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Abstrakt 
Syftet med föreliggande arbete är att studera hur pedagoger skapar förutsättningar för lärande 

genom interaktioner med barn vid utevistelse på förskolegården, samt hur de språkliga och 

fysiska verktygen kommer till uttryck i pedagogers interaktioner med barn vid utevistelse. 

Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Vårt empiriska material har samlats 

in genom videoinspelningar av interaktioner mellan pedagoger och barn som inträffat vid 

utevistelsen på en förskolegård. Det empiriska materialet samlades in under tre olika tillfällen, 

samtliga insamlingstillfällen skedde under förskolans utevistelse på förmiddagen. Resultatet 

belyser fyra teman som vi sett varit återkommande i det empiriska materialet. Dessa fyra 

teman är: Pedagogers användning av språkliga verktyg, Upprepade handlingar, Pedagogers 

användning av fysiska verktyg samt Pedagogers användning av begrepp. Resultatet visar att 

pedagogerna i studien använder språkliga verktyg på olika sätt, där det framkommer varianter 

av hur det verbala språket och kroppsspråket används i relation till varandra. Det verbala 

språket avslöjas också som en förutsättning för lärande då pedagogerna använder olika nivåer 

och svårighetsgrad på begrepp samt då pedagogerna uppmanar barnen till att upprepa sina 

handlingar. Resultatet pekar även på att de fysiska verktygen används på olika sätt av 

pedagogerna och att det oftast är pedagogerna som erbjuder barnen de fysiska verktyg som 

finns tillgängliga på en förskolegård. 

 

Nyckelord: utevistelse, pedagoger, förskola, interaktioner, lärande 

 

Förord 
Efter en lång och brokig resa har vi nu nått slutet på vår utbildning för att bli förskollärare.  

Vi har ett par personer att tacka för att de har gjort detta slut i form av ett examensarbete 

möjligt. Först och främst vill vi tacka våra handledare Anniqa Lagergren och Ulf Petäjä för 

den stöttning och de tips vi fått under skrivandets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till 

förskolan som deltagit, som visat på ett professionellt bemötande, intresse och vilja att ställa 

upp i studien. När frågetecken har varit många har vi kunnat vända oss till vår 

handledningsgrupp, så vi vill även rikta ett tack till dem för att de funnits som hjälp och stöd 

när vi fastnat i skrivandet. Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som 

resulterat i många djupa diskussioner, lärdomar och framför allt många skratt. 

 



 
 

Arbetsfördelning 

Inledningsvis har vi tillgett varandra olika ansvarsområden i arbetet för att spara tid, innan vi 

slutligen skrivit ihop dessa tillsammans. Vi upplever båda två att arbetsfördelningen har varit 

jämnlik genom hela processen, där vi båda har tagit vårt enskilda ansvar och arbetat i nära 

samverkan till varandra. Diskussioner har hela tiden förts emellan oss, vilket har bidragit till 

personligt lärande och vetenskaplig utveckling av vårt skrivande.  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har det förts livliga diskussioner kring förskolans miljö och hur den ska 

kunna möta och utmana ett aktivt, kompetent och kunskapsskapande barn (Ärlemalm-Hagsér, 

2008). Utemiljön har dock, med några få undantag, inte uppmärksammats på samma sätt som 

innemiljön (ibid). I likhet med detta säger våra erfarenheter oss att utevistelsen hamnar i 

skymundan i förskolans verksamhet, då pedagoger och barn i många förskolor tillbringar 

största delen av dagen på förskolan inomhus. Detta problematiseras även av Brügge & 

Szczepanski (2011) som menar att lärandet i skolan och förskolan idag i första hand äger rum 

inomhus. Därför anser vi att det är viktigt att rikta uppmärksamhet mot utevistelsen och 

studera hur lärande kan ske även utomhus. Begreppet lärande är brett och kan därmed förstås 

ur ett flertal olika aspekter. De aspekter på lärande som vi kommer utgå ifrån i den här studien 

är Broström, Herring, & Nelleman Nielsens (2015) definitioner. De menar att det blir synligt 

att lärande har skapats när barnet handlar på andra sätt, lär känna något nytt samt upplever 

något annat än tidigare. 

    Vidare lyfter Änggård (2014) fram att pedagoger och barn upptäcker och upplever saker 

tillsammans när de vistas utomhus, där hon samtidigt betonar pedagogens attityd och 

förhållningssätt som en viktig del för barns lärande. Även läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) belyser pedagogernas förhållningssätt i relation till barns lärande. De 

erfarenheter vi har med oss talar till största del emot den forskning och litteratur inom vårt 

valda område, där pedagogens närvaro betonas som central för barns lärande utomhus 

(Änggård, 2014; Williams, 2006; Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006; Mårdsjö 

Olsson, 2010). Vi har istället sett att pedagogerna vid större delar av den dagliga utevistelsen 

på förskolegården håller sig på avstånd ifrån barnen och intar en övervakande roll. Detta får 

oss att fundera över hur lärande skapas av pedagoger vid de dagliga utevistelserna på 

förskolegården. Då vi med denna studie vill bidra till ett ökat engagemang hos pedagoger vid 

den dagliga utevistelsen på förskolegården anser vi att det är angeläget att studera hur 

pedagoger skapar förutsättningar för lärande genom interaktioner med barn vid utevistelsen. 

Med förutsättningar för lärande menar vi hur pedagoger förhåller sig till barnen i 

interaktioner, så att ett lärande kan uppstå med hjälp av språkliga och fysiska verktyg. Vår 

definition av språkliga verktyg innefattar både talspråk och kroppsspråk, det vill säga det 

språk vi kan höra och det språk vi kan se som uttryck i de studerade interaktionerna. De 
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fysiska verktygen innefattar i den här studien de föremål i utemiljön som är tillverkade av 

människan och som används av både barn och pedagoger i de studerade interaktionerna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är att studera hur förutsättningar för lärande skapas och 

upprätthålls vid utevistelse på förskolegården. Detta studeras utifrån de interaktioner mellan 

pedagoger och barn som blir synliga för oss vid insamlingen av data till vår studie. Vi vill 

även se hur de språkliga och fysiska verktygen kommer till uttryck i pedagogers interaktioner 

med barn vid utevistelse. Vår studie utgår därmed ifrån följande frågeställningar: 

 

* Vad kännetecknar förutsättningar för lärande i pedagogers interaktioner med barn vid 

utevistelse? 

* Hur använder pedagoger språkliga verktyg i interaktioner med barn vid utevistelse? 

* Hur använder pedagoger fysiska verktyg i interaktioner med barn vid utevistelse? 

2. Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Vi menar att detta perspektiv är 

relevant till vårt syfte och frågeställningar, eftersom de vuxnas handlingar och interaktioner 

ses som mycket betydelsefulla för barns utveckling inom ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2011).  Det sociokulturella perspektivet kan även bidra till en djupare förståelse för hur 

pedagoger använder fysiska och språkliga redskap som medierande resurser. Vidare förklaras 

även begreppen interaktioner, fysiska och språkliga verktyg samt mediering, eftersom de är 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet ses utveckling och lärande som något vi människor 

tillägnar oss genom deltagande i sociala praktiker (Säljö, 2011). Förskolegården är i vår studie 

den plats som vi betraktar som en social praktik, där barn och pedagoger möts genom 

gemensamt deltagande i interaktioner (Broström, Herring & Nelleman Nielsen, 2015). 

Lärande förstås ur ett sociokulturellt perspektiv som en fråga om hur barn tillgodogör sig de 

kunskaper och färdigheter i den kulturella kontexten där de befinner sig (Säljö, 2013). Det 

innebär att kunskaper och lärande betraktas som situerade, det vill säga att kunskaper och 
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lärande växer fram i sociala sammanhang inom en särskild kontext (ibid). Kontexten för den 

här studien är förskolegården, där vi tittar på interaktion som ett socialt sammanhang.  

    För att förstå och förklara lärande inom det sociokulturella perspektivet går det inte enbart 

att se till individens allmänna egenskaper. Istället måste aktiviteter där barnet deltar 

analyseras, hur barn och pedagoger agerar i dessa aktiviteter och hur de skapar mening kring 

vad de är med om (Säljö, 2013). Relaterat till vår studie är aktiviteterna de interaktioner vi 

studerar, där vi i analysen kommer att analysera hur pedagoger och barn handlar i 

interaktioner samt hur detta kan bidra till att pedagoger skapar förutsättningar för lärande 

utifrån interaktioner med barnen vid utevistelse på förskolegården. Vi vill även få syn på hur 

pedagoger använder fysiska och språkliga redskap som medierande resurser. Centrala begrepp 

för vår studie förklaras därför nedan i tre olika avsnitt. 

2.2 Interaktioner 

Jordan & Henderson (1995) beskriver människors interaktioner som kroppsspråk, verbalt 

språk och tillämpande av olika material. I denna definition av interaktioner ser vi två 

kategorier av interaktioner: fysiska interaktioner och sociala interaktioner. Båda dessa 

kategorier är viktiga i relation till vår studies syfte och frågeställningar, där vi vill få syn på 

hur pedagoger skapar förutsättningar för lärande genom interaktioner. Med interaktioner 

menar vi alltså både de fysiska interaktionerna och de sociala interaktionerna. Vi anser att 

detta kan ställas i relation till det sociokulturella perspektivet, där det talas om fysiska och 

språkliga verktyg. Hur pedagoger använder sig av de fysiska och språkliga verktygen kopplar 

vi till tillämpandet av olika material, vilket kan ses som en kombination av både fysisk och 

social interaktion. Kroppsspråket ses i den här studien som en form av fysisk interaktion, 

medan det verbala språket blir en form av social interaktion.  

