vattenbanan ligger, de börjar släpa bort dem. Observatör frågar hur det kommer sig att de tar 

fram vattenbanan idag och Lena förklarar att några barn talade om att använda den förra 
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veckan och de började då lägga alla rören i en hög så att de kunde användas en dag när det var 

varmare. Hampus och Jimmy bygger på sluttningen vid baksidan av den stora rutschkanan. 

 

Aktör: 

Barn/personal 

Vad sägs: ord och meningar Handlingar: gester, mimik och kroppsspråk 

Personal Lena  Går upp för backen 

Personal Lena “Har ni någon plan Jimmy 

eller Hampus?” 

Fortsätter gå uppåt 

Jimmy “Va?” Tittar mot Lena samtidigt som han puttar till  ett av två 

långa rör som ligger på marken med sin ena fot. 

Personal Lena “Har ni någon plan?” Går upp för backen och tittar på Jimmy. 

Jimmy “Ja, det har vi” Lyfter upp det långa röret med sin ena hand och går med 

röret en bit ner för backen, 

Personal Lena “Det har ni, vad bra!” Stannar och vänder sig åt det hållet som Jimmy går med 

röret. 

Jimmy “Var är Lilly och dom?” Sitter på huk. Ett rör lossnar medans Jimmy försöker 

skruva på det. 

Personal Lena “Lilly?” Står bakom och tittar på Jimmys rygg 

Personal Lena  Tittar åt olika håll 

Jimmy “Och Anna?” Tittar ner mot altanen medans han sitter på huk 

Personal Lena “Vill du ha hjälp?” Står bakom Jimmy och tittar mot gårdens högra sidan 

Jimmy “Vi behöver hjälp!” Tittar bort mot gården nedanför sluttningen. Sitter på huk 

Jimmy  Går på huk upp mot röret ovanför och skruvar. 

Personal Lena “Jag ska gå och se Jimmy. Ska 

se om jag ser dem 

Börjar gå ner för sluttningen med händerna i byxfickorna. 

Tittar åt olika håll 

Jimmy  Ställer sig upp och tittar ut över gården. Sätter sig igen på 

huk igen och skruvar rören 

                [...]  

Personal Lena  Kommer gående upp för trappan vid rutschkanan utan att 

ha några barn med sig 

Jimmy “Vi måste svänga den!” Tittar mot rören som sitter ihop 

Anton  Lägger ner röret där han står längs ner på sluttningen 

Hampus  Drar röret mot de andra rören 

Jimmy  Står grenlse över rören. Tittar ner mot gården 

Personal Lena “Vad kan man ha dessa till då 

Jimmy, Hampus?” 

Lyfter och håller upp ett grenrör med tre öppningar och 

tittar mot Jimmy och Hampus. Hukar sig liter ner. 
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Jimmy “Man kan bygga med den!” Vänder sig mot Lena och tittar på henne. 

Personal Lena  Ställer sig upp.Vrider och vänder grenröret i luften. 

 

Analys 

Det som blir tydligt i exemplet är att det sker en interaktion på Lenas initiativ på grund av 

hennes frågor, dock leder inte hennes initiativ till vidare kommunikation. Lena frågar barnen 

om de har en plan. Men hon ber dem inte vidareutveckla deras svar utan bekräftar bara detta. 

 När Jimmy frågar efter Lilly förstår Lena att Jimmy behöver hjälp, vilket han också bekräftar. 

Lena går iväg och letar efter Lilly och de andra. Dock kommer hon tillbaka själv, utan att ha 

fått med några barn till Jimmy. Hon ger ingen förklaring till detta. Jimmy säger att “vi måste 

svänga den” vilket tyder på att han bjuder in fler till aktiviteten men han får ingen respons av 

de andra barnen. Men när Jimmy tittar ut över gården ställer Lena en fråga om en del av 

materialet som inte används. Detta kan tyda på att Lena blir medveten om att Jimmy inte fick 

den stöttning han efterfrågat innan eller i nuläget. Frågan hon ställer kan vittna om att hon 

erbjuder en annan form av stöd än den Jimmy efterfrågar, i och med att han verkar behöva 

hjälp av fysisk person och Lena då erbjuder ett material istället. Att Lena erbjuder ett material 

tyder på att hon vill utvidga barnens aktivitet och erfarenheter kring situationen och på så vis 

utmana Jimmy i hans närmsta utvecklingszon. Vidare kan det även förstås som att hon inte 

vill delta i aktiviteten handgripligen men ändå visa intresse genom sin interaktion,  men det 

kan också peka på att hon inte vill störa barnen i deras görande. Frågan som Lena ställer om 

grenröret, bidrar inte heller till någon längre interaktion då hon inte ber Jimmy utveckla sitt 

svar. Å ena sidan kan Lenas frågor förstås som att hon vill visa intresse för vad barnen gör. 

