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Abstract 

The name of this essay is “’Just’ go play – A scientific essay of children’s free play in 

nature”. Its purpose is to investigate what happens to us educators, and what we can see in 

children’s free play in nature, when we adopt a more observing and inquiring attitude and 

when the children steer their own play. The background to my interest in this is that I have 

been reflecting over the fact that my team organizes many activities, organized by us 

educators, and that I have a feeling that I am missing something in the children’s play and 

learning. My starting point consists of three essays, where I first depict two activities, 

organized by educators, and after that a situation where I follow and participate in the 

children’s play on their terms. Based on this I ask the following questions: Which learning 

and what experiences can we observe in the children’s free play in nature, by interpreting 

their actions, when us educators take a more flexible approach? What practical knowledge 

does an educator, who encourages free play, need? What abilities need to be strengthened, 

unlike an educator who is focused on the measurable, or what can be shown outwardly to 

others? Except reflecting over my experiences I have used participant observation of the child 

group. I was was filming the child group while playing, and taking notes on conversations 

between us educators. During the process, I decided to also let my colleagues film. My 

theoretical approaches are the theory of practical knowledge and theory of play, and my study 

has the form of an essay. I reached the conclusion, that we discovered new things in the 

children’s play; that the play went more harmonically, when we didn’t take the lead, and that 

us educators got calmer and more concentrated. The practical knowledge which us educators 

need is a responsive attitude towards children’s play, and a gaze which not only sees what’s 

apparent, but also perceives that which is not immediately obvious. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats heter ”Att ’bara’ få leka – En vetenskaplig essä om barns fria lek i naturen”. 

Syftet med den är att undersöka vad som händer med oss pedagoger, och vad vi får syn på i 

barnens fria lek i naturen, när vi intar ett mer observerande och medforskande förhållningssätt 

och då barnen styr leken. Intresset har väckts i och med att jag reflekterat över att mitt 

arbetslag har många pedagoginitierade lekar i naturen och i känslan av att jag missar något i 

barnens lek och lärande. Min utgångspunkt är tre gestaltningar, där jag först skildrar två 

pedagoginitierade aktiviteter i naturen, och därefter en situation då jag följer med i barnens 

lek på deras villkor. Med utgångspunkt i detta har jag följande frågeställningar:  Vilket 

lärande och vilka upplevelser kan jag och vi se hos barnen i deras fria lek i naturen genom att 

tolka deras handlande, då vi pedagoger intar ett följsammare förhållningssätt? Vad är det för 

praktisk kunskap som en pedagog, som ska uppmuntra den fria leken, behöver? Vad är det för 

förmågor som behöver stärkas, till skillnad från en pedagog som är fokuserad på det, mätbara 

eller det som går att visa upp utåt mot andra? Förutom att reflektera över mina erfarenheter 

har jag använt mig av deltagande observation av barngruppen; jag har filmat barnen i deras 

lek, och dessutom gjort anteckningar av samtal oss pedagoger emellan. Under processen 

bestämde jag mig för att även mina kollegor skulle få filma. Mina teoretiska ansatser är den 

praktiska kunskapens teori samt lekteori, och uppsatsen är skriven i essäform. Vad jag kom 

fram till var att vi upptäckte nya saker i barnens lek, att leken blev mer harmonisk då vi inte 

styrde den, samt att vi som pedagoger blev lugnare och mer koncentrerade. Den praktiska 

kunskap som vi pedagoger behöver är en mer lyhörd hållning gentemot barnens lek och en 

blick som uppfattar det diffusa och inte endast det uppenbara. 

Nyckelord: förskola, lek, praktisk kunskap, dokumentation, mätbarhet 
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Gestaltning 
Att gå på naturutflykt 
Vår förskola har en liten gård som består av en konstgräsbetäckt yta och en sandlåda. Gården 

saknar växtlighet, förutom två planteringslådor i ett hörn. Dock ligger förskolan nära ett 

vidsträckt naturområde och därför händer det att jag och de andra i arbetslaget så ofta som 

möjlighet ges ger oss iväg på förmiddagsutflykter, med vår förskolegrupp, bestående av barn i 

åldrarna ett till tre år. Då vi är i naturen har barnen en stor yta att röra sig på och det uppstår 

sällan konflikter, såsom det gör på gården. Dessutom anser jag att den bästa platsen för barnen 

att utforska naturen i enlighet med de mål i läroplanen som berör naturvetenskap är just 

naturen själv. De lär sig om växter och djur och får en förståelse för naturens kretslopp och 

årstidsväxlingar, för att ta några exempel. Om vi går ut i naturen, tänker jag att då har vi inga 

problem att ”pricka av” de målen.  Den senaste tiden har det varit stressigt och flera av våra 

avdelningsmöten har gått bort. Om vi tänker ”naturvetenskap”, när vi går ut i naturen, ser vi i 

efterhand vad barnen intresserar sig för, rörande detta ämne, och kan arrangera aktiviteter 

utifrån detta, utan att vi är beroende av avdelningsmöten.  

Koltrastarna 
 Idag är det måndag och vi packar ryggsäcken, kör fram tre vagnar, samlar barngruppen och 

går iväg. Barnen är väl tränade i att gå och hålla i vagnarna och därför kan vi ta oss relativt 

långa sträckor och nå en rad fält och skogsgläntor. Det är tidig vår och vi går förbi en dunge. 

Just denna plats har vi förut ansett vara lite lerig och sank men nu är marken frusen och stora 

ytor med packad grå snö täcker marken. Här har någon lagt ut fågelmat och koltrastarna 

pickar. Det finns flera fågelarter, och även några ekorrar. Jag blir exalterad över att här finns 

så många djurarter, och dessutom på nära håll. Här måste vi stanna till och filma! Av fåglarna 