    Vidare menar Carleheden, Lidskog & Roman (2006) att interaktioner framför allt handlar 

om relationen mellan handlande pedagoger och barn snarare än att se dem var för sig, vilket 

också är förenligt med det sociokulturella perspektivet där barn och pedagogers handlingar 

måste ses i relation till den sociala kontexten där de befinner sig (Säljö, 2011). Detta innebär 

att vi som forskare måste ha kunskap om hur individerna relateras till varandra för att i sin tur 

förstå olika händelseförlopp (Ahrne & Sundberg, 2006). I vår studie har vi på förhand fått 

kunskap om de medverkandes relationer till varandra, som i detta fall blir pedagog - barn. 

Med denna kunskap kan vi analysera barns och pedagogers handlingar för att i sin tur förstå 

och förklara förutsättningar för lärande som skapas genom interaktion (Säljö, 2013). 
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2.3 Verktyg 

Vygotskij, en av de största förespråkarna för det sociokulturella perspektivet, talar om att vi 

människor förhåller oss till och interagerar med omvärlden genom kulturella redskap i form 

av fysiska och språkliga verktyg (Säljö, 2011; Säljö, 2013). Det är de fysiska och språkliga 

verktygen som förmedlar vår tolkning och förståelse av omvärlden, så att vi sedan kan ta 

ställning till världen och handla på olika sätt (Säljö, 2013). Genom detta handlande lär vi oss 

något i relation till kontexten (ibid). Lärande och verktyg är därmed sammankopplat, och då 

vi kommer använda verktygen som en del i vår analys följer en definition nedan av vad 

fysiska respektive språkliga verktyg innebär och hur de används i denna studie.  

2.3.1 Fysiska verktyg 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det ofta om fysiska verktyg, vilket Säljö (2011) 

definierar som föremål tillverkade av människan. Vidare menar han att dessa verktyg är 

skapade för att ha specifika egenskaper så att de i sin tur ska kunna användas i olika praktiker. 

Detta innebär att de fysiska verktyg vi kan hitta på ett sjukhus inte är de samma som de 

fysiska verktyg som finns på en förskola. Därför är definitionen av de fysiska verktygen i den 

här studien de föremål som finns tillgängligt för barnen vid den dagliga utevistelsen på 

förskolan, t.ex. spannar, spadar och cyklar.  

2.3.2 Språkliga verktyg 

Det finns två kategorier av språkliga verktyg inom det sociokulturella perspektivet; det 

verbala språket samt kroppsspråket (Säljö, 2013). Genom språkliga samspel med andra barn 

och pedagoger får barnet kontakt med och förvärvar det verbala språket (Strandberg, 2006). 

Även kroppsspråket ses som en lika viktig del som det verbala språket för barns inlärning och 

utveckling (Aasebö & Melhuus, 2007). Både det verbala språket och kroppsspråket betraktas 

som ett levande redskap för att skapa mening mellan människor som agerar i sociala praktiker 

(Linell, 1998, refererat i Sträng & Persson, 2003, s. 30). Därför använder vi både det verbala 

språket och kroppsspråket som begrepp i analysen för att förstå de förutsättningar för lärande 

som uppstår i interaktioner mellan pedagoger och barn. I föreliggande studie definierar vi det 

verbala språket som det vi hör pedagogerna och barnen uttrycka genom talet, medan 

kroppsspråket är det vi ser pedagoger och barn uttrycka genom kroppen.  

2.4 Mediering 

De fysiska och språkliga verktygen medierar omvärlden för oss i olika aktiviteter (Säljö, 

2013). Mediering innebär att det finns något mellan individen och miljön, vi möter inte 
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världen direkt, utan vår relation till världen är medierad genom att vi nyttjar fysiska och 

språkliga verktyg (Strandberg, 2006). Detta innebär att de fysiska och språkliga verktygen 

medierar vår tolkning och förståelse av omvärlden, så att vi sedan kan ta ställning till världen, 

reglera våra handlingar och agera på olika sätt (Säljö, 2011; Säljö, 2013).  

    Interaktioner kan ses som en del av medierande handlingar, eftersom vi människor på sätt 

och vis är ständigt medierande resurser för varandra (Säljö, 2013). Medieringen blir i 

interaktion effektiv eftersom barnen då måste ta till sig de språkliga redskapen och förhålla 

sig till de vuxnas sätt att kommunicera (Säljö, 2011). Pedagogen blir därmed en medierande 

resurs i interaktionen, eftersom han/hon kan hjälpa barnet att förstå kopplingen mellan ett 

abstrakt begrepp och barnets egna tidigare erfarenheter (ibid). 

3. Områdesöversikt 

I följande avsnitt redovisas forskning och litteratur som är relevant för vår studie och som kan 

bidra till en fördjupad kunskap inom vårt valda område. I första delen redogör vi för 

utevistelsens betydelse för barns hälsa och utveckling. I den andra delen beskriver vi vikten av 

utevistelse som komplement till innevistelse. I den tredje delen tar vi upp pedagogens roll för 

barns lärande vid utevistelse i förskolan. 

3.1 Utevistelsens betydelse för barns hälsa och lärande 

Att vara ute skapar en mer rörelseintensiv lärandeform i förskolan och skolan (Szczepanski, 

Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006). Ett flertal studier och litteratur har berört utevistelsens 

betydelse för barns hälsa och utveckling, där sinnesintryck, motståndskraft mot infektioner 

och motorisk och social utveckling tas upp (Herrington & Studtmann, 1998; Szczepanski 

m.fl., 2006; Brügge & Szczepanski, 2011; Engdahl, Brodin & Lindstrand, 2006; Brodin & 

Lindstrand, 2008).   

    Även lärares uppfattningar av hur utevistelse kan leda till ökat välmående har studerats av 

Szczepanski m.fl., (2006). Resultatet av deras studie visar bland annat att lärarna i intervjuer 

uttryckte uppfattningar så som att orken ökar när de får vara ute, utevistelse ger barn och 

vuxna sinnesupplevelser, frisk luft, större ytor att röra sig på och att kunskap skapas på ett 

annat sätt än inomhus, framför allt genom möjligheten att lära sig med hela kroppen. Utifrån 

resultatet i studien konstaterar Szczepanski m.fl. (2006) att det inte råder några tvivel om att 

rörelse och fysisk aktivitet i utemiljöer håller barnen friskare samtidigt som de leker mer 

variationsrikt och utvecklar bättre koncentrationsförmåga. Aasebö & Melhuus (2007) 
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beskriver att barn vid förskolors dagliga utevistelse får möjlighet att utveckla sig fysiskt. Men 

de menar vidare att denna fysiska utveckling sker inom en kontext som medför vissa 

bestämda meningar och innebörder, som i sin tur blir till förväntningar på barnen. Dessa 

förväntningar kan leda till en föreställning om att det friska barnet är ett barn som tycker om 

att vara ute i naturen, samtidigt som barnet nästan automatiskt antas utveckla sig fysiskt och 

därmed också antas behärska de fysiska utmaningar som utevistelsen erbjuder (ibid). Därför 

är det som pedagog viktigt att vara medveten och närvarande vid utevistelsen, för att kunna 

bemöta barn på deras egna villkor och utmana barnen i deras lärande genom att se deras egna 

möjligheter och förmågor att utforska omvärlden (Mårdsjö Olsson 2010), snarare än att utgå 

från förväntningar på barnet. 

    Utevistelse erbjuder också många tillfällen till sinnesupplevelser (Änggård, 2014). Vid 

utevistelse kan vi uppleva och lära oss med alla sinnen, eftersom naturen är full av 

upplevelser i former, dofter och färger som väcker olika känslor (Brügge & Szczepanski, 

2011). Johansson (2004) konstaterar att sinnesupplevelser som barnen får genom utevistelse 

sätter sig lätt kvar i minnet och bildar kunskap för barnen. Det är dock av vikt att poängtera att 

inlärningseffekten varierar, beroende på vilka sinnen som används och hur aktivt barnen 

själva bearbetar sinnesintrycken (Bolstad, 2011). Störst är inlärningseffekten ifall barnen 

själva får använda materialet, och även genom att tala om det (ibid). Sinnesintryck är en del 

av kroppens upplevelser, vilket i sin tur också är en del av lärandet (Änggård, 2014). 

    Samtidigt är lärande i utemiljön inte den enda självklara vägen till kunskap, men det är 

angeläget att vi som verksamma pedagoger alltid växlar mellan inne- och uteperspektiv i 

verksamheten (Brügge & Szczepanski, 2011). Varför det är viktigt att se utevistelsen som 

komplement till innevistelsen tar vi därför upp i nästkommande avsnitt. 

3.2 Utevistelse som komplement 

Vägarna till vår egen och barnens kunskap kan breddas genom att vi som pedagoger 

kombinerar undervisningen inomhus med undervisningen utomhus (Brügge & Szczepanski, 

2011). I Norge har Jordet genomfört två studier (2007;2011) vars resultat visar att utomhus- 

och inomhusundervisning kan komplettera varandra och som didaktisk undervisningsmodell 

stärka det erfarenhetsbaserade ämnesperspektivet. Vad är det då som utevistelsen kan 

komplettera innevistelsen med? Framför allt handlar det om att utemiljön erbjuder specifika 

möjligheter för barn att utforska och pröva sina förmågor på ett sätt som inte kan ske i en 

inomhusmiljö (Brodin & Lindstrand, 2008; Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman 

1998). En annan aspekt är utrymme för barnen att röra sig fritt över stora och varierade ytor 
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utomhus (Brodin & Lindstrand, 2008; Brügge & Szczepanski, 2011; Änggård, 2014). Platser 

att hoppa, springa och klättra på ger barnet en förstärkt känsla av frihet och upprymdhet 

(Brodin & Lindstrand, 2008; Sandseter, 2009). Känslan av frihet hos barnet menar 

Mårtensson (2004) hänger samman med de vuxnas förhållningssätt vid utevistelsen, vilket tar 

oss vidare in på pedagogens roll vid utevistelse. 