Men å andra sidan kan det peka på att Lena använder frågor som ett sätt att få barnen att tänka 

till och vill då stötta dem i deras närmaste utvecklingszon. 

 

Sammanfattningsvis visar exemplet en interaktion genom frågor av personalen, dock leder 

inte frågorna vidare till någon handling av barnen. 

Exempel 4: Vad tror ni, har flaskan eller dunken bäst friktion? 

Jimmy, Jenny, Molly och Hampus befinner sig vid rutschkanan uppe på kullen. Personal Lena 

står nedanför rutschkanan vid sidan om trappan. Barnen har en dunk med sand på 

rutschkanan. Lena förslår att de ska hämta en flaska med vatten som ligger på altanen. Jimmy 

hämtar denna och kommer tillbaka och sätter sig längst upp på rutschkanan tillsammans med 

Hampus. Jenny och Molly står bakom. 

 

Aktör: 

Barn/personal 

Vad sägs: ord och 

meningar 

Handlingar: gester, mimik och kroppsspråk 

Personal Lena “Vad tror ni flaskan 

eller eh dunken har bäst 

friktion?” 

Kommer gående mot rutschkanan. Tittar upp mot Hampus och 

Jimmy. Lutar sig mot räcket vid sidan om trappan. 

Jimmy  Sitter på knä och lägger fram flaskan och dunken på rutschkanan 

Jimmy “Akta, Akta Molly! Ropar. tittar ner mot flaskan och dunken 
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Molly  Kommer närmare och ställer sig vid sidan om Jimmy och tittar på 

honom. 

Personal Lena “Vad sa du, vad trodde 

du Jimmy?” 

Lutar sig framåt och tittar mot hållet där Jimmy befinner sig 

Hampus  Tar dunken ifrån Jimmy och håller den brevid sig 

Jimmy “Den” Pekar mot vattenflaskan 

Personal Lena “Flaskan med vatten i?” Lutar sig tillbaka med blicken mot Jimmy 

Jimmy “Klara, färdiga, kör” Sitter och håller flaskan i handen 

Jimmy och 

Hampus 

 Släpper flaskan respektive dunken ner för rutschkanan 

Personal Lena “Å, nu tjuvstartade den 

lite, va?” 

Följer dunken och flaskan med blicken och tittar sen mot Jimmy 

Hampus  åker halvvägs ner. Tar tag i den upphöjda sidan på rutschkanan och 

klamrar sig fast där. 

Jimmy  Åker ner hela vägen för rutschkanan och springer fram förbi 

dunken mot flaskan och plockar upp den. 

Personal Lena “Ni får nog göra om 

det, flaskan tjuvstartade, 

Jimmy” 

Lutar sig mot räcket och tittar mot Jimmy 

Jimmy Mumlar något ohörbart Håller flaskan i handen och tar upp en leksaksbil från marken 

Jimmy  Viftar med flaskan fram och tillbaka i höjd med sitt huvud och 

håller bilen i andra handen, samtidigt som han går upp mellan 

 rutschkanan och trappräcket. sätter sig ner med bilen och flaskan 

framför sig på rutschkanan. 

Hampus  Åker ner resten av rutschkanan och plockar upp dunken. 

Personal Lena “Bilen, vem går 

snabbast av bilen å 

flaskan då?” 

Tittar mot Jimmy 

Hampus “Vänta” Springer upp mellan räcket och rutschkanan med dunken i ena 

handen. 

Jimmy  Lyfter dunken tillsammans med Hampus över den upphöjda kanten 

på rutschkanan. och ställer den vid sidan om sig 

Hampus  Klättrar över kanten. Går framför Jimmy tar dunken med ena 

handen och sätter sig på knä vid sidan om Jimmy. 