är särskilt koltrastarna koncentrerade på maten och vågar komma nära oss, vilket gör att flera 

av barnen blir intresserade och jag tänker att jag måste ta till vara detta intresse. ”Det är 

koltrast.”, säger jag. ”Och det där är blåmes.” ”Koltrast.”, säger en flicka, och två barn till 

säger efter. Jag blir fascinerad över att de kan upprepa namnet på denna fågelart. Jag plockar 

fram lärplattan och vi filmar koltrastarna när de äter. Barnen trycker på Record och Stop. En 

del är fascinerade av både fåglar och lärplatta och vi är under hela naturvistelsen samlade, 

kommenterar koltrastarna och filmar.  ”Vad bra att vi fick med lite digital teknik också!”, 

tänker jag. Dessa filmklipp, resonerar jag, kan sedan ingå i naturfilmen, som vi skapar 

tillsammans med barnen.  Jag passar på att lägga upp en bild av koltrastarna, samt några 
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pekande barnhänder på vårt instagramkonto, som följs av föräldrar och reflekterar för mig 

själv att nu fick jag till ett par riktigt bra och tydliga bilder.  Vi lägger i snitt upp en bild per 

dag och jag tänker att detta är en bra bild, som visar vad vi gör idag. Det känns som om 

föräldrarna uppskattar när vi lägger upp bilder på våra aktiviteter. Dessutom har jag kommit 

på att de är ett bra reflektionsunderlag, då vi har våra avdelningsmöten. De visar tydligt vad vi 

erbjuder barnen för aktiviteter, samt vilket eller vilka läroplansmål som täcks. Vi har även 

observationsprotokoll, som är tänkta som underlag. Det är anteckningsblad med olika 

kolumner, där vi ska skriva ner vad som hände i en viss situation, vår kommunikation med 

barnet samt vår reflektion över det hela. Tanken är att dessa kan fyllas i under den dagliga 

verksamheten i barngruppen, vilket dock sällan hinns med. Då är det smidigare att snabbt 

kunna ta några bilder, som vi kan samtala kring. Vi behöver i vår verksamhet täcka 

läroplansmålen samt se barnens förändrade kunnande. Vi beslutar att återvända till detta 

skogsparti, eftersom vi kunde se djuren på nära håll, och vid nästa utflyktstillfälle plockar jag 

dessutom med mig en bilderbok som visar vanliga fågelarter. Det är en enkel bok av styv 

kartong med fågelfotografier i. Återigen ser vi koltrastarna som äter på marken. Blåmesarna 

håller sig lite längre uppåt träden och buskagen. Några barn ur förskolegruppen rör sig bortåt 

snåren med min kollega och andra leker vid ett nedfallet träd nära mig. Jag sätter mig med de 

barn som är intresserade, tittar på bilderna i boken som vi tagit med oss, och vi pratar om de 

olika fågelarterna, samt jämför den verkliga koltrasten med den i bilderboken. Jag ber dem att 

lyssna om de hör fågelkvitter. Några barn börjar pipa, och jag bekräftar att fåglar låter så. Jag 

ber dem återigen att lyssna och nu gör flera av dem till synes det. En pojke pekar uppåt 

trädgrenarna, och jag tolkar det som att han hör fåglarna. Han sitter länge på marken och tittar 

uppåt. Jag frågar: ”Hör du fåglarna?”, men får inget svar. Jag tänker att det är fantastiskt att 

han blir så fascinerad av fåglarnas kvitter och att det finns något poetiskt och meditativt över 

hans sätt att sitta och titta uppåt. Det tycks som om ingenting kan störa honom. Så småningom 

börjar det bli dags att gå tillbaka till förskolan. Jag ser att gruppen borta i snåren leker och har 

roligt med min kollega. De är samlade kring något och de skrattar och stojar. Jag tänker att jag 

ska fråga vad de har gjort men jag frågar bara om de har haft skoj, och min kollega nickar. 

Barnen som lekte nära mig vid det nedfallna trädet håller nu på med något i några buskar nära 

intill. Jag funderar inte närmare över vad de gör, utan tänker att vi behöver gå nu. Vi samlar 

förskolegruppen, men pojken som tittar uppåt trädtopparna sitter kvar och det ser ut som om 

han trivs. Jag känner mig glad över att han tagit intryck av vad vi gjort samt får denna 

naturupplevelse och att han har förmågan att vila i den. 
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Naturen under lupp 

Då det visar sig att barngruppen uppskattar våra naturvistelser, funderar vi inom arbetslaget 

över hur vi kan arbeta vidare med naturvetenskap. Det är snart dags att göra beställningar av 

material och vi bestämmer oss snabbt för att köpa in förstoringsburkar till vår avdelning. Vi 

tänker att barnen då bokstavligen kan betrakta naturen ”under lupp”. De kan se exempelvis, 

myror, blad, ekollon i förstoring och verkligen studera detaljerna. Jag reflekterar över att det 

borde vara fascinerande för barnen att betrakta de små tingen i naturen på riktigt nära håll. Vi 

beställer två uppsättningar, så att alla samtidigt kan få titta i varsin förstoringsburk. 

Beställningen tar tid, men till slut kommer de. De ligger sedan alltid nerpackade i vår 

utflyktsryggsäck. Första gången vi ska introducera burkarna går vi till en skogsglänta, som vi 

anser vara en lämplig plats eftersom marken, som är mjuk och upptrampad, sluttar plant och 

passar bra att röra sig obehindrat på. Det finns inga branta ställen eller stora stenar som barnen 

kan falla ner ifrån. Dessutom är det ganska glest mellan träden, så att vi har en överblick över 

barngruppen. Gläntan erbjuder allehanda att upptäcka, såsom myrstackar, ekollon, löv och 

barr, och även stora stockar att klättra på. Längst upp i sluttningen har någon byggt en koja av 

nedfallna grenar. Jag delar ut burkar till de barn som vill ha och sedan går vi runt och talar om 

för dem, en och en, att de kan stoppa ner exempelvis barr, lövflagor, ekollon eller insekter i 

dem och sedan sätta på locket. Jag försöker visa barnen att de kan titta genom 

förstoringsglaset, som sitter i locket, genom att själv illustrera hur det ska göras och sedan 

föra burken mot deras öga. Jag noterar nöjt att några förstår och blir intresserade av hur 

naturföremålen ser ut i förstoring. Jag går runt och visar och försöker samtidigt se till att för 

många burkar eller lock inte tappas bort. En pojke kommer fram till mig och visar upp sin 

burk, som är fylld till bredden med ekollon.  ”Ska vi sätta på locket?”, undrar jag.  ”Borta!”, 

säger pojken glatt. Det visar sig att han har tappat locket. Snart kommer en flicka som fyllt 

sina burkar med sönderflagnade löv och vill att jag hjälper henne att sätta på locket. ”Hjälpa 

mig!” ”Ok, ge mig locket!”, säger jag, och visar hur hon kan titta i förstoringsglaset, men hon 

är inte intresserad av detta, utan springer iväg med sin burk, fylld med blad. Då kommer en 

pojke med en tom burk och vill ha hjälp med locket och jag passar på att stoppa ner granbarr. 