 

3.3 Pedagogers roll vid utevistelse 
Platsen för utevistelse kan med automatik inte vara aktivitetsskapande, utan det är läraren som 

närvarande, aktiv och medupptäckande pedagog som har störst betydelse för skapandet av 

aktiviteter för barnen i utemiljön (Szczepanski m.fl., 2006). Barn ska i förskolan mötas av 

pedagoger som ser barns möjligheter och förmågor att utforska omvärlden (Mårdsjö Olsson, 

2010). Detta innebär att pedagoger framför allt behöver vara närvarande och tillgängliga för 

barnen, även vid utevistelse. Att vara en närvarande pedagog kännetecknas av lyhördhet för 

barnens tankar, resonemang, frågor och funderingar. Genom att vara tillgänglig för barnen 

och bemöta dem på deras egna villkor bidrar pedagoger också till barns lärande (ibid). Ett 

exempel på detta kommer ifrån Löwenborg (2015), som menar att pedagoger som vill lära 

barnen nya språkliga färdigheter först behöver fundera på vilka ord eller begrepp som barnet 

behöver lära sig för att kunna förstå och i sin tur använda sig av dem. Vidare behövs en 

närvarande och engagerad pedagog som kan hjälpa barnet att förstå begreppets innebörd. 

Broström, Herring & Nelleman Nielsen (2015) beskriver lärande ur ett flertal aspekter, bland 

annat som något barnet kan göra nu som det inte kunde tidigare, att barnet handlar på andra 

sätt, att barnet lärt känna något nytt samt att barnet upplever något annat än tidigare. Det är 

dessa aspekter på lärande som vi utgår ifrån i denna studien. 

    Även pedagogernas attityd och förhållningssätt vid utevistelsen är viktigt (Änggård, 2014; 

Noren-Björn, 1993). De vuxna är viktiga förebilder för barnen, eftersom barn iakttar hur 

vuxna gör för att sedan göra likadant (Ladberg, 2003). Barn härmar andra vuxna och barn, de 

observerar hur andra gör för att sedan prova själva, vilket innebär att imitation blir en viktig 

inlärningsfaktor för barnen (Norén-Björn, 1993; Löwenborg, 2015). När barn imiterar vuxna 

gång på gång handlar det om upprepning. Gladwell (2009, refererat i Schwartz, 2012, s.93) 

menar att barn inte upplever upprepning som något tråkigt, då de för varje gång upprepning 

sker upplever händelsen på helt nya sätt.   
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Sammanfattningsvis visar forskningen och litteraturen att det finns en tydlig koppling mellan 

utevistelse och barns utveckling och lärande. I förskolans utemiljö finns det specifika 

möjligheter för barn att utforska och pröva sina förmågor på ett sätt som inte kan ske i en 

inomhusmiljö (Brodin & Lindstrand, 2008; Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman 

1998). Genom utevistelse utvecklar barn sina motoriska och sociala färdigheter (Herrington & 

Studtmann, 1998; Szczepanski m.fl., 2006; Brügge & Szczepanski, 2011; Engdahl, Brodin & 

Lindstrand, 2006; Brodin & Lindstrand, 2008), samtidigt som barnen håller sig friskare, leker 

mer variationsrikt och utvecklar bättre koncentrationsförmåga (Szczepanski m.fl, 2006). 

Men det handlar inte bara om själva utevistelsen och platsen i sig, utan även pedagogen har en 

viktig betydelse för barns kunskapsbildning vid utevistelse. Med detta menas att en tillgänglig 

och närvarande pedagog kan bidra till barns lärande vid utevistelse (Mårdsjö Olsson, 2010). 

 

4. Metod 

I denna del redogör vi för hur vi har genomfört studien och vilka metodval som ligger till 

grund för studien. Vår studie är av kvalitativ karaktär, då vi har iakttagit sociala sammanhang 

med fokus på interaktioner mellan pedagoger och barn i deras utemiljö på förskolan (Bryman, 

2011). Detta har vi undersökt genom att observera pedagoger och barn vid deras utevistelse på 

en förskola, för att få en sammanhängande förståelse för deras handlingar och förhållningssätt 

(ibid). Vi har även tagit ställning kring ett etiskt förhållningssätt utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Johansson & Karlsson, 2013). 

4.1 Urval 

I denna studie har vi besökt en förskola belägen i en ort i södra Sverige under tre tillfällen. 

Vid varje tillfälle var vi ute i cirka en timme på förmiddagen precis innan lunch, vilket 

innebär att vi totalt har varit ute på förskolan i 3 timmar. Det insamlade materialet i form av 

videoinspelningar kom upp i 30-40 minuter per tillfälle, vilket gett oss insamlat material på 

totalt 90 minuter. Förskolan vi besökt består av 4 avdelningar som delar utegård, varav en av 

avdelningarna deltog i studien. På denna avdelningen arbetar 3 pedagoger och 15 barn i 

åldrarna 1-3 år. Vid varje tillfälle fanns 1-2 pedagoger från avdelningen ute på 

förskolegården, tillsammans med 4-10 barn. Definitionen av pedagoger innefattar i denna 

studien både förskollärare och barnskötare, eftersom vi anser att båda yrkesgrupperna deltar i 

lika stor grad vid utevistelsen. 
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    Förskolan är sedan tidigare känd för oss, vi känner pedagogerna och en del av barnen på 

avdelningen sedan tidigare, vilket gör att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Ett bekvämlighetsurval beskriver Bryman (2011) som ett urval där man tar kontakt 

med förskolor som är lättillgängliga för oss som forskare. Detta har varit ett medvetet val, 

eftersom den reaktiva effekten hos deltagande pedagoger och barn kan minskas om vi som 

forskare är kända för pedagoger och barn sedan tidigare. En reaktiv effekt innebär att 

deltagarna i studien ändrar sitt beteende när de observeras, för att uppfattas positivt av 

observatören (Bryman, 2011). Vi menar att denna problematik minskats genom att vi varit 

kända observatörer. Att välja en förskola som var känd för oss sedan tidigare har även bidragit 

till att vi kunde komma igång med våra observationer snabbare. Detta eftersom vi sedan 

tidigare fått in samtyckesblanketter om barnens delaktighet i vår studie ifrån vårdnadshavarna.  

 

4.2 Observation  

Vi har valt att använda oss av observation som metod i vår studie, då det är passande att 

använda sig av observation för att undersöka interaktioner och handlingar (Christoffersen & 

Johannessen, 2012; Jordan & Henderson, 1995). Det finns olika typer av observationer och vi 

har i denna studie genomfört icke deltagande observationer, vilket innebär att vi har varit 

fullständiga observatörer som inte samspelat med personerna som observerats (Bryman, 

2011). Valet att genomföra en icke deltagande observation stämmer överens med vårt syfte 

med studien, då vi vill studera hur förutsättningar för lärande skapas och upprätthålls genom 

pedagogers interaktioner med barnen samt hur de språkliga och fysiska verktygen kommer till 

uttryck i pedagogers interaktioner med barn vid utevistelse. Detta anser vi att vi inte hade 

kunnat göra om vi hade interagerat med de deltagande pedagogerna och barnen.  

    Våra observationer har även varit ostrukturerade, då vi inte använde oss av något 

observationsschema (Bryman, 2011). Ett observationsschema innehåller ofta en 

förhållandevis strikt struktur med begränsat fokus, vilket kan medföra att det blir svårt att 

hinna registrera allt som observeras (Björndal, 2005). Denna problematik har vi mött genom 

att vi istället har filmat observationerna, för att få så detaljerad information som möjligt om 

hur pedagogerna och barnen agerar i de studerade interaktionerna (Bryman, 2011; Jordan & 

Henderson, 1995). Genom att filma kan vi säkerställa dokumentation av rörelser, kroppspråk 

och verbalt språk (Christoffersen & Johannessen, 2012). Björndal (2005) och Jordan & 

Henderson (1995) anser att videoinspelning innehåller en stor tillgång av detaljer som blir 
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bevarade vid videoinspelning, vilket inte går att uppnå genom andra metoder som förlitar sig 

på rekonstruktion. 

4.3 Bearbetning och analys av material 

När vi hade samlat in vårt material började vi med att kolla igenom alla videosekvenser 

tillsammans. Vi tittade igenom sekvenserna flertal gånger för att få en djupare förståelse av 

situationerna. Jordan & Henderson (1995) menar att det går att urskilja olika detaljer i 

situationen för varje gång sekvensen spelas upp. Dessa detaljer kan i sin tur hjälpa oss att 

förstå interaktionerna på andra sätt (ibid). Genom att vi tittade på videosekvenserna flertal 

gånger uppstod även diskussioner oss emellan kring vad en interaktion är och hur den yttrade 

sig i vårt videomaterial. På så vis fick vi även syn på olika mönster i interaktionerna. De 

mönster som var framträdande bildade senare våra teman i resultatdelen.  