Jimmy “Klara, färdiga, kör” Puttar bilen och flaskan ner för rutschkanan 

Hampus  Puttar samtidigt dunken ner för rutschkanan 

Jimmy “Åhåhåhåååå” Tittar mot bilen, dunken och flaskan 

Jimmy och 

Hampus 

 Åker ner för rutschkanan 
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Hampus “Min kom snabbast” Tar dunken med vänster hand och går bredbent upp för backen 

mellan räcket och rutschkanan 

Personal Lena “Var bilen snabbast?” Backar undan och tittar på Jimmy och Hampus 

Hampus “Nej, jag var snabbast” Klättrar över rutschkanekanten 

 

Analys 

Framträdande i exemplet är att Lena interagerar med barnen genom att ställa frågor. Lena 

frågar barnen vilken sak de tror har bäst friktion. Det tyder på att hon vill erbjuda barnen ett 

vetenskapligt begrepp när de undersöker vardagliga begrepp och material i rutschkanan. Det 

här vittnar om att hon vill stötta barnen i deras närmaste utvecklingszon, som de befinner sig i 

leken, genom en dialog. Dock använder hon i resten av exemplet sig av ordet snabbast, ett 

vardagligt begrepp. Det kan förstås som att hon vill använda sig av ett begrepp som barnen 

förstår eller att hon vill visa på vad friktion innebär och då ge barnen en förklaring till 

begreppet friktion. Men det kan också tyda på att barnen inte tog till sig begreppet och därför 

ändrar Lena ordval. När Lena använder ordet friktion får hon bara svar i form av Jimmys 

pekande på flaskan och ordet “den”. Barnen utforskar materialet i rutschkanan vilket tyder på 

att de utforskar olika vardagliga begrepp. När barnen släpper ner flaskan och dunken påpekar 

Lena att flaskan “tjuvstartade” och att dem nog får göra om det, dock får hon ingen direkt 

respons av barnen utan dem fortsätter sin aktivitet. Detta tyder på att hon vill utvidga barnens 

tankar kring aktiviteten och  uppmärksamma dem på att man måste släppa sakerna samtidigt. 

Genom påståendet försöker Lena utmana barnen i deras närmsta utvecklingszon. Dock tar 

Jimmy upp en bil och kör ner tillsammans med de andra sakerna efter detta och ignorerar 

Lenas kommunikation. Vilket stärker tanken om att han undersöker olika material i 

rutschkanan. Vilket i sin tur belyser att Lenas uttalande inte är av relevans i Jimmys 

undersökande. Men det kan också vittna om att Jimmy är så inne i sitt undersökande att han 

inte hinner svara Lena. Lena vänder sig till och kommunicerar till stor del med Jimmy i 

exemplet både med ögonkontakt och tilltal det är också Jimmy hon får svar av när hon frågar 

vilket som har bäst friktion. Detta kan förstås som att hon tar tillvara den påbörjade 

kommunikationen som hon har fått med Jimmy. där emot när hon frågar vilket som går 

snabbast av bilen och flaskan får hon ingen respons av barnen utan dem fortsätter sin aktivitet. 

Men när dunken åker snabbast ner frågar hon om bilen var snabbast. Detta kan indikera att 

Lena vill utmana barnen att berätta om sina egna iakttagelser. Detta gör också Hampus genom 

att förtydliga att det var jag som var snabbast. Men Lenas fråga kan också tyda på att hon inte 

såg vilket föremål som kom ner snabbast och därför vill veta och visar på detta sätt intresse 

för det barnen gör. 

 

Sammanfattningsvis indikerar exemplet att Lena interagerar med barnen genom att ställa 

frågor och försöka använda sig av ett vetenskapligt begrepp. Dock ändrar hon begrepp till 

något barnen kan relatera till mer, ett vardagligt begrepp. Dock leder inte Lenas försök till 

interaktion till någon större dialog med barnen.  
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Exempel 5: Varför ska ni måla på marken? 

Personalen Lena hämtar asfaltskritor och ger dem till barnen Annie, Molly och Mimmi, som 

står på altanen, och går sedan ut på gården igen. Barnen sätter igång och börjar rita på 

altangolvet. När Lena ser detta kommer hon tillbaka och tar kritorna och förflyttar dem till 

asfalten. Annie följer efter. 