Vi tittar genom förstoringsglaset, han tycks vara fascinerad och jag ber honom hålla burken, 

så att jag kan ta en bild till instagramkontot. Jag lägger ut bilden och skriver att vi tittar på 

naturföremål i förstoring. Jag tänker att det är toppen att jag lyckats ta en sådan bra bild som 

visar föräldrarna hur vi använder förstoringsburkarna. Bilden är dessutom skarp och visar 

pojkens hand, vilket jag tror kommer att uppskattas av föräldrar. Det kommer några barn till 

och vill ha hjälp med locken och vi tittar på föremål. Sedan går jag runt och samlar tappade 
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burkar och noterar att flera barn, till synes stolt, bär omkring på sina förstoringsburkar, som är 

fyllda till bredden med lövflagor eller ekollon. En av mina kollegor kommer, skrattar, och 

säger: ”De samlar.” Jag svarar: ”Fast några har förstått det här med att titta genom 

förstoringsglaset.” Det börjar bli dags att gå tillbaka till förskolan. Vi samlar in alla barn och 

letar upp så många burkar vi kan, och jag säger till mina kollegor: ”Vi får nog räkna med ett 

visst svinn. Om någon förstoringsburk kommit bort, kanske vi hittar den när vi kommer 

tillbaka igen. ” Två barn håller i sina fyllda burkar och vill inte släppa dem. ”Ni kan få spara 

det, och så tittar vi på det i förstoring när vi kommer tillbaka. ”, säger jag. 

Ett annat förhållningssätt: Att ”bara” få leka 
Vid ett senare tillfälle, närmare sommaren, går vi till samma skog, och den här gången 

bestämmer vi att barnen ”bara” ska få leka och springa av sig. Vi känner att vi har varit 

ganska aktiva då det gäller utforskande av naturen; förstoringsburkarna har använts vid våra 

utflykter och vi har fortsatt att filma sådant i naturen, som barnen visar intresse för. Filmen 

har vi tittat på, tillsammans med barnen och de har pekat och känt igen och vi har även visat 

den för föräldrarna. Vi har tittat på löv från olika träd, fågelarter, sniglar, snäckor och insekter 

samt ekollon och konstaterat att vi har många naturintresserade barn i gruppen. Nu känner vi 

att det är viktigt att barnen får springa och klättra, utan en pedagoginitierad aktivitet. ”De 

måste få springa av sig.”, säger jag till mina kollegor. ”Idag kan de bara få leka fritt.”. Jag 

känner att vi som pedagoger inte alltid behöver arrangera något målstyrt och tycker också att 

det ska bli skönt att bara observera vad barnen gör. Vi vuxna fördelar oss så att vi kan vara 

nära de olika grupperingarna av barn som sprider sig över skogsbacken. Några klättrar på 

stockarna som ligger lite längre upp och andra samlas i buskagen. Det ser ut som om de leker 

att de bor där och jag frågar om de gör det, och en flicka svarar att det är hennes hus, varpå de 

andra säger att det är deras. Jag håller mig nu nära två barn som står och trummar med varsin 

pinne på en tall. Sedan börjar de stryka över barken med pinnarna. ”Känner ni på barken!”, 

säger jag glatt. Det ena av barnen, en pojke, skiner upp. Han verkar bli glad över att jag visar 

intresse, och talar om att det bor ett lejon i trädet. Flickan ryter. Jag och pojken ryter också. 

Han springer till nästa träd, pekar på det med pinnen och berättar att det bor ett lejon där. Vi 

ryter allihop. Flickan pekar med pinnen på ett träd bredvid och säger att det bor en krokodil 

där inne. Vi börjar sjunga sången om krokodilen som äter upp apor. Sedan tittar hon uppför 

backen och ser en grupp barn, som sitter på rad på en stock. Hon springer till nästa träd och 

talar om att där bor ”tåget går”. Sedan börjar hon sjunga ”Tuffe tuffe tuffe tåget går, ut i vida 

världen”, och vi stämmer in. Vi börjar leka att vi löser biljetter. Jag tar en bild på händerna 
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med pinnarna och barnen på stocken uppe i backen, lägger upp på instagram och skriver att vi 

leker i skogen. Jag skulle egentligen vilja beskriva det närmare, men kommer i stunden inte på 

med vilka ord. Det får räcka med att vi leker, även om det låter lite torftigt och inte visar 

tydligt på vad det är som görs. Jag känner att barnen har gjort något värdefullt och att det 

finns ett lärande, men jag kan i den stunden inte riktigt definiera vad. Jag tänker på ordet 

”bara”, frasen ”att bara få leka”. Varför säger vi egentligen ”bara”? Är det för att det rent 

allmänt känns som om det är en mer anspråkslös aktivitet? Ett av läroplansmålen, under 

avsnittet Utveckling och lärande, lyder: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Skolverket 2016, s. 9). Under mina 

många år i förskolans värld har detta mål, såvitt jag kan minnas aldrig varit ett av fokusmålen. 

De prioriterade målen har inte sällan handlat om naturvetenskap, matematik och teknik. 

Kanske det är för att barn ändå leker hela tiden.  

Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av min gestaltning, där först två pedagogstyrda aktiviteter och sedan en lek där 

barnen styr, skildras, är mitt syfte att undersöka vad som händer med oss pedagoger, och vad 

vi får syn på i barnens fria lek i naturen, när vi intar ett mer observerande och medforskande 

förhållningssätt och då barnen styr leken. Detta i kontrast mot de pedagoginitierade 

aktiviteterna som är konkreta och tacksamma att genomföra och dokumentera, samt visa upp 

för föräldrar. 

 Uppsatsens relevans för förskolan är att den kan bidra till diskussioner kring den fria lekens 

betydelse under naturvistelser och överhuvudtaget, och vad vi pedagoger missar om vi styr 

aktiviteter i för hög grad. Jag vill även uppmärksamma värdet i det som inte går att mäta eller 

dokumentera lika enkelt, det vill säga, i det här fallet den fria leken. Det kan bidra till ett 

reflekterande hos pedagoger, kring vad som prioriteras i dokumentation och vad som 

eventuellt skulle kunna förändras i den.  

Frågeställningarna är:  

1.Vilket lärande och vilka upplevelser kan jag och vi se hos barnen i deras fria lek i naturen 

genom att tolka deras handlande, då vi pedagoger intar ett följsammare förhållningssätt?  

2.Vad är det för praktisk kunskap som en pedagog, som ska uppmuntra den fria leken, 

behöver? Vad är det för förmågor som behöver stärkas, till skillnad från en pedagog som är 

fokuserad på det mätbara eller det som går att visa upp utåt mot andra? 
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Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har framställt regler, vad gäller informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Bland annat ska samtycke från vårdnadshavare 

inhämtas, i det fall barnen är under 15 år. Vidare ska deltagarna informeras om att de deltar 

frivilligt och närsomhelst kan dra sig ur. Syftet med undersökningen ska också redogöras för. 