    Ahrne & Svensson (2011) menar att vi som forskare inte kan visa upp all empiri som 

samlas in och därför behöver vi göra ett urval av vårt insamlade material. Utefter de mönster 

som var framträdande för oss valde vi ut relevanta videosekvenser som i enlighet med vårt 

syfte och frågeställningar innehöll förutsättningar för lärande samt pedagogers användning av 

fysiska och språkliga verktyg. De videosekvenser vi valde ut transkriberade vi sedan så 

noggrant som möjligt för att få med allt som sagts och gjorts. Enligt Olsson & Sörensen 

(2007) innebär transkribering att vi som forskare skriver ner allt som sägs och görs i 

videoinspelningarna. Vid transkribering av videosekvenserna har vi i enlighet med Jordan & 

Hendersons (1995) beskrivning av interaktionsanalys använt oss av ett interaktionsschema. 

Detta tillvägagångssätt stämmer överens med studiens syfte, eftersom ett interaktionsschema 

tydligt illustrerar pedagogernas och barnens interaktioner. 

 

Interaktionsschema: 

Deltagare: Pedagoger/Barn Verbal: ord och meningar Icke-verbal: Kroppspråket 
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När transkriberingen med hjälp av ett interaktionsschema var genomförd tog vi inspiration 

från interaktionsanalysen för att kunna analysera vårt insamlade material. Interaktionsanalys 

handlar om att analysera människors interaktioner, som både kan utgöras av kroppsspråk, 

verbalt språk och tillämpande av olika material (Jordan & Henderson, 1995). Vi hävdar att 
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detta stämmer väl överens med studiens syfte och frågeställningar, då vi vill få en ökad 

förståelse för vad som kännetecknar förutsättningar för lärande i pedagogers interaktioner 

med barn samt hur pedagoger använder sig av språkliga och fysiska verktyg i interaktioner 

med barn. Ett grundläggande antagande i interaktionsanalys är att kunskap och handling är 

sociala i sitt usprung och sin användning, samt att kunskap och handling ses som situerade i 

en social miljö (Jordan & Henderson, 1995). Detta ligger nära till det sociokulturella synsättet 

på kunskap och handling, vilket gör vårt val av analysmetod än mer relevant. Vidare beskriver 

Jordan & Henderson (1995) interaktionsanalysens analysfokus, vilket innebär att vi som 

forskare behöver ta hänsyn till vad deltagarna säger, hur de agerar genom kroppen samt hur 

de fysiska verktygen används i interaktionen. I vår analys kommer detta beskrivas som hur 

deltagarna riktar sina handlingar gentemot andra deltagare och de fysiska verktyg som 

används i interaktionen. På så vis kan vi även få syn på vad interaktionerna kännetecknas av, 

vilket också kommer att framgå i våra analyser. 

4.4 Etiska överväganden 

I föreliggande studie följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som 

huvudsakligen uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden (Johansson & Karlsson, 

2013). Det första kravet är infomationskravet, som innebär att de som deltar i forskningen har 

informerats om syftet med studien, deltagandet i studien är frivilligt och att den information vi 

samlar in endast ska användas i studien (ibid). Detta har vi följt genom att vi har informerat 

både pedagoger och föräldrar om studiens syfte och innehåll genom att skicka ut 

informationsbrev i god tid innan studien genomfördes (se bilaga 1.1 och 1.2).  

    Det andra kravet är samtyckeskravet, som betyder att forskaren endast får bedriva forskning 

med de personer som godkänt sin delaktighet. När barn ska vara med i studien, som i vårt fall, 

är det skriftligt godkännande av vårdnadshavare som gäller (Johansson & Karlsson, 2013). Vi 

har därför även gett föräldrarna samtyckesblanketter och endast haft med de barn i studien 

som fått godkännande av vårdnadshavare genom dessa samtyckesblanketter (Se bilaga 2). 

Utöver detta har vi dessutom varit observanta på ifall något barn visat att det inte vill delta i 

studien och då har vi avbrutit filmningen. Videoinspelningarna har också avbrutits när barn 

som inte får vara med i studien kommit nära kameran.  

    Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som handlar om att inga personliga uppgifter 

ska cirkulera till oberörda personer. Detta innebär att vi som forskare ska bevara materialet på 

ett sådant sätt så att det ej kan spridas vidare (ibid.). Vi har följt detta krav genom att filma 

med våra egna kameror och sedan överfört filmerna till en extern hårddisk som har förvarats 
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utom räckvidd för obehöriga. Konfidentialitetskravet innebär också att deltagarna i studien 

inte ska gå att identifiera, därför är namnen på barn och pedagoger fingerade i den här studien. 

Genom att använda sig av fingerade namn undviker vi att  

de som läser studien ska kunna koppla informationen till specifika personer (Björndal, 2005). 

    Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att informationen vi samlar in 

endast får användas till detta forskningsändamål (Bryman, 2011). Detta har vi naturligtvis 

även följt i vår studie och informerat både föräldrar och pedagoger om i informationsbrevet. 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att studien är tillförlitlig, vilket innebär att den 

uppfyller kraven på reliabilitet och validitet (Hartman, 2004). Vid våra observationer har vi 

filmat med varsin kamera vid samma tillfälle, vilket enligt Patel & Davidson (2011) gör att vi 

kan kontrollera reliabiliteten i vår studie. Överrensstämmelsen mellan våra videofilmer och 

registreringen av dessa utgör då ett mått av reliabilitet som kallas för interbedömarreliabilitet 

(ibid). Validiteten handlar om huruvida vi observerar det som sägs ska observeras (Bryman, 

2011). Både reliabiliteten och validiteten i vår studie styrks genom våra videofilmer, som 

möjliggjort för oss att se sekvenserna om och om igen, för att försäkra oss om att vi har 

uppfattat situationerna på ett överrensstämmande sätt (Patel & Davidson, 2011). Med hjälp av 

videoinspelningarna har vi gjort en noggrann transkribering, vilket innebär att vi inte 

utelämnat viktiga detaljer så som kroppsspråk, gester och blickar. En noggrann transkribering 

är viktig för vår studies validitet, eftersom vi inte kan undersöka det vi säger att vi undersöker 

utan en noggrann transkribering. Ett interaktionsschema har hjälpt oss att strukturera upp en 

noggrann transkribering i relation till studiens syfte. 

 

5. Resultat och analys 

I föreliggande arbete studerar vi hur förutsättningar för lärande skapas och upprätthålls vid 

utevistelse på förskolegården utifrån interaktioner mellan pedagoger och barn. I följande 

avsnitt presenteras därför ett relevant urval av de studerade interaktionerna som uppstått 

mellan pedagoger och barn vid den dagliga utevistelsen. Frågorna vi utgår ifrån i vår studie är 

följande:  

* Vad kännetecknar förutsättningar för lärande i pedagogers interaktioner med barn vid 

utevistelse? 

* Hur använder pedagoger språkliga verktyg i interaktioner med barn vid utevistelse? 
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* Hur använder pedagoger fysiska verktyg i interaktioner med barn vid utevistelse? 

    

    Resultatet av vår studie är uppdelat i fyra teman, där varje tema har 1-3 underrubriker som 

representerar de sekvenser vi analyserar. Varje sekvens analyseras i följande avsnitt var för 

sig, för att sedan diskuteras ihop i vår resultatdiskussion. Det första temat behandlar hur 

pedagoger använder det verbala språket och kroppsspråk i interaktioner med barn vid 

utevistelse. Det andra temat handlar om upprepade handlingar som en förutsättning för 

lärande. Det  tredje temat belyser hur de fysiska verktygen används av pedagoger i 

interaktioner med barn och det fjärde temat handlar om pedagogers användning av begrepp 

relaterat till lärande förutsättningar. 

 

5.1 Pedagogers användning av språkliga verktyg 

I avsnitten nedan följer tre olika sekvenser som skildrar hur pedagoger använder sig av 

språkliga verktyg i interaktioner med barn vid utevistelse på förskolegården. 

5.1.1 Kroppsspråket förstärks av det verbala spåket 

Pedagogen Elin är i kommande sekvens ute med några barn på förskolegården. Barnen släpps 

ut en och en när de är färdigklädda av en annan pedagog inomhus. Vid början av följande 

sekvens kommer ett av förskolebarnen, Johan ut på gården och möts av vinden som blåser 

hårt denna förmiddag. 

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och meningar Icke-verbal: Kroppspråket 

Johan ”Nej, nej! Sluta! Sluta blåsen!” 

(med arg röst) 

Viftar med händerna fram och tillbaka framför 

ansiktet och kroppen 

Pedagogen Elin 
 

Går mot Johan 

Pedagogen Elin ”Johan, ska vi hämta en påse?” Formar en cirkel i luften med sina händer 

Johan 
 

Tittar snabbt på Elin 

Johan ”Sluta, stopp!” Vänder sig ifrån Elin och viftar med armar och 

händer i luften 

Pedagogen Elin 
 

Går mot avdelningens ytterdörr och går in på 

förskolan 
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Johan Säger något ohörbart Fortsätter att vifta med sina armar och händer i 

luften 

Pedagogen Elin 
 

Kommer ut genom dörren till förskolan och har 

en vit påse i handen 

Pedagogen Elin 
 

Viftar med den vita påsen i luften 

Johan 
 

Springer mot Elin 

 

I början av den här sekvensen riktas Johans handlingar mot vinden, som han känner mot sitt 

ansikte och sin kropp. Detta tydliggörs av att Johan börjar vifta med sina händer, framför allt 

framför ansiktet. Hans kroppsspråk förmedlar att blåsten känns obehaglig, vilket han också 

bekräftar genom att han med arg röst säger att han vill att det ska sluta blåsa. Johans verbala 

språk och kroppsspråk kännetecknas som en medierad handling, en handling som i detta fall 

får pedagogen Elin att rikta sina handlingar mot Johan. Detta blir synligt då Elin rör sig mot 

Johan samtidigt som hon frågar om de ska hämta en påse. När hon frågar detta skapar Elin en 

cirkel med händerna, vilket vi å ena sidan tolkar som en förstärkning av ordet påse, samtidigt 

som det också kan tolkas som en boll eller en ballong. Interaktionen kännetecknas här av att 

Elins kroppsspråk förstärker det verbala språket, men vi menar samtidigt att det även kan 

skapa förvirring kring förståelsen av vad det är Elin egentligen formar i luften. När Johan 

vänder sig bort från Elin utan att svara på hennes fråga kan det förstås som att Johan inte 

riktigt förstått vad Elin ville förmedla. Det finns också en motsättning i Elins handlingar 

gentemot Johans handlingar, där Elin trots att Johan riktar sina handlingar mot vinden igen 

går in själv och hämtar en påse. Detta tolkar vi som att Elin vill upprätthålla interaktionen 

med Johan, där hon tar tillvara på hans uppmärksammande för blåsten. Vår tolkning bekräftas 

genom att Johan kommer springandes mot Elin när hon viftar med påsen i luften. Här 

kännetecknas interaktionen mellan Johan och Elin av ett gemensamt möte kring påsen, blåsten 

och deras handlingar. 