 

Aktör: Barn/personal Vad sägs: ord och meningar Handlingar: gester, mimik och kroppsspråk 

Personal Lena “Det här är asfalt” Sätter sig på huk och klappar med handflatan på 

asfalten. 

Annie  Tittar först mot Lenas ansikte och sen mot Lenas 

hand. 

Personal Lena “Här kan ni rita”. Tar en krita och börjar rita på asfalten 

Annie  Ritar på asfalten sittandes mittemot Lena 

Personal Anna  Kommer gående emot Lena och Annie och 

stannar en liten bit ifrån 

Personal Lena “Vad är detta för färg?” Tittar mot Annie 

Annie Säger något ohörbart Tittar upp på Lena 

Personal Lena “Ja, det är gul” Nickar mot Annie 

Molly  Kommer ner från altanen och sätter sig på 

högersidan om Annie 

Personal Lena “Annie, vet du vad det här är för 

färg? 

Håller en blå krita i handen och visar den för 

Annie 

Annie  Fortsätter att rita på asfalten utan att titta upp. 

Personal Lena “blå” Lägger kritan i burken med de andra kritorna. 

Personal Lena “Där är lila ju. Det blir en regnbåge 

ju” 

Pekar på något Annie har ritat 

Annie och Molly  Ritar med kritorna 

Personal Lena och 

Personal Anna 

 Tittar på när barnen ritar 

Mimmi  Kommer gående från altanen och sätter sig till 

vänster om Annie och tar en krita från burken 

och börjar rita 

Personal Lena “Mimmi, vet du vad det är för 

färg?” 

Pekar mot kritan Mimmi har i handen. 

Mimmi “Blå“ Tittar på Lena 

Personal Lena “Blååå” Börjar rita med en blå krita på asfalten 

Jonas “Varför ska ni måla på marken?” Kommer gående emot gruppen som målar på 
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asfalten 

Personal Lena “För att det är roligt och det ser fint 

ut. Man kan skriva sitt namn” 

Slutar rita och tittar upp på Jonas 

Personal Anna “Jag ska skriva mitt”. Tar en krita och förflyttar sig en bit från gruppen 

och börjar skriva 

Personal Lena  Skriver Annie på asfalten 

Personal Lena “AANNNNIIEE” Ljudar namnet 

Mimmi “Kan du skriva min?” Räcker en krita mot Lena 

Personal Lena  Tar kritan och skriver Mimmi på asfalten 

 

Analys 

I exemplet framkommer att Lena interagerar med barnen genom att benämna vardagliga 

begrepp samtidigt som hon konkret pekar ut det hon benämner. Lena klappar på marken och 

säger: “det här är asfalt”. Detta kan peka på att Lena vill ge barnen ett vardagligt begrepp och 

stötta genom att koppla ihop med en konkret bild av materialet. Barnen i detta sammanhang 

har ingen verbal interaktion med varandra. Där emot sätter sig Molly vid sidan om Annie och 

ritar vid sidan om henne, vilket visar att hon vill vara en del av det sociala sammanhanget. 

Detta gäller även Mimmi som sätter sig bredvid de båda barnen och ritar. Lena ställer frågor 

till Annie och Mimmi om färgerna på kritorna samtidigt som hon på något sätt visar dessa. 

Detta kan man förstå som att Lena vill att barnen benämner färgerna. Men man kan också 

förstå detta som att Lena vill se om barnen kan benämna färgerna, då hon bekräftar deras svar. 

Detta pekar på att Lena försöker få en förståelse i vilken utvecklingszon barnen befinner sig i 

för att kunna stötta dem. Detta får stöd i observationen, när Annie inte svarar säger Lena själv 

den “rätta” färgen. Detta pekar på att Lena vill ge barnen de rätta begreppen på färgerna. Lena 

påtalar att man kan skriva sitt namn med kritorna, vilket tyder på att Lena vill utmana barnen 

att utforska materialet och hon gör det då själv för att visa. Hon skriver ett av barnens namn. 