Det rekommenderas även att forskaren informerar deltagarna om var resultatet kommer att 

publiceras (Vetenskapsrådet 2002, s. 7 ff). Jag har samlat in tillstånd från föräldrar, samt 

informerat om vilket lärosäte jag läser vid, vilket program samt var uppsatsen kommer att 

vara sökbar. Har fått muntligt medgivande från mina kollegor om att jag filmar dem, samt att 

vi kommer att ha samtal kring vårt förhållningssätt i naturen. Barnen erbjuds att titta på de 

filmer jag gjort. Antingen i direkt anslutning till filmandet, eller efteråt när vi är tillbaka på 

förskolan. 

Metod 
Essäskrivande som metod 
Jag använder mig av essäskrivande som metod. Maria Hammarén skriver i sin bok Skriva – en 

metod för reflektion att traditionellt sett är uppfattningen inom svenskt utbildningsväsende att 

tanken kommer först och skrivandet därefter. Under antiken ansågs dock tanken och 

skrivandet ske samtidigt (Hammarén 2005, s. 14). Hammarén liknar skrivandet vid 

frihandsteckning, snarare än ett färdigt schema. Att arbeta med synonymer, ändra ordföljd och 

använda sig av olika bindeord och att arbeta med språkets rytm och klang, kan styra tankarna i 

oväntade banor och ge nya insikter, såsom jag tolkar Hammarén (Ibid., s. 53). Jag tänker att 

hon menar att det är en liknande process som vid teckning, att ett streck kan ge oväntade 

upptäckter. En teckning kan bli något annat än vad tecknaren från början tänkt sig. Hammarén 

vill ”uppmuntra dig till att skriva det du inte visste att du visste” (Ibid., s. 15). Om den som 

skrivit en text dessutom läser den för andra, ser denne och de andra, texten med nya ögon och 

kanske kan fördjupa de erfarenheter, som skildras i texten (Ibid., s. 21). Orden vi uttrycker 

bygger på vår egna erfarenhet, eftersom våra erfarenheter har gett innebörd åt begrepp som vi 

använder (Ibid., s. 54). Såsom jag tolkar Hammarén betyder särskilda ord något speciellt för 

oss själva och om vi läser dem igen, kan vi, eller andra ytterligare fördjupa den erfarenheten. 

Hammarén skriver att orden återkallar minnet, och vi minns mer som är förknippat med ordet 

(Ibid., s. 55). Hon betonar värdet av att skriva långsamt för att ge texten mening och 

förståelse, samt att både läsa och skriva sin text (Ibid., s. 9). Jag tolkar det som att vi förstår 
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mer under skrivandets gång, eftersom vi under skrivandet kommer på saker som vi förknippar 

med ett ord. Saker som vi kan tänka kring och utveckla vidare. 

Lotte Alsterdal skriver i ”Essäskrivande som utforskning” om den erfarenhetsbaserade essän. 

Essäskrivandet innebär en lärprocess, men samtidigt måste den bli färdig text. Texten ska 

inledas med en egenupplevd gestaltad berättelse. Berättelsen ska skildra en eller flera 

handlingssituationer, som är något oklara. Alsterdal skriver: ”En essä av det här slaget består 

av tre delar: berättelsen om en svårbedömd handlingssituation, egna tankar och frågor till den, 

samt perspektiv utifrån som förhåller sig till det egenupplevda” (Alsterdal 2014, s. 49).  

Deltagande observation 
Metoden för själva undersökningen har varit deltagande observation. Etnologerna, Oscar 

Pripp och Magnus Öhlander skriver i ”Etnologiskt fältarbete” om observation som metod 

(Pripp & Öhlander 2011, ss. 113-145). Genom observation kan fältarbetaren, dels se 

återkommande fenomen och dels upptäcka sådant som är nytt och överraskande. Fördelen är 

även att sådant som inte kan uttryckas i ord, kan observeras, såsom exempelvis beteenden 

eller kroppsspråk. Pripp och Öhlander använder begreppen praktik och gestaltning, som 

innebär människors göranden och deras kroppsliga uttryck. Att observera gestaltningen 

innebär dock att det endast är forskarens tolkning av eller antagande om vad uttrycket skulle 

kunna betyda, som kan skildras. Den observerade personens egna avsikter eller känslor kan 

inte ses (Ibid., s. 114 f).  Det finns olika nav som en observation kan kretsa kring. Pripps och 

Öhlander har valt plats, aktivitet, objekt och människor. En platsbaserad observation innebär 

att forskaren observerar en viss avgränsad plats under en period. Då observationen är 

aktivitetsbaserad, kretsar arbetet kring aktiviteter eller evenemang. En forskare kan vara mer 

eller mindre deltagande i sin observation (Ibid., s. 120 ff).  

Som ovan nämnts kan fältarbetaren upptäcka sådant som är nytt och överraskande. 

Observatören behöver visserligen hålla sig till sådant som kan besvara frågeställningarna, 

men det är även av värde att fånga upp oväntade saker som plötsligt dyker upp. Fältarbetaren 

kan tvingas improvisera och då är det en fördel om hen är beredd på överraskningar och 

tillämpar systematisk pragmatik (Ibid., s. 129). Detta har stora likheter med ett medforskande 

arbetssätt i barngrupp. Pedagogen kan ha en plan men måste vara beredd på att improvisera, 

eftersom, exempelvis barnens intressen kan riktas åt oväntade håll. 

Observatören bör vara medveten om att hens blick inte är neutral. Hen bär med sig 

erfarenheter och förförståelse, vilka aldrig helt går att bortse ifrån. Observatören behöver 
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fråga sig själv om hen lägger märke till specifika saker men inte ser andra, och i så fall varför 

(Ibid., s. 131 f). Professorn och vetenskapsteoretikern Donna Haraway kritiserar den objektiva 

blicken vid observation. Hon menar, som jag tolkar det, att det som menas som den objektiva 

blicken utgår från ett maskulint, västerländskt ideal, men att observatören aldrig kan vara 

neutral (Haraway 2008, s. 225). Den som observerar har en kropp, med egna erfarenheter och 

föreställningar om omgivningen och att det är viktigt att erkänna partiskhet och att det inte 

kan finnas objektivitet (Ibid., s. 239 f). 