5.1.2 Det verbala språket som mediering 

Följande sekvens utspelar sig i sandlådan på förskolegården. Pedagogen Stina sitter i 

sandlådan med tre barn runt omkring sig. Eftersom Stina riktade sin uppmärksamhet mot 

endast ett barn kommer fokus i denna sekvensen ligga på den situationen mellan Stina och 

Nemo. 
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Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och 

meningar 

Icke-verbal: Kroppspråket 

Pedagogen Stina 
 

Fyller en spann med sand och plattar till sanden med 

handen 

Pedagogen Stina ”Nu kommer det.” Vänder på spannen och sätter den upp och ner på sanden. 

Tittar på Nemo. 

Nemo 
 

Tittar på Stina 

Pedagogen Stina ”Kan du lyfta Nemo?” 

(vänlig röst) 

Tittar på Nemo 

Nemo 
 

Reser sig upp och går fram till Stinas spann och lyfter på 

den 

Pedagogen Stina ”Oj titta!” (långmäld, 

spännande röst) 

 

Nemo 
 

Tar upp sand i sin hand ifrån spannen som han lyft på och 

kastar sanden som han har i handen på ett annat barn. 

Pedagogen Stina ”Nej, inte kasta sand!” 

(bestämd röst) 

 

Nemo 
 

Tar upp spannen som han lyfte på och häller över sanden 

som är kvar i en gryta 

Nemo 
 

Tittar om det finns någon sand kvar i spannen 

Pedagogen Stina ”Var där ingen?” 
 

Pedagogen Stina ”Ska vi fylla den 

igen?” 

Sträcker fram sin hand mot spannen 

Nemo 
 

Sätter ner spannen i grytan och börjar fylla spannen med 

sand med hjälp av händerna 

Pedagogen Stina ”Har du ingen spade 

Nemo?” 

 

Nemo 
 

Fortsätter fylla spannen med hjälp av händerna. 
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Pedagogen Stina ”Här Nemo får du en 

spade” 

Tar en spade och räcker den till Nemo 

Nemo 
 

Tar spaden från Stina och sätter sig ner i sandlådan och 

börjar fylla spannen med sand med hjälp av spaden 

 

I exemplet ovan ser vi att pedagogen Stina riktar sina handlingar mot Nemo, dels genom att 

hon sätter ner spannen framför honom, men också för att hon tittar på honom när hon säger 

“Nu kommer det”. Stina ställer även frågor till Nemo, men Nemo verkar inte intresserad av en 

verbal interaktion då han inte svarar på några av frågorna. Istället ser vi att interaktionen 

mellan Stina och Nemo huvudsakligen kännetecknas av fysiska handlingar, där Nemo genom 

sitt kroppsspråk riktar sina handlingar mot Stina och spannen. Vi kan också se att Stina 

försöker använda det verbala språket som verktyg i interaktionen, vilket Nemo svarar på 

genom att utföra fysiska handlingar (vända på spannen, fyller spannen med sand, tar emot 

spaden). Detta gör att interaktionen delvis även kännetecknas av det verbala språket som 

medierande verktyg, då det Stina säger medierar en förståelse för de fysiska verktygens 

användningsområde. Med hjälp av det Stina sagt kan Nemo alltså utföra olika former av 

fysiska handlingar (gräva, hälla, fylla) som riktas mot de fysiska verktygen.  

5.1.3 En kombination av det verbala spårket och kroppsspråket 

I exemplet nedan sitter pedagogen Lisa på knä på ett trädäck ute på förskolegården. Framför 

sig har hon en nyckelpiga med ett förstoringsglas i mitten. Nyckelpigan har en pojke som vi 

kan kalla Emil valt i redskapsförrådet några minuter tidigare. Emil står nu 1-2 meter ifrån 

pedagogen och håller i en sten som han precis innan slängt iväg en bit för att sedan hämta den 

igen. 

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och 

meningar 

Icke-verbal: Kroppspråket 

Pedagogen Lisa ”Var det stenen? 

Var det samma 

sten?” 

Tittar på Emil 

Emil ”Mm” Nickar 

Pedagogen Lisa ”Får jag titta?” Tittar på Emils hand där stenen ligger 

Emil ”Mm” 
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Pedagogen Lisa 
 

Lutar sig över Emils hand och tittar på stenen 

Emil 
 

Tittar på  Lisas ansikte och sträcker fram sin hand mot hennes 

ansikte 

Pedagogen Lisa ”Mm, ska du lägga 

den här under då?” 

Pekar mot nyckelpigans mitt och tittar på nyckelpigan 

Emil 
 

Tittar på nyckelpigan och böjer sig ner mot den 

Pedagogen Lisa ”Så ska vi titta på 

den” 

 

Emil 
 

Tar tag om nyckelpigans kanter med sina händer och lutar 

nyckelpigan på ena sida, lägger stenen under nyckelpigan och 

ställer ner nyckelpigan igen 

Emil 
 

Böjer sig ner över nyckelpigan och tittar på stenen genom 

nyckelpigans förstoringsglas 

 

Den interaktion som äger rum ovan kännetecknas av en ömsesidig turtagning mellan Emil och 

Lisa, både vad gäller det verbala språket samt kroppsspråket. Vi ser att pedagogen Lisa 

använder det verbala språket och kroppsspråket i kombination med varandra medan Emil 

mestadels använder kroppsspråket som språkligt verktyg. Lisa riktar sina handlingar mot Emil 

och mot nyckelpigan. På samma sätt riktar Emil sina handlingar mot Lisa och nyckelpigan. 

Genom att Emil sträcker fram sin hand med stenen mot Lisas ansikte tyder detta på att han 

accepterar hennes försök till interaktion, han riktar en fysisk handling mot Lisa. Att Lisa riktar 

blicken mot och pekar ner på nyckelpigan när hon ställer frågan “Ska du lägga den här under 

då?” tolkar vi som att hon försöker skapa en lärandesituation, med hjälp av nyckelpigan som 

fysiskt verktyg. Lisa har då genom en kombination av det verbala språket och kroppsspråket 

förmedlat en kunskap om att något ska hända om Emil lägger stenen under nyckelpigans mitt. 

Interaktionen kännetecknas här av en mediering av kunskap. Denna mediering leder till att 

Emil vill prova själv. När Emil lagt stenen under nyckelpigan böjer han sig ner och tittar på 

stenen genom nyckelpigans förstoringsglas. Detta anser vi tyder på att Emil tillägnat sig 

kunskap om nyckelpigans funktion som fysiskt verktyg. 

 

5.2 Upprepade handlingar 

Under denna rubriken följer en sekvens som är uppdelad i två delar. Sekvensen handlar om en 
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pedagogs upprepade handlingar, vilket i de efterföljande analyserna relateras till de lärande 

förutsättningar som skapas i situationen. 

 

5.2.1 Pedagogen som förebild 

Detta är en fortsättning på sekvensen ifrån exempel 5.1.1, där Johan ville att det skulle sluta 

blåsa och pedagogen Elin därefter gått in på förskolans avdelning för att hämta en påse. När 

denna sekvensen startar har pedagogen Elin precis varit inne på förskolan och hämtat en vit 

påse som hon kommer ut med på förskolegården. 

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och meningar Icke-verbal: Kroppspråket 

Pedagogen Elin 
 

Går mot Johan med en tom vit påse i handen 

och viftar med påsen 

Johan 
 

Springer mot Elin, med ett leende 

Pedagogen Elin 
 

Sätter sig på knä när Johan kommer fram till 

henne 

Pedagogen Elin 
 

Elin sträcker fram påsen mot Johan 

Pedagogen Elin ”Vad är det i påsen nu?” (undrande 

tonläge) 

Stryker påsen med sina händer 

Pedagogen Elin ”Känn” Klappar påsen mellan sina händer 

Johan ”Mm” Tittar på påsen 

Pedagogen Elin ”Jag tycker den känns lite tom ?” 

(undrande tonläge) 

Klappar påsen mellan sina händer igen och 

tittar på Johan 

Johan 
 

Sträcker fram sin hand och tar tag i påsen 

Johan ”Kolla!” (glatt och högljutt) Sträcker upp påsen i luften, tittar på Elin 

 

I exemplet ovan blir det tydligt att pedagogen Elin riktar sina handlingar mot Johan. Detta 

tydliggörs genom hennes kroppsspråk (blickar, gester), som visar att interaktionen är tänkt att 

ske mellan Elin och Johan. Interaktionen kännetecknas av ett ömsesidigt samspel, där Elin 

ställer frågor med ett undrande tonläge och uppmanar Johan att känna på påsen. Johan 

använder inte det verbala språket särskilt mycket, men hans fysiska handlingar riktas 



19 
 

genomgående mot påsen som fysiskt verktyg. Elins tonläge när hon ställer frågorna tolkar vi 

som en inbjudan till ett gemensamt utforskande, där Elin vill att de lär sig något tillsammans. 