Ett av barnen som står bredvid frågar om hon kan skriva hennes namn också. Detta vittnar om 

att Lenas initiativ skapar intresse hos barnet. Att personal Anna också tar initiativ till att 

skriva sitt namn och påtala detta kan ytterligare skapa intresse hos barnen, vilket vi ser i 

situationen när Mimmi ber om att Lena ska skriva hennes namn. Lena ljuder de namn hon 

skriver på marken. Detta kan man förstå som att hon vill göra barnen uppmärksamma på 

bokstävernas ljud genom att dela med sig av sin kunskap. 

 

Sammanfattningsvis pekar exemplet på att Lena tar initiativ till att interagerar med barnen 

genom att fråga kring och benämna olika vardagliga begrepp och skapa ett intresse i 

utforskandet av kritorna. Barnen dock interagerar inte alls med varandra. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis blir det tydligt i resultatet att personalens interaktion med barnen 

varierar. Interaktionen på Solstrålen kännetecknas till viss del av en begränsad interaktion 

som bidrar till barnens deltagande samt interaktion med varandra. Den kännetecknas även av 

en interaktion som syftar på att barnen ska göra egna erfarenheter. Dock framkommer att 

interaktionen också kännetecknas av personalens frågor till barnen i deras aktiviteter och ett 

försök att tillföra vardagliga och vetenskapliga begrepp. 

Diskussion 

Under detta kapitel kommer vi först att ha en diskussion kring studiens resultat i relation till 

syfte, frågeställningar, teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning. Detta följs upp med en 

diskussion kring metodval. 

Resultatdiskussion 

Här diskuterar vi resultatet i relation till studiens syfte, frågeställningar, tidigare forskning och 

det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. 

Samlärande 

Utifrån studiens syfte, där personalens interaktion ligger i fokus, blev det tydligt i resultatet att 

personalen på Solstrålen till viss del har en begränsad interaktion med barnen. Dock bidrar 

denna begränsade interaktion ändå till barnens egna interaktion och deltagande i aktiviteterna. 

Samtidigt visar resultatet att personalens interaktion med barnen kännetecknas av en vilja att 

de ska göra egna erfarenheter, alltså att de ska utforska i sina aktiviteter och på det viset få 

vidgade erfarenheter. 

Utifrån det Vygotskijs teori utgår allt lärande ifrån en social samvaro där man lär både med 

och av varandra, ett samlärande (Säljö,2000). I relation till vårt resultat bidrar personalens 

begränsade interaktion till barnens samlärande, genom att barnen får större chans att stötta 

varandra utan att personalen tar över interaktionen. I likhet med detta visar Davies (1997) 

resultat från 1997 att personalen är av uppfattningen att de inte ska delta i barnens aktiviteter 

utomhus, då barnen lär sig tillsammans. Pedagogens roll blir istället att övervaka barnens 

aktiviteter och bara ingripa när situationen kräver det. Dock är vi medvetna om att Davies 

resultat är 18 år gammalt, men vi ser det som intressant att vissa av de mönster vi hittat ändå 

visar på samband. Även Engdahls studie från 2014 visar på likheter med Davies, men till 

största del visar Engdahls resultat att personalen interagerar och deltar i barnens aktiviteter på 

förskolans gård. Vårt resultat visar liknande motsättning som Engdahl, då både personalen har 

en begränsad interaktion och initierar interaktion med barnen. Om vi jämför den begränsade 

interaktionen som bidrar till barnens samlärande sinsemellan med den av personalen initierade 

interaktionen, bidrar den istället till samlärande mellan personal och barn. Enligt Säljö (2000) 

kan den som är den kompetent inom ett aktuellt område vägleda andra så de erövrar mer 

kunskap än de hade gjort på egen hand. Den kompetenta kan vara både en vuxen eller ett 

barn. I vår studie framkommer att barnen får chansen att både vara den som lär och den som 

lär ut, genom att de får utrymme av personalen att interagera med varandra och personalen. 
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Samtidigt blir de utmanade med begrepp och frågor genom personalens interaktion. 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att barnen på Solstrålen får chansen att inneha båda 

rollerna, vilket pekar på att deras lärande stärks. 