Min deltagande observation 
Min intention var att under en period observera barnens fria lek i naturen, samt att 

tillsammans med mina kollegor reflektera över vårt förhållningssätt. Den deltagande 

observationen var både plats- och aktivitetsbaserad, då det rörde sig om naturområden som 

ligger nära förskolan samt fri lek. Observationen sträckte sig över en period, på en till två 

månader och vi skulle då inte ha några pedagoginitierade aktiviteter i naturen, utan istället 

observera barnens lek, eller delta passivt i den. Sofia Wiberg skriver i sin avhandling 

Lyssnandets praktik. Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar om begreppet 

paktivitet och hänvisar till Bornemarks (2016) jämförelse med en förlossning: ”Som citatet 

ovan visar kan vi inte styra över värken, men vi måste fortsätta dess rörelse. Vi kan också vara 

mer eller mindre bra på att vara lyhörda inför den, på att delta i formandet av dess riktning 

(Wiberg 2018, s. 243). Det paktiva lyssnandet innebär att aktivt bejaka en passiv hållning, 

som ändå innebär att aktivt vara inlyssnande och – kännande i en situation (Ibid., s. 244). Jag 

använde mig av paktivitet, genom att jag lät barnen styra leken under det att jag försökte att 

inte delta i densamma. Om jag deltog skulle det ske på ett följsamt sätt. Att jag valde just en 

till två månader har att göra med att både mitt och mina kollegors förhållningssätt och 

iakttagelseförmåga, samt att kunna urskilja ordentligt vad barnen lekte med och hur de lekte. 

Egentligen hade det varit en fördel med ännu längre tid, men detta var inte möjligt inom 

ramen för detta uppsatsarbete. Jag filmade barn och ibland pedagoger med lärplattan och 

förde sedan samtal med närvarande pedagoger om hur de upplevde det hela. Intentionen var 

att filma, dels när jag arbetade i barngrupp, och dels endast som observatör. Det förra 

tillvägagångssättet trodde jag skulle leda till att jag deltar mer, och det andra, att jag kunde 

observera i högre grad, samt eventuellt filma andra pedagoger. Under processens gång 

ändrade jag mig, vad det gäller tillfällena som utomstående observatör, och övergick till att 

vara deltagande observatör och pedagog i barngrupp. Detta eftersom jag upptäckte att det var 

svårt att vara utomstående observatör i min egen barngrupp. Jag fick ändå avbryta filmandet 
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och rycka ut och till exempel hämta barn som var på väg att springa bort. Jag tror att både jag 

och mina kollegor var vana vid min roll som pedagog i barngrupp, att det var svårt att ställa 

om sig. Dock distanserade jag mig, då jag filmade. Det vill säga, jag deltog inte i leken och 

kommenterade endast barnens lek då och då. Dels skedde detta för observationsmetodens 

skull, men jag upptäckte även med tiden att det hade en lugnande inverkan på leken, vilket jag 

återkommer till i analysdelen. Anledningen till att jag valde filmande som metod var att jag 

vid tidigare tillfällen upptäckt att det är svårt att hinna med att anteckna, eftersom mycket sker 

väldigt fort, i en småbarnsgrupp. Det var enklare att få med allt då jag filmade. Etnologerna 

Lizette Gradén och Lars Kaijser skriver i Etnologiskt fältarbete, att filmsekvenser kan utgöra 

”visuella fältanteckningar” (Gradén & Kaijser 2011, s. 177). Det hjälper observatören att 

minnas hur det såg ut på platsen och kanske även fånga upp oväntade saker. Jag tänker att det 

är betydelsefullt för min undersökning att veta till exempel hur en specifik pinne ser ut, eller 

ett träds utseende. 

Jag bad vid utflyktstillfällena mina kollegor att observera vad barnen gjorde, förhålla sig 

relativt passiva, kanske leka med men inte arrangera några lekar. Min tanke var att vi i slutet 

av perioden skulle sätta oss ner och reflektera över våra upplevelser och iakttagelser, men vid 

avdelningsmötet efter det första utflyktstillfället var jag ändå nyfiken på hur de upplevt det 

hela och vi ägnade en kvart i slutet av mötet till att prata kring detta. Det visade sig att de inte 

observerat så mycket, utan mest hållit reda på om barnen sprang bort eller inte. Jag upptäckte 

att det skulle bli ett problem att få dem att reflektera. Därför tillämpade jag systematisk 

pragmatik i och med att jag beslutade mig för att låta även mina kollegor filma.  En annan 

fördel med att jag i min metod använde mig av systematisk pragmatik var att det i 

barngruppen skedde oväntade saker, som kunde vara värda att uppmärksamma. 

Jag hade en uppsättning ingångsfrågor till mina samtal med pedagogerna, vilka var: Upplever 

pedagogerna att de förändras genom ett passivt observerande och deltagande i den fria leken i 

naturen? Hur förändras de? Upptäcker de något nytt hos sig själva, både vad det gäller 

förhållningssätt och sin egen blick? Upptäcker de något nytt hos barnen, eller i deras lek? 

Dock upptäckte jag att samtalet flöt på bättre om vi pratade fritt och jag ställde följdfrågor. 

Därför beslutade jag att lämna intentionen att strikt följa dessa frågor, men till viss del ändå ha 

dem i åtanke under samtalet. 

Teoretiska ansatser: Praktisk kunskap och lekteori 
Mina teoretiska ansatser är den praktiska kunskapens teori samt lekteori. 
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Fredrik Svenaeus menar att Aristoteles kapitel VI i Den nikomachiska etiken, av många, kan 

ses som en grundtext för teorin om praktisk kunskap. Aristoteles menar, enligt Sveaeus, att 

det finns fem former av kunskap, alltså inte endast den vetenskapliga. Dessa är: episteme, 

techne, fronesis, sofia och nous. Fronesis, eller praktisk klokhet, är när en person visar gott 

omdöme och när detta ska visas (Svenaeus 2009, s. 20 f). I det dagliga arbetet inom förskolan 

utsätts, enligt min erfarenhet, pedagoger ständigt för situationer då de måste visa gott omdöme 

vid rätt tidpunkt. Det uppstår ständigt oförutsägbara situationer, som behöver lösas enligt 

erfarenhet och gott omdöme. Såsom jag förstår fronesis är det en kunskapsform som därför 

har stort värde inom förskolevärlden.  