Samtidigt som hon ställer frågan stryker hon lite lätt med sina händer på påsen. Hon 

uppmanar även Johan att känna på påsen, vilket kan ses som en uppmaning för att få honom 

att uppleva påsens “innehåll” med kroppen och inte bara genom det han ser. Inte förrän Elin 

tillägger hur hon upplever påsens innehåll tar Johan tag i påsen med handen. Vi ser att Elin 

agerar förebild för Johan och att hans glada utrop tyder på att han gjort en upptäckt av något 

han inte varit med om innan. Interaktionen kännetecknas här av att Elin använder det verbala 

språket för att skapa lärande förutsättningar för Johan, genom att hon genomgående i 

interaktionen uppmanar Johan att svara på frågor och känna på påsen. 

 

Sekvensen från interaktionsschemat ovan fortsätter med att Elin frågar Johan om de ska fylla 

påsen med något. Johan svarar med ett glatt jakande på Elins fråga. Elin öppnar påsen, men 

innan vinden hinner fylla den med luft så vänder Johan sig om och går med raska steg 

därifrån. 

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och 

meningar 

Icke-verbal: Kroppspråket 

Pedagogen Elin ”Titta nu här Johan” Viftar med påsen från höger till vänster, fram och 

tillbaka 

Johan 
 

Går tillbaka till Elin med snabba steg 

Pedagogen Elin 
 

Stänger den öppna påsen och snurrar ihop änden på 

påsen 

Pedagogen Elin ”Är där nåt i påsen nu?” Tittar på Johan och ler 

Johan ”Jaaaa!” (glatt tonläge) Nickar tydligt 

Pedagogen Elin ”Vad är det i påsen?” 
 

Johan ”Naoo-meeni?” 

(undrande tonläge) 

Han sträcker ut händerna åt sidan. (Frågande 

ansiktsuttryck) 

Pedagogen Elin ”Känn, känn” Sträcker fram påsen som är fylld med luft mot Johan 

Johan 
 

För händerna mot påsen, sträcker ut dem och klappar 

sedan påsen mellan händer 
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Johan ”hahahaha” 
 

 

I början av exemplet ser vi att Johan och Elins handlingar riktas åt olika håll, där Elin 

fortfarande riktar sina handlingar mot påsen medan Johan vänder bort kroppen ifrån påsen och 

är på väg att rikta sina handlingar mot något annat. Elin använder det verbala språket och 

påsen som fysiskt verktyg i kombination för att få Johan att vända sig mot henne igen. Detta 

får honom att återgå till deras gemensamma interaktion. Elin fyller påsen med luft och frågar 

Johan om det finns något i påsen nu. Johan svarar tydligt med både sitt verbala språk och 

kroppsspråk att det finns något i påsen, vilket tyder på att han tillägnat sig den kunskapen 

ifrån deras tidigare utforskande. Elin ställer då en fråga om vad det är i påsen. Interaktionen 

kännetecknas här av ett utforskande förhållningssätt. Vi ser också att denna fråga är en 

upprepning av frågan “Vad är det i påsen nu?” som Elin ställde tidigare. Johan visar med sitt 

kroppsspråk att han inte kan svaret, vilket vi kan se genom att han sträcker ut händerna rakt ut 

från kroppen. Han förstärker det också genom att använda ett undrande tonläge och ett 

frågande ansiktsuttryck. Elin uppmanar Johan återigen att känna på påsen. Uppmaningar 

skapas av Elin genom det verbala språket, vilket gör att det verbala språket blir ett verktyg för 

att skapa lärande förutsättningar för Johan i deras gemensamma utforskande av påsen och 

luften. 

 

5.3 Pedagogers användning av fysiska verktyg 

I avsnitten nedan följer två olika sekvenser som berättar om hur pedagoger använder sig av 

fysiska verktyg i interaktioner med barn vid utevistelse på förskolegården. 

5.3.1 Pedagogen erbjuder fysiska verktyg 

Exemplet nedan äger rum i sandlådan på förskolegården, där pedagogen Ewa sitter på knä 

med fyra barn omkring sig, två barn på var sida om sig. Snett framför Ewa står en plastlåda 

med spadar, spannar och sandformar i. Mitt framför Ewa står en spann, som hon med hjälp av 

en gul spade fyller med sand, hennes blick är till en början riktad mot spannen innan hon 

vänder sig mot ett av barnen, Ida. 

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och 

meningar 

Icke-verbal: Kroppspråket 

Pedagogen Ewa 
 

Vänder sig om och tittar på Ida 
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Pedagogen Ewa ”Vill du också ha 

en spade Ida?” 

Sträcker sig mot plastlådan och tar en spann och ställer 

framför Ida 

Ida ”Jag gräva” Tittar på Ewa. 

Pedagogen Ewa ”Aa du ska få en 

spade och hink” 

Sträcker sig efter plastlådan igen, lyfter upp lådan och vänder 

den mot Ida 

Pedagogen Ewa 
 

Gräver i lådan 

Pedagogen Ewa ”Ska vi se....Här 

har vi lite spadar” 

Ewa ger en spade till Ida 

Pedagogen Ewa ”Här var lite 

formar” 

Gräver i lådan 

Pedagogen Ewa 
 

Plockar upp två plastformar och en sockerkaksform ur 

plastlådan och lägger framför Ida 

Pedagogen Ewa ”Och en liten fisk” Plockar upp en plastform som ser ut som en fisk och lägger 

den framför Ida 

Pedagogen Ewa 
 

Ställer tillbaka plastlådan där den stod innan.. Tar sedan upp 

spaden hon grävt med tidigare och fortsätter att fylla sin spann 

med sand. 

 

Interaktionen ovan kännetecknas av att Ewa riktar sina handlingar mot endast ett barn, trots 

att det sitter tre andra barn runt henne. Vi kan se hur Ewa riktar sina handlingar mot Ida 

genom att hon inledningsvis vänder sig mot Ida för att sedan erbjuda fysiska verktyg till Ida. 

Ida riktar hela tiden sin blick mot Ewa och sitter still medan Ewa lägger olika fysiska verktyg 

framför Ida. Ewa för en språklig interaktion med Ida, vilket Ida inte besvarar i särskilt hög 

grad. Idas kroppsspråk säger oss ingenting och det enda Ida uttrycker verbalt är att hon vill 

gräva. Vi kan dock se att det Ida uttrycker verbalt medieras till Ewa, som besvarar detta 

genom att erbjuda Ida olika fysiska verktyg som finns i plastlådan. Något som är intressant i 

interaktionen är hur Ewa frågar om Ida vill ha en spade, men istället ställer Ewa fram en 

spann. Vi anser att det blir motsägande för Ida när Ewa frågar om hon vill ha en spade, men 

istället erbjuder henne en spann. Interaktionen kännetecknas här av motsägningar i Ewas sätt 

att agera, då hennes handlingar medierar något annat än det hon uttryckt genom sin fråga. Vi 

ser också att det kan skapa en förvirring kring begreppen spann och spade, vad heter 

egentligen vad? Vidare erbjuder Eva fler fysiska verktyg till Ida när hon plockar upp formar i 
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olika storlekar och utförande. Hon benämner samtidigt de fysiska verktygen när hon lägger 

dem framför Ida. Här kan vi se att pedagogen till skillnad från tidigare använder rätt begrepp 

till rätt fysiskt verktyg, vilket kan betraktas som en förutsättning för lärande. När Eva sedan 

har gett Ida de fysiska verktyg hon upplever att Ida behöver återgår hon till sina egna 

handlingar med att fylla sin spann med sand. Ida fyller även hon sin spann med sand. Deras 

handlingar riktas därmed åt olika håll, vilket kan tolkas som att deras gemensamma 

interaktion är avslutad för stunden. 

5.3.2 Fysiska verktyg som medierad handling 

Följande sekvens utspelar sig även den i sandlådan på förskolegården. Pedagogen Lena 

kommer gående från redskapsförrådet med några spadar, små krattor, bakformar och bilar i 

famnen. Hon lägger sakerna på ett bord som finns i sandlådan. I sandlådan sitter Nils, som 

reser på sig när Lena kommer med sakerna. Nils tar sedan en kratta från bordet och sätter sig 

ner i sandlådan igen och börjar kratta i sanden.  

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och meningar Icke-verbal: Kroppspråket 

Pedagogen Lena ”Nils, Nils, Titta Nils! Göra vägar 

till bilen. Serpentinväg” 

Tar en spade från bordet 

Pedgogen Lena 
 

Drar spaden i sanden i en sick-sack-form med 

rundade kanter, samtidigt som hon backar 

Nils 
 

Tittar på pedagogen Lena och krattar samtidigt i 

sanden 

Pedagogen Lena ”Sen kan bilen köra här” Tar en rosa lastbil från bordet och kör på vägen 

hon gjort i sandlådan 

Nils 
 

Reser på sig och går bort till bordet och tar en 

rosa lastbil 

Nils 
 

Kör med den rosa lastbilen på vägen Lena har 

gjort i sanden 

 

Liksom i det förra exemplet kan vi även här se att det är pedagogen som erbjuder barnet olika 

fysiska verktyg. I vårt ovanstående exempel ser vi att Lena riktar sina handlingar mot Nils i 

interaktionen, genom att hon ropar på honom samtidigt som hon hela tiden får honom att titta 

på henne. Interaktionen kännetecknas av att Lena använder de fysiska verktygen för att skapa 
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en aktivitet med Nils. Hon drar med spaden i sanden och låter bilen köra på vägen som hon 

nyss skapat. Hon använder även det verbala språket för att förklara vad hon gör samtidigt som 

hon visar det hon gör med kroppen. När Lena börjar köra med bilen på serpentinvägen blir 

bilen ett fysiskt verktyg som medierar en handling hos Nils. Detta kan vi se genom att Nils 

hämtar en likadan rosa lastbil som Lena och börjar köra med den på serpentinvägen. 