Mer kunniga personer 

Det som vidare framkommer i resultatet utifrån Vygotskijs teori, är att personalen på 

Solstrålen interagerar till viss del utifrån att de är mer kunniga än barnen och då vill bidra med 

sin kunskap för att utöka barnens lärande. Det här blir tydligt i exemplen där personal ställer 

frågor till barnen utifrån sin kunskap. Men det finns också en annan aspekt på en mer kunnig 

person, då personalen även försöker låta barnen få erfarenheter själva så att de kan vara den 

mer kunniga och stötta varandra till ett samlärande. Det blir tydligt i några exempel att 

personalen ser barn som kompetenta personer som genom sitt utforskande får nya erfarenheter 

och på så vis kan stötta varandra. I båda interaktionssätten ser vi en likhet med både Jordets 

(2007) och Maynard, Water och Clements (2013) resultat där personalen tar tillvara barnens 

intresse och bygger vidare på deras lärande utifrån detta. Då allt material som vi analyserat 

utgår från barnen aktiviteter och personalens interaktion i denna. Att personalen utgår ifrån 

barnens egna aktiviteter i sin interaktion borde i ett didaktiskt perspektiv ses som positivt för 

barnens lärande, med tanke på att barnen enligt Vygotskij (1934/2007) tillägnar sig nya 

begrepp genom att utforska sin omvärld. Det är då upp till personalen eller en mer kunnig 

person att introducera nya begrepp som utmanar barnen vidare. Om man då utgår från barnens 

egna intressen bör dessa begrepp ses som meningsfulla för barnen. I relation till Säljö (2011) 

som menar att personalens interaktion med barnen är otroligt betydelsefull för deras lärande, 

blir resultatet i vår studie av relevans. Barnen får både känna sig kunniga och dela med sig av 

sin kunskap, men också få ny kunskap av personalen interaktion. Det här indikerar att det är 

av pedagogiskt värde att ha en balans i interaktionen, där man både utmanar med ny kunskap 

men också tar tillvara den kunskap som finns. 

Närmsta utvecklingszonen 

Något som blir framträdande i resultatet är att all interaktion utgår ifrån barnens egna 

aktiviteter på gården. Med Vygotskijs teori om lärandet som utgångspunkt beskrivs det att 

barnen i leken alltid är i sin närmaste utvecklingszon (Smidt, 2010), vilket betyder att barnen 

utmanar sig själva i sina aktiviteter på gården. Å ena visar resultatet av studien att den ena 

pedagogen försöker främja barnens lärande genom att de ska testa själva och i relation till 

föregående referens utmanar hon barnen när de befinner sig i närmsta utvecklingszon genom 

att de får mer erfarenheter kring aktiviteterna. Men å andra sidan visar resterande resultat 

likande utmaning, men utmaningen där kännetecknas mer av att pedagogen vill få barnen att 

tänka till och på så vis bidra till deras lärande. Blanchet-Cohen och Elliots (2011) menar att 

personalen i deras studie är av uppfattningen att det är lättare att undersöka med och vara 

kunskapssökande tillsammans med barnen i deras aktiviteter utomhus i förhållande till 

inomhus. Den här uppfattningen blir tydlig i  personal Lenas handlingar  som visar tydligt att 

hon försöker stötta och utmana barnen i deras kunskapssökande. Hon visar vidare intresse för 

barnens aktiviteter och får på så vis kunskap om barnens erfarenhet och kan då utmana dem 

utefter detta i sin aktivitet. Enligt Smidt (2010) måste personalen känna till barnens 
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erfarenheter för att kunna utmana och stötta dem i nästa utvecklingszon. Att Lena ställer 

frågor till barnen och försöker tillföra vetenskapliga och vardagliga begrepp i deras aktiviteter 

tyder på att hon ser att det finns potential till lärande på förskolans gård genom interaktion. 

Till skillnad från detta visar Kos och Jermans (2013) resultat att denna potential missas av 

många förskolepersonal. Det kan finnas inställningar som hindrar användandet av 

utomhusvistelsen som lärande då en del personal anser att lärande inte hör hemma utomhus på 

förskolan (Ernst och Tonabene, 2012; Torquari och Ernst, 2013). Vilket kan speglas i vårt 

resultat då barnen får stor frihet att interagera med varandra utan de vuxnas inblandning och 

även i del fall en personal interagerar genom frågor till barnen förväntas inget gensvar på 

frågorna.  