Aristoteles beskriver i Den nikomachiska etiken ett bra beslut till handlande som ett ”övervägt 

begär” (Aristoteles 2012, s. 163). För att det ska bli ett bra beslut måste både tanke och begär 

vara riktiga och sanna. Enligt Aristoteles är, som jag tolkar det, en klok människa en som kan 

avgöra och reflektera kring vad som är gott och inte. Fokuset är här på själva handlingen. Det 

handlar inte om ett mål, där något specifikt ska produceras. ”Ty inom produktionen är målet 

skilt från processen, men detta är inte fallet med handlingen. Här är det goda handlandet själv 

ett ändamål (Ibid., s. 168). Klokheten befattar sig med det som kan övervägas och strävar efter 

att handla på bästa sätt efter reflektion. Vidare kräver klokheten erfarenhet. Aristoteles ger 

som exempel att en ung man kan bli matematiker, men inte filosof. Inom matematiken finns 

det inga oklarheter kring hur något är beskaffat, medan filosofi bygger på erfarenhet (Ibid., s. 

174 f).  Jag förstår detta i relation till förskollärarens praktik, som att det för förskolläraren 

gäller att mot bakgrund av sin erfarenhet handla i enighet med vad som är bäst i situationen. 

Det uppkommer inom förskollärarens praktik ständigt oväntade situationer, som 

förskolläraren behöver hantera på det ena eller det andra sättet. Erfarenheten kan till exempel 

handla om att hantera komplexa, mångfacetterade situationer där det inte finns ett rätt sätt att 

handla och även förskollärarens erfarenhet av den egna barngruppen. Det kan gälla plötsliga 

situationer, men även att pröva ett nytt förhållningssätt och hur detta skulle fungera i den 

specifika barngruppen. Det vill säga att ”frångå manualen”, eller frångå rutinerna. Då det 

gäller min deltagande observation, tänker jag mig att praktisk klokhet ligger nära den 

systematiska pragmatiken, som jag nämnt ovan. Det uppkommer plötsliga situationer och jag, 

eller vi, kan bli tvungna att frångå rutinerna och handla spontant och situationsbundet. Vad 

jag här menar med att jag handlade praktiskt klokt, är att jag fattade ett snabbt beslut som 

syftade till något gott, i det att jag lät mina kollegor filma. Jag ville få mina kollegor att 

reflektera. Då ett praktiskt klokt handlande även ska bygga på erfarenhet, såsom jag förstår 
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det, så vet jag av egen erfarenhet att en människa i många fall blir mer engagerad om hon 

förstår meningen i det hon gör. Det fanns en större chans för pedagogerna att förstå syftet med 

det hela om de fick tillfälle att filma själva. 

I inledningen till Vad är praktisk kunskap?, skriver Fredrik Svenaeus: ”Vår kropp har 

införlivat ett kunnande som vi utnyttjar utan att tänka på det” (Svenaeus 2009, s. 12 f). Detta 

får mig att förstå det som att det handlar om snabba situationsbundna handlanden som sker, 

nästan per automatik och baserade på erfarenhet. Jag har erfarenhet av min förskolegrupp 

samt mitt yrke och kan då hela tiden göra små justeringar i mitt handlande som syftar till 

något gott, om jag tänker tillbaka på Aristoteles ord ovan. Denna tankegång förtydligas för 

mig då jag läser Christian Nilssons formulering i kapitlet ”Fronesis och den mänskliga 

tillvaron” ur Vad är praktisk kunskap?: ”Det känns rätt att handla på ett visst sätt i en viss 

situation. Men ibland behöver dessa vanor korrigeras – när vi hamnar i ett dilemma. Det är då 

vi behöver fronesis (Nilsson 2009, s. 48). 

Jonna Bornemark undersöker i Det omätbaras renässans från 2018, dagens 

mätbarhetssamhälle, med hjälp av renässansfilosofin. Detta har relevans för min uppsats, 

eftersom jag berör ämnet dokumentation, vilket jag anser formar mitt förhållningssätt i 

barngrupp. Bornemark tar upp begreppen ratio och intellectus, vilka jag förhåller mig till i 

denna uppsats. Jag berör även Sofia Wibergs avhandling Lyssnandets praktik. 

Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar från 2018. 

Jag undersöker lekteori, och då bland annat Friedrich Fröbels och Friedrich von Schillers 

tankar kring lek. Friedrich von Schiller, som var filosof och författare skriver i Schillers 

estetiska brev, som först publicerades 1795 i Die Horen, eine Monatschrift, om lekdriften. 

Pedagogen Friedrich Fröbel har skrivit arbetet Människans fostran som först gavs ut 1826. 

Där förespråkar han en efterföljande fostran för barn i de yngre åldrarna. Från modern tid tar 

jag upp Birgitta Knutsdotter Olofssons, Anette Sandbergs och Tuula Vuorinens, samt 

Charlotte Tullgrens arbeten.  

Reflektion 
Reflektion kring gestaltningen 
Jag reflekterar kring de ovan skildrade gestaltningarna, i början av uppsatsen, och det slår mig 

att det kanske omedvetet hos mig, och kanske även hos andra, finns en syn på att vi pedagoger 

gör något viktigt, då det arrangeras en tydlig aktivitet för barnen, som har med något av 

läroplansmålen, rörande exempelvis matematik, naturvetenskap, teknik eller skapande, att 
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göra. Det vill säga, sådana som liknar ämnen som läses i skolan och som ofta är styrda 

aktiviteter kring ett konkret ämne. Det händer ofta att vi pedagoger, oss emellan talar om när 

vi ska göra något särskilt med barnen, för att inspirera varandra. Jag har en känsla av att det 

då ofta handlar om en aktivitet som är pedagoginitierad och noggrant planerad, och som har 

ett tydligt mål. Ofta händer det också att vi iakttar vad barnen är intresserade av och 

arrangerar en aktivitet eller fördjupning av detta, i enlighet med målen i läroplanen. Jag tänker 

på frasen ”att bara få leka” och särskilt ordet ”bara”. Det tycks mig som att det ses som fritt 

och tillåtande men även något mindre betydelsefullt, och att jag kanske oftare kommer ihåg 

vad som gjorts i naturen, då vi pedagoger har arrangerat en aktivitet som berör 

naturvetenskap. Dessa styrda pedagoginitierade aktiviteter är också tacksamma att 

dokumentera och använda som underlag vid det systematiska kvalitetsarbetet, samt att visa 

upp och förklara för föräldrar. Det är enklare att förstå och en kan som pedagog konkret känna 

att en gör ett värdefullt arbete. Ändå står det i förskolans läroplan att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” 

(Skolverket 2016, s. 9). Är det svårare att definiera den fria leken? Vill vi koppla leken till ett 

annat läroplansmål, och inte endast låta den vara lek? Om barnen staplar pinnar eller stenar på 

varandra tänker jag då på ”bygg och konstruktion” istället för lek? I den sista gestaltningen 

”Ett annat förhållningssätt: Att ’bara’ få leka” använder jag mig av min praktiska klokhet, och 

lägger mig inte i barnens lek, genom att till exempel börja fråga om trädbarkens egenskaper. 