Interaktionen karaktäriseras även av Lenas användning av begrepp. Vi kan se att hon 

använder olika nivåer på begrepp, där vi betraktar begreppen “väg” och “bil” som begrepp av 

enklare karaktär, medan begreppet “serpentinväg” ses av oss som ett begrepp på en högre 

nivå. Att använda olika nivåer på begrepp kan ses som en förutsättning för lärande. Detta är 

något som kommer att beskrivas närmare i nedanstående avsnitt.  

 

5.4 Pedagogers användning av begrepp 

Under detta avsnitt följer en sekvens som handlar om pedagogers användning av begrepp. Vi 

såg att detta var ett mönster som återkom i flera videosekvenser (se även exempel 5.3.2), men 

vi anser att det skildras tydligast i sekvensen som redovisas nedan. Användningen av begrepp 

i sekvensen relateras sedan till lärande förutsättningar i efterföljande analys. 

5.4.1 Olika nivåer av begrepp 

I följande exempel sitter pedagogen Karin och Vincent på marken på förskolegården. I 

Vincents ena hand håller han en kotte och i den andra handen ett förstoringsglas.  

Deltagare: 

Pedagoger/Barn 

Verbal: ord och 

meningar 

Icke-verbal: Kroppspråket 

Vincent 
 

Håller förstoringsglaset över kotten och tittar på 

kotten 

Pedagogen Karin ”Såg du den? Blev den 

stor?” 

 

Vincent 
 

Tittar på Karin 

Pedagogen Karin ”Mm titta, den blev stor 

ja” 

Lutar sig över förstoringsglaset 

Pedagogen Karin ”Den blev större” Tittar på Vincent 

Vincent 
 

Tittar på Karin 
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Vincent 
 

Vrider på huvudet och tittar genom 

förstoringsglaset 

 

Inledningsvis ser vi att Karin inte behöver använda varken det verbala språket eller 

kroppsspråket för att Vincent ska veta hur han ska göra med förstoringsglaset. Både Karin och 

Vincent riktar sina handlingar mot förstoringsglaset, där Karins handlingar kännetecknas av 

en nyfikenhet för Vincents utforskande. När Vincent tittat på kotten genom förstoringsglaset 

frågar Karin honom om han såg kotten och om den blev stor. Detta tolkar vi som att hon vill 

förmedla vad som händer när han tittar genom ett förstoringsglas. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan detta tolkas som att förstoringsglaset fungerar som ett medierande verktyg. 

Genom förstoringsglaset och Karins frågor och beskrivningar kan Vincent tillägna sig 

kunskap om förstoringsglasets funktion. Karins verbala interaktion med Vincent genomsyras 

även av att Karin genomgående använder sig av begreppen “stor” och “större”. Hon upprepar 

begreppet “stor” flera gånger innan hon höjer nivån på begreppet till “större”. Att hon 

upprepar begreppet “stor” mer än en gång kan tyda på att hon vill få Vincent att tillägna sig 

kunskapen om begreppet. Samtidigt ger hon inte Vincent tid att tillägna sig betydelsen av 

begreppet “stor”, då hon direkt därefter talar om att kotten blev “större”. När Vincent tittar på 

Karin för att sedan titta på kotten genom förstoringsglaset igen tolkar vi det som att han 

försöker skapa sig en förståelse kring de begrepp som Karin just introducerat för honom. 

 

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras vår studies resultat i relation till områdesöversikten, teoretisk 

utgångspunkt samt studiens syfte och frågeställningar. Detta kallar vi för resultatdiskussion.  

I metoddiskussion reflekterar vi över de metodval vi har gjort i denna studie. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt i de fyra teman vi har kommit fram till i resultatdelen kommer vi i detta 

avsnitt att diskutera vårt analyserade resultat uppdelat i två teman som behandlar de resultat vi 

kommit fram till. Följande teman ligger till grund för vår diskussion: Språkliga verktyg samt 

fysiska verktyg. Diskussionen förs i förhållande till områdesöversikten, teoretisk 

utgångspunkt samt studiens syfte och frågeställningar. 
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6.1.1 Språkliga verktyg 

Utifrån studiens syfte, där vi vill få syn på hur pedagoger använder sig av språkliga verktyg i 

interaktion med barnen, framkommer det i resultatet att pedagogerna använder de språkliga 

verktygen på olika sätt. Vissa av pedagogerna förstärker sitt verbala språk med kroppsspråk 

medan andra pedagoger använder det verbala språket och kroppsspråket växelvis. Endast en 

liten del av vårt resultat visar att pedagoger använder nästan enbart det verbala språket vid 

interaktioner med barnen. Enligt Aasebö & Melhuus (2007) ses kroppsspråket som en lika 

viktig del som det verbala språket för barns inlärning och utveckling. Detta stämmer överens 

med det som framkommit i vårt resultat, där vi såg att de flesta av pedagogerna använde sig 

av både verbalt språk och kroppsspråk i kombination vid interaktioner med barn. Denna 

kombination av användning av de båda kategorierna av språkliga verktyg kan ur ett 

sociokulturellt perspektiv betraktas som förutsättningar för lärande.  

    Vårt resultat visar även att barnen flertal gånger vänder sig bort från pedagogen och inte 

svarar på deras frågor, vilket gör att pedagogerna får anstränga sig mer för att upprätthålla 

interaktionen. Mårdsjö Olsson (2010) anser att pedagoger kan bidra till barns lärande genom 

att bemöta dem på deras egna villkor. Hon menar vidare att en närvarande pedagog är lyhörd 

för barnens tankar, frågor och funderingar. Vid de situationer där barnen vänder sig bort från 

pedagogen och pedagogen fortsätter att kalla på barnets uppmärksamhet anser vi att 

bemötandet inte riktigt sker på barnens villkor, eftersom barnen visar med sitt kroppsspråk att 

de inte vill delta i interaktionen. Å andra sidan kan det vara svårt för pedagoger att tolka det 

yngre barnets tankar, frågor och funderingar när barnet inte har det verbala språket som 

verktyg. 

    Ett annat mönster som blev synligt i vårt resultat var pedagogernas sätt att använda begrepp 

som språkligt verktyg i interaktion med barnen. Vi såg att nivåerna och svårighetsgraden på 

de olika begreppen varierade, där pedagogerna i vissa fall använde relevanta begrepp med 

olika svårighetsgrader och i andra fall benämndes saker och fenomen endast som “de” eller 

“den”. Löwenborg (2015) menar att pedagoger som vill lära barnen nya språkliga färdigheter 

först behöver fundera på vilka ord eller begrepp som barnet behöver lära sig för att kunna 

förstå och i sin tur använda sig av dem. I de fall där pedagogen använder sig av relevanta 

begrepp kan vi se att pedagogen är närvarande i situationen trots att de kanske inte hunnit 

fundera över vilka ord eller begrepp som barnet behöver lära sig. Löwenborg (2015) menar 

vidare att en närvarande pedagog kan hjälpa barnet att förstå begreppets innebörd. I relation 

till vårt resultat blev det däremot inte tydligt hur pedagogen genom sin närvaro skapar en 
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förståelse för begreppets innebörd, eftersom pedagogerna i vår studie inte förklarade eller 

visade på begreppens innebörd, varken genom det verbala språket eller kroppsspråket. 

6.1.2 Fysiska verktyg 

Med föreliggande studie ville vi även få syn på hur de fysiska verktygen används av 

pedagoger i interaktioner med barn vid utevistelse på förskolan. Resultaten visar att det oftast 

är pedagogerna som erbjuder barnen de fysiska verktyg som finns tillgängliga på en 

förskolegård, t.ex. spannar, spadar, cyklar, bilar och formar. Detta stämmer överens med det 

Szczepanski m.fl. (2006) belyser, nämligen att en närvarande, aktiv och medupptäckande 

pedagog bidrar till skapandet av aktiviteter för barnen i utemiljön. Enligt Mårdsjö Olsson 

(2010) ska barn i förskolan mötas av pedagoger som ser barns möjligheter och förmågor att 

utforska omvärlden. I vårt resultat framkommer det att pedagogerna ger barnen fysiska 

verktyg för att de ska kunna utforska omvärlden på andra sätt. När barnet kan göra något på 

ett annat sätt och därmed har lärt känna något nytt har lärande förutsättningar skapats av 

pedagogen (Broström, Herring & Nelleman Nielsen, 2015). I vårt resultat framkommer det 

även att pedagogerna använder sig av de fysiska verktygen på olika sätt. I vissa fall visade 

pedagogerna vad de fysiska verktygen kan användas till genom att använda verktygen själva, 

och i andra fall visade pedagogerna inte det utan tog bara fram verktygen och placerade 

framför barnet. När pedagoger visar vad de fysiska verktygen kan användas till genom att de 

använder verktygen själva blir pedagoger betydelsefulla förebilder för barnen. Detta eftersom 

barnen iakttar hur pedagogerna gör för att sedan göra likadant (Ladberg, 2003), vilket var 

något som framkom i vårt resultat, där vi kunde se hur barnen med hjälp av fysiska verktyg 

gjorde likadant som pedagogerna. 