 

Kommunikation, vems initiativ? 

Våra resultat visar två mönster i  kommunikationen, där den antingen initieras av personalen 

på förskolans gård, eller barnen tar initiativet till kommunikationen. Enligt Bilton (2012) 

kännetecknas personalens interaktion i hans studie av uppmaningar och instruktioner. Denna 

interaktion bidrog inte till någon längre kommunikation mellan personalen och barnen. Ena 

delen av vårt resultat visar ett samband med Biltons resultat där det är barnens initiativ till 

interaktion som bidrar till och vidbehåller en längre kommunikation barnen emellan och 

personalens interaktion ignoreras till viss del. En annan del av resultatet visar att det är på 

personalens initiativ som kommunikationen mellan barn och personal uppstår dock får denna 

interaktion inget direkt gensvar. I motsats till det här visar Jordet (2007) att personalen i 

hennes studie är av uppfattningen att utomhusvistelse utvecklar interaktion mellan personal 

och barn. I motsättning till detta menar Szczepaniski (2009) att personalen i hans studie 

uttrycker en osäkerhet kring hur man kan stötta barnen i deras lärande utomhus. Den här 

osäkerheten blir tydlig i ett av våra exempel med vattenbanan, då personal Yvonne visar en 

osäkerhet i sitt agerande. Pedagog Lena däremot visar ingen osäkerhet i sitt agerande i 

interaktion med barnen i deras aktiviteter. Detta visar att personalens attityder och kunskap 

kring det potentiella lärandet och hur man kan stötta barnen i detta utomhus, har betydelse för 

deras interaktion med barnen. Vårt resultat pekar på att personalens interaktion till viss del är 

begränsad och även i de fall då personalen initierar till interaktion med barnen bidrar den inte 

till vidare interaktion. Detta kan kopplas ihop med Burkhuizens (2014) resultat som visar att 

förskolepersonal anser att de yngre barnen i större utsträckning behöver ha en 

personalinitierad interaktion. Med tanke på att barnen i vårt resultat till viss del ignorerar 

 personalens initiativ till interaktion, kan det tyda på att barnen inte behöver denna för att 

vidareutveckla sina aktiviteter. 

 

 

Metod diskussion 

Metoden vi använde oss av var videoinspelning. Detta visade sig vara en bra metod med tanke 

på vårt fokus att försöka närma oss interaktionen mellan personal och barn. Dock upplevde vi 
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i en del observationer att personalen såg obekväma ut i filmningen. Men detta syntes 

mestadels i början av vår studie. Bjørndal (2005) menar att det här är vanligt vid 

videofilmning att personerna som filmas känner sig obekväma i början men tänker inte på den 

efter ett tag. I slutet verkade både barn och personal vara bekväma med filmningen. I början 

av observationerna lät vi barnen filma för att de skulle känna sig delaktiga. Å ena sidan 

underlättade det här filmningen av personalen, då de inte verkade lika obekväma när det var 

barnen som filmade. Men å andra sidan såg vi en problematik i barnens filmning, att vissa 

barn inte ville bli filmade av sina kompisar. Här menar vi att det är av största vikt att som 

forskare delta och vara aktiv i barnens filmande så att den sker utifrån etiska principer. En 

annan problematik var att vissa av barnen ville “uppträda” framför kameran, men också detta 

var mest framträdande i början av våra observationer, vilket Bjørndal (2005) belyser som 

vanligt förekommande i videoobservationer. Ett hinder i samband med transkriberingen av 

filmerna var kvaliteten på ljudupptagningen i dessa. Det var ibland svårt att avgöra vad som 

sades och det fanns ljud såsom vind som störde ljudupptagningen. 

 

Vi är medvetna om att vår roll som forskare kan ha influerat i de situationer vi observerat 

både vid filmande och fältanteckningar. Men då vi redan hade en professionell relation med 

samtliga på Solstrålen menar vi att detta i kombination med att vi valde att vara partiellt 

deltagande i observationerna, bidrog till att situationen blev mer naturlig än om vi hade varit 

främmande och fullständiga observatörer. Bjørndal (2005) lyfter upp betydelsen av relationen 

mellan observatörerna och de som observeras som en av de avgörande faktorerna för hur 

naturlig situationen blir. En svårighet med vår goda relation var att barnen sökte kontakt och 

bekräftelse av oss som observatörer i situationer som hade varit av intresse i studien. 