Jag är på väg, men låter det vara. Att inte handla kan såsom jag förstår praktisk klokhet också 

vara en form av handling. Det är en aktiv handling i beslutet att inte ingripa. Jag tänker här på 

det ovan nämnda begreppet paktivitet, vilket innebär att aktivt bejaka en passiv hållning. Jag 

upptäcker att barnen hinner fantisera och leka en rolig lek på kort tid, med hjälp av pinnar och 

träd. Denna leksituation upplever jag som om att den är värdefull och innehåller mycket 

lärande, men jag kan på rak arm inte redogöra för, eller definiera, vad för slags lärande det rör 

sig om. Eftersom den avsatta tiden för att dokumentera och att beskriva samt reflektera över 

barnens lärande ofta är begränsad, stannar tankarna vid att det var en värdefull lek vid 

trädstammarna. Jag ställer mig också frågan om en dylik lek behöver beskrivas med ord? 

Även det som inte går att definieras med ord, måste ju ha ett värde. Birgitta Knutsdotter 

Olofsson förklarar lek på olika sätt i I lekens värld, men framhåller också att det är svårt att 

beskriva den, eftersom den är paradoxal och inte går att beskriva i enkla ordalag (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s. 21). Jag har reflekterat över att barnen hela tiden är sysselsatta med något 

då de leker i naturen, samt att det sällan uppstår konflikter. Därför känns det värdefullt att 

undersöka vad de gör och vad de tycks uppleva och samtidigt, som pedagog försöka få distans 
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till eventuella glasögon, eller raster, som vi tittar på barnens lek igenom. Det vill säga att bli 

medvetna om vår blick och försöka få den att förändras. Vår blick kan, till exempel vara 

färgad av ett, som jag här kallar, ”naturpedagogiskt” seende som hör till yrkesrollen. Eller så 

tittar vi till exempel inte på barns fria lek ordentligt. Min erfarenhet är att när barnen leker fritt 

och harmoniskt, händer det lätt att vi pedagoger ägnar oss åt att räkna barn, se till att ingen 

springer bort, svara på sms från föräldrar, diskutera praktiska detaljer, ringa viktiga samtal 

eller lägga upp bilder på instagramkontot.  

Som det framgår av gestaltningen ovan, får jag syn på att jag i min roll som förskollärare tittar 

extra mycket på naturen med naturvetenskapliga glasögon vid utflykter med barngruppen. Då 

jag i mitt privatliv är ute och går i naturen, ser jag snarare skönheten i den och upplever ett 

slags lugn. Jag fotograferar då ofta och naturen har då en estetisk funktion, som triggar 

kreativitet, samt en meditativ funktion. Om jag och mina kollegor intar en följsammare 

pedagogroll, kanske vi får syn på andra saker i barnens lek och kan tolka in varierade 

upplevelser och läranden. Om vi reflekterar och upptäcker något annat i barnens lek, än om vi 

till exempel håller en styrd aktivitet, eller har ett från början uppsatt mål med naturutflykten. 

Samt om vårt nya, mer paktiva förhållningssätt har någon inverkan på oss själva och på 

barngruppen. Det vill säga om barnens lek förändras och hur den utvecklas, och om vi 

förändras som pedagoger då vi inte har ett förutbestämt mål med utflykten. Då vi deltar 

passivt i en lek initierad av barnen kanske vi upptäcker något annat hos oss själva. Min 

hypotes är att kanske även vi pedagoger kan se på naturomgivningen på ett annat sätt, samt se 

något i barnens lek, som vi inte lagt märke till förut.  

 I den första gestaltningen ”Koltrastarna”, tolkar jag det som att pojken som sitter och tittar 

uppåt trädkronorna lyssnar på fåglarna, eftersom vi nyss pratat om fåglar, men vad vet jag om 

det egentligen? Han kanske upplever något annat, som också är svårt att definiera och därmed 

dokumentera på ett enkelt och kortfattat sätt.  Såsom jag ovan i metoddelen nämnt då jag 

refererat till Pripp och Öhlander, så observeras praktiken och gestaltningen, vilket innebär att 

det endast är min tolkning eller mitt antagande om vad pojkens handlande och uttryck kan 

betyda, som kan skildras. Jag kan inte se hans avsikter eller upplevelse. I gestaltningen 

skildrar jag en situation där jag inte var riktigt medveten om eller bortsåg ifrån att det inte går 

att se vad ett barn upplever.  

I skildringen av aktiviteten kring förstoringsburkarna, ”Naturen under lupp” upptäcker jag att 

dessa för flera barn fyller en annan funktion än just förstoringsglas. Det slår mig även att då 

barnet använder ett naturföremål eller en förstoringsburk och gör om det till något som passar 
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i en lek, lägger det märke till dess form, färg och möjliga funktioner. Barr är inte endast barr 

och ekollon inte endast ekollon. På sätt och vis skulle det kunna liknas vid en konstnärs 

betraktande av ett föremål som hen ska teckna av. Hen försöker bortse från att granbarr eller 

ekollon ser ut på ett visst sätt, och istället titta noga på formen. Det är även ett sätt att betrakta 

omgivningen, som vi pedagoger skulle kunna ta till oss, om vi inte redan gör det. Vi kanske 

gör det men bortser från det, eftersom vi har målen i läroplanen att följa. Ändå lägger jag ut 

bilder på instagramkontot med en text kring att vi tittar i förstoringsburkar. Det är inget fel i 

det, men jag kunde även lägga till att de används till att samla saker i. 