    Det framkom även i delar av vårt resultat att pedagoger använder sig av fysiska verktyg 

som medierande resurser vid interaktion med barnen. Detta innebär att de fysiska verktygen 

medierar pedagogens tolkning och förståelse av omvärlden till barnet, som i sin tur gör att 

barnet kan ta ställning till världen och agera på olika sätt (Säljö, 2011; Säljö, 2013). Många av 

gångerna när pedagogen använde fysiska verktyg resulterade det i att barnen gjorde likadant 

som pedagogen. Pedagogerna uppmanade även barnen att upprepa handlingarna, vilket enligt 

Gladwell (2009, refererat i Schwartz, 2012, s.93) gör att barnen upplever händelsen på nya 

sätt för varje gång som den upprepas. Att uppleva något annat än tidigare menar Broström, 

Herring & Nelleman Nielsen (2015) är en av förutsättningarna för lärande.  
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6.2 Didaktiska implikationer 

Utifrån vår studies resultat anser vi att det är angeläget för pedagoger att fundera på hur de 

skapar förutsättningar för lärande vid interaktioner med barnen. Resultatet i vår studie visar 

att det är viktigt att pedagoger är medvetna om hur de använder sitt verbala språk och 

kroppspråk, särskilt eftersom det verbala språket i vår studie framkommit som ett kännetecken 

för lärande förutsättningar för barn. 

    Resultatet i vår studie visade även på hur de fysiska verktygen används av pedagoger i 

interaktion med barn vid utevistelse, där det oftast var pedagogerna som erbjöd barnen fysiska 

verktyg. Därför anser vi att det är betydelsefullt för pedagoger att fundera på vilka fysiska 

verktyg som erbjuds till barnen och i vilka situationer detta bör ske. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Vi anser att en icke deltagande observation som metodval har varit relevant för studiens syfte, 

då vi ville studera pedagogers interaktioner med barnen vid den dagliga utevistelsen utan att 

interagera med de deltagande pedagogerna och barnen. Däremot upptäckte vi att det blev 

svårt för oss att vara helt icke deltagande observatörer vid några tillfällen, eftersom barnen var 

kända för oss sedan tidigare och därför gärna ville visa saker och prata med oss. Denna 

problematik uppstod framför allt vid det sista observationstillfället.  

Våra observationer dokumenterades genom videoinspelning, vilket har både för- och 

nackdelar. Fördelen i den här studien har varit att vi har kunnat gå tillbaka i videosekvenserna 

och titta på dem flera gånger. Det har även möjliggjort ett bredare fokus i interaktionerna, 

vilket inte hade kunnat uppnås med ett observationsschema, vilket ofta innehåller en 

förhållandevis strikt struktur med begränsat fokus (Björndal, 2005). En nackdel med 

videoinspelning kan vara att observatören (den som håller i kameran) påverkar vad som 

filmas och vad för ljud som spelas in i observationerna genom hur och vart observatören 

placerar kameran (Björndal, 2005). Med detta i åtanke valde vi därför att båda skulle filma 

med varsin kamera, just för att få syn på interaktioner ur olika synvinklar samt att vi fick in en 

större mängd empiriskt material att analysera. 

    Urvalet för vår studie har varit av bekvämlighetskaraktär och relativt litet i relation till hur 

många förskolor det finns i landet. Detta gör att resultatet inte är generaliserbart, men vi har 

med denna studie inte varit ute efter att vårt resultat ska kunna generaliseras. Vi har istället 

velat bidra med en djupare förståelse för pedagogers interaktioner med barn vid utevistelsen. 
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7. Avslutning 

I följande avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till utifrån studiens resultat, 

analys och diskussion. Vi redogör även för vad vi anser kan vara intressant att genomföra vid 

vidare forskning. 

 

7.1 Slutsats 

En av slutsatserna vi drar utifrån denna studies resultat är att pedagogerna använder sig av 

verbala begrepp på olika nivåer och med olika svårighetsgrad i interaktion med barn på 

förskolegården. I våra observationer var det också tydligt hur pedagogerna upprepade sina 

egna handlingar och även uppmanade barnen till att upprepa sina handlingar. På så vis har vi 

fått syn på hur det verbala språket är ett tydligt kännetecken i pedagogernas sätt att skapa 

förutsättningar för lärande. En annan slutsats vi kan dra utifrån denna studie är att 

pedagogerna använde det verbala språket och kroppsspråket på varierade sätt, där vissa av 

pedagogerna förstärkte sitt verbala språk med kroppsspråk medan andra pedagoger använde 

det verbala språket och kroppsspråket växelvis. Trots att kroppsspråket ofta användes av 

pedagogerna i samband med det verbala språket framkom det inte lika tydligt som ett 

kännetecken för lärande förutsättningar i vår studies resultat. En tredje slutsats vi drar utifrån 

studien är att pedagogerna erbjuder barnen fysiska verktyg, där vissa av pedagogerna sedan 

även använde de fysiska verktygen själva medan andra endast placerade ut de fysiska 

verktygen framför barnen. När pedagogerna själva använde de fysiska verktygen blev de 

förebilder för barnen samtidigt som de fysiska verktygen blev medierande resurser på så vis 

att de medierade pedagogens förståelse och tolkning av omvärlden till barnen. 

 
7.2 Vidare forskning 

I denna studie har vi studerat vad som kännetecknar förutsättningar för lärande i pedagogers 

interaktioner med barn vid utevistelse samt hur pedagoger använder de fysiska och språkliga 

verktygen i interaktioner med barn vid utevistelse. Vi anser att det hade varit intressant att 

även studera förutsättningar för lärande i barns interaktioner med varandra och därigenom få 

syn på hur de använder de fysiska och språkliga verktygen i interaktion med varandra. 

Resultatet ifrån en sådan studie hade kunnat ställas i relation till vår studies resultat för att få 

syn på om det är nått som skiljer sig mellan pedagogernas och barnens interaktioner. Vi anser 

även att det hade varit spännande att genomföra denna studie på fler förskolor, för att se om 
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de teman som blivit synliga för oss även hade framkommit vid andra förskolors dagliga 

utevistelse.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Informationsbrev 

9.1.1 Bilaga 1.1  Informationsbrev till pedagoger 
Hej! 

Vi heter Tina Svensson & Malin Karlsson och vi studerar till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Vi läser nu vår sista kurs “Examensarbete”, där vi skriver ett examensarbete om 

pedagogers interaktioner med barnen vid utevistelse. Syftet med vårt examensarbete är att få 

en ökad förståelse för vad som kännetecknar interaktioner mellan pedagoger och barn. I vår 

studie följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att du/ni blir 

informerade om studien och dess syfte, att deltagandet är frivilligt, det går inte att identifiera 

deltagarna i studien samt att informationen vi samlar in endast kommer användas till detta 

forskningsändamål.  

 

Interaktionerna kommer att dokumenteras genom filmning, men filmerna är endast till för oss 

och de kommer att raderas så fort studien är avklarad. 

 

Vår förhoppning är att ni skulle vilja delta i denna studie, men som vi skrev ovan är 

deltagandet så klart frivilligt. Meddela oss gärna ifall ni vill delta (hela eller delar av 

arbetslaget) samt ge oss förslag på två tillfällen som ni känner passar att vi kommer ut och 

samlar in data till studien ifall ni skulle vilja delta.  

Tack på förhand! 

MVH Tina & Malin 

 

Kontaktuppgifter till oss, ifall ni har några frågor: 

Tina Svensson: T_iinaa@hotmail.com (mail) och 070-0425539 (mobilnummer). 

Malin Karlsson: malin.karlsson2@halmstad.se och 076-3483430 (mobilnummer). 
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9.1.2 Bilaga 1.2  Informationsbrev till föräldrar 

Hej! 

Vi heter Tina Svensson & Malin Karlsson och vi studerar till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Vi läser nu vår sista kurs “Examensarbete”, där vi skriver ett examensarbete om 

pedagogers interaktioner med barnen vid utevistelse. Syftet med vårt examensarbete är att få 

en ökad förståelse för vad som kännetecknar interaktioner mellan pedagoger och barn. I vår 

studie följer vi strikt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att du/ni blir 

informerade om studien och dess syfte, att ditt barns deltagande är frivilligt, det går inte att 

identifiera deltagarna i studien eftersom namnen ändras samt att informationen vi samlar in 

endast kommer användas till detta forskningsändamål.  

 

Interaktionerna kommer att dokumenteras genom filmning, men filmerna är endast till för oss 

och de kommer självfallet att raderas så fort studien är avklarad. 

 

Tidigare i höstas lämnade vi ut samtyckesblanketter som gällde både vårt 

verksamhetsutvecklingsprojekt och examensarbetet. De tidigare samtyckena gäller därmed 

fortfarande, vilket innebär att ert barn kommer att delta i studien. Vi kommer däremot att vara 

observanta på ifall ert barn visar att det inte vill delta i studien och kommer då sluta filma ert 

barn.  

 

Har ni några frågor så får ni gärna kontakta oss! 

Tina Svensson: T_iinaa@hotmail.com 

Malin Karlsson: malin.karlsson2@halmstad.se 

 

MVH Tina Svensson & Malin Karlsson 
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9.2 Bilaga 2  Samtyckesblankett till vårdnadshavare 

 

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. 

Höstterminen 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 

Studierektor Förskollärarprogrammet 
Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 – 16 73 36 
 

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 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

Malin Karlsson

Tina Svensson