Emellertid hade vi två kameror och kunde på så vis fånga vissa av dessa situationer ändå. En 

annan aspekt att ta i beaktande är att studien resultat är beroende av det teoretiska perspektiv 

den utgick ifrån, Vygoskijs teori om lärande och de centrala begrepp som vi valt att analysera 

utifrån. Teorin bidrog på så vis till resultatet och hade vi valt en annan teoretisk utgångspunkt 

hade resultatet troligen sett annorlunda ut.   

 

Valet att använda fältanteckningar som komplement till filmandet har varit givande, då vi har 

kunnat få en förståelse för helhetsbilden och det som hände innan filmandet i de observerade 

situationerna. Dock ser vi att fältanteckningarna i sig inte kunnat bidra till ett underlag att 

analysera, utan fungerar bäst som ett komplement eftersom det är svårt att fånga hela 

händelseförloppet genom anteckningar. 

 

Fortsatt forskning 

I relation till vårt resultat hade det varit intressant att göra en studie kring personalens 

interaktion med de äldsta barnen på förskolans gård under ett längre perspektiv. Ett annat 

spännande område att forska vidare på är barnens perspektiv på vad personalen gör utomhus 

och hur de uppfattar deras interaktion med dem, om interaktionen ses som hindrande eller 

stöttande. 
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Bilagor 

Bilaga 1  Informationsbrev 

 

Hej 

Som en sista del i vår förskollärarutbildning på Högskolan i Halmstad, ska vi 

skriva ett examensarbete och kommer nu till er förskola igen för att samla in mer 

material till arbetet. Vårt arbete handlar om lärandet i utomhusmiljön där vi nu 

under vecka 17-18 kommer att observera verksamheten utomhus. Vi kommer 

föra anteckningar om hur utomhusmiljön används som lärmiljö för barnen. Det 

insamlade materialet kommer enbart att användas till examensarbetet, som 

publiceras i högskolans databas DIVA. När examensarbetet är godkänt kommer 

allt material förstöras. Under vårt förra projekt fick ni en medgivandeblankett 

som gäller även för detta arbete. Har ni inte lämnat in den får ni gärna göra det. 

Om ni av någon anledning inte vill att era barn ska delta i vårt arbete har ni 

möjlighet att säga till någon av pedagogerna på avdelningen som meddelar det 

till oss. Vi kommer informera och vara uppmärksamma på era barn så att ingen 

känner obehag med vår närvaro.  

/Linda och Sara  

Hör gärna av er vid eventuella frågor! 

Linda Aldengran 070******* 

Sara Dymne   070******* 

Våra handledare på Högskolan i Halmstad: 

Anniqa Lagergren 035******    Mail:  

Annika Elm Fristorp 035******    Mail:  

 

 

        Tack på förhand! 
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Bilaga 2 Medgivandeblankett 

 
 
Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot förskollärarstudenter 
Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad, vilket 
innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika uppgifter kopplade till 
utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att genomföra dokumentation som 
syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den kunskap som 
utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med hjälp av inspelade samtal, bilder 
eller videofilmning. Det insamlade materialet kommer att användas på ett sådant sätt att 
barn och pedagoger inte kan identifieras och kommer endast användas av studenten för 
utbildningsändamål. 
 
Vårterminen 2015 inleds med att studenterna ska genomföra ett 
verksamhetsutvecklingsarbete tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till 
att öka pedagogiska kvaliteter och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. 
Verksamhetsutvecklingsarbetet kan också bilda underlag för studenternas kommande 
examensarbete. Det som står i fokus är som nämnts tidigare att beskriva och diskutera 
verksamheten i förskolan och den kunskap som utvecklas. 
 
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna 
skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 
ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 
 
Vänliga hälsningar 
Marie‐Helene Zimmerman Nilsson 
Utbildningsledare Förskollärarprogrammet 
Mail:, tel 035 – ****** 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn att deltar i aktiviteter som dokumenteras 
Vårdnadshavare för: ......................................................................................................... ................... 
Datum 
................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Linda Aldengran

Sara Dymne