Tydliga dokumentationer 
Jag reflekterar över min drift att genomföra aktiviteter, av det slag som skildras i de två första 

gestaltningarna och vilka olika faktorer som ligger bakom detta. Dels är det att jag som 

pedagog känner att jag är aktiv och ”gör mitt jobb”, och dels att det är enkelt att få fram 

tydligt material för dokumentation. Vad jag här menar med detta är att aktiviteter såsom den 

med filmning av koltrastar, eller att studera naturen i förstoringsburkar, direkt kan kopplas till 

målen som berör naturvetenskap i Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016). Ett av dem är: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen (Skolverket 2016, s. 10). I de två första gestaltningarna ovan, 

”Koltrastarna” och ”Naturen under lupp”, är min avsikt att fördjupa barnens kunnande om 

djur, det vill säga koltrastar, samt växter och då sådana som de kan granska i förstoring i sina 

burkar. En alternativ väg hade varit om jag nöjt mig med att benämna exempelvis koltrasten 

och låtit dem utforska denna fågelart själva på sitt eget sätt, samt observerat och bekräftat 

deras handlingar och yttranden. Då hade jag dock inte framstått som någon aktiv pedagog i 

mina egna och möjligen även andras ögon. Dessutom kanske jag inte hade fått fram någon 

tydlig dokumentation, som visade att vi hade fördjupat oss i fågelarten koltrast. Att titta i en 

fågelbok samt att barnen själva får filma en fågel, gör det möjligt att på ett tydligt sätt visa 

fördjupningen i detta ämne, samt att säkerställa och hålla kvar intresset för koltrast. Kanske 

intresset annars hade riktats åt ett annat håll.  

Jonna Bornemark skriver i Det omätbaras renässans om filosofen Nicholas Cusanus (1401-

1464). Cusanus ansåg att förnuftet kan delas upp i ratio, som är den kalkylerande sidan och 

intellectus, som står för det reflekterande och förhåller sig till det vi inte vet (Bornemark 

2018, s. 11). Detta har här i mitt fall relevans för min beskrivning av skillnaden mellan den 

fria leken och den ordnade. Såsom jag förstår det att Bornemark tolkar Cusanus, så utsätts vi 
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för en oändlig mängd osorterade sinnesintryck.  För att skapa ordning bland sinnesintrycken, 

kategoriserar och avgränsar vi dem med hjälp av vår fantasi. Vi kan lägga till eller ta bort en 

egenskap hos något och därmed göra det mer likt andra saker och på så vis kan de komma att 

tillhöra samma kategori. Ratiot grupperar sinnesintrycken (Ibid., s. 37 f). Cusanus, menar, 

enligt Bornemark, att kategoriserandet skapar ordning men samtidigt förenklar.  

Om jag fotograferar något och beskriver fotografiet i ord, har jag samtidigt kategoriserat det 

och grupperat sinnesintrycken eller skeendena. De får inte flyga fritt, utan jag väljer ut några 

och bestämmer att det är dessa som fotografiet ska skildra. I ovanstående beskrivna fall kan 

det exempelvis vara att se saker i förstoring, eller att lyssna på koltrastar. Om jag endast 

skulle ta en bild av en förstoringsburk med ekollon i, eller trädkronor, så är det inte säkert att 

den som ser bilden tänker på att det handlar om att se saker i förstoring, eller fågelkvitter. 

Kanske vore det bättre att fotografera och lägga upp bilder, utan text på instagramkontot, så 

kunde barn och föräldrar titta på dem tillsammans, förutsättningslöst. Då kunde barnets 

associationer komma fram. Bornemark talar om ”vadheter” och att det finns otaliga sådana 

som inte går att se samtidigt. Ratiot kan inte tillgodogöra sig alla vadheter samtidigt, utan 

väljer några och utesluter andra. Intellectus, som fångar upp vadheter är förutsättningen för att 

det finns vadheter som ratiot kan kategorisera. Sinnligheten är inriktad mot intellectus och 

vice versa. Intellectus kan urskilja vadheter i det sinnliga och det är situationsbundet, varför 

det står i förbindelse med det vi inte vet och där ett begrepp som beskriver det inte är nog, 

som jag tolkar Bornemarks resonemang. Eftersom allt ska benämnas och kategoriseras, finns 

det inte mycket utrymme för det onämnbara och unika (Ibid., s. 42 ff). Samtidigt finns risken 

för att det blir för oklart, eftersom en bild inte återger verkligheten som den är och barnet 

kanske inte känner igen det som finns på bilden. Föräldern känner inte igen det, eftersom hen 

inte har varit med på plats, och behöver en förklaring. Ratiot behövs för att göra världen 

begriplig och för att vi ska få gemensamma referenspunkter. Detta samtidigt som det skapar 

begränsning i och med att kategorier är avgränsande. 

 

Det som är mätbart och kan visas upp 
Bornemark skriver bland annat om samhället som ett New Public Management, där de 

offentliga verksamheterna är målstyrda och granskas. Detta kräver att de olika delarna av 

verksamheterna dokumenteras (Bornemark 2018, s. 52 f).  

Detta granskningsarbete går allt som oftast under namnet kvalitetsarbete eller kvalitetssäkring. 

Istället för ett kvalitetsarbete som utvecklar verksamheten har kvalitetsarbetet därmed många 
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gånger blivit ett granskningsarbete där en minimistandard ska visas utåt. Kvalitetsarbetet handlar 

därmed inte längre om en komplex verklighet utan bara om det som låter sig planeras, följas upp 

och mätas på ett enkelt sätt. Det innebär att det som inte kan mätas inte heller är synligt 

(Ibid.,s.53). 

Att förskolegruppen tittar på koltrastar eller i förstoringsburkar är något som är tydligt och 

mätbart, då dessa aktiviteter enkelt kan relateras till målen i läroplanen, som handlar om 

naturvetenskap. Det slår mig att jag inte tänker på samma sätt då det gäller läroplansmålet 

kring lek, som jag nämnde ovan: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Skolverket 2016, s. 9). Kanske för att 

det är svårare att fånga något konkret i en lek på bild. Eller för att vi tänker att barnen ändå 

leker hela tiden. Eller för att, som jag nämnt ovan, leken inte är lika högt prioriterad som de 

andra målen. I den nya reviderade läroplanen, Läroplan för förskolan. Lpfö 18, som träder i 

kraft den 1 juli 2019, har dock leken fått ett eget avsnitt, under kapitlet Förskolans uppdrag. 

Där betonas lekens betydelse, både för fantasin samt för annat, såsom ”motorik, 

kommunikation, samarbete och problemlösning” (Skolverket 2018, s. 8). Lekens värde för 

dess egen skull framhävs, samt dess betydelse även för andra mål. Vad jag menar här är att 

exempelvis ”problemlösning” kan vara centralt då barnen undersöker naturvetenskap, teknik 

eller matematik. Att leken i den reviderade läroplanen ges ett eget avsnitt, får mig att ana att 

den behöver uppmärksammas. 

Jag tänker mig att då vi upplever barnens lek, uppfattar vi en mängd vadheter, som vi strävar 

efter att uppfatta och kategorisera, i och med vårt uppdrag att dokumentera vår verksamhet. 

Det som dokumenteras behöver vara något som går att fånga i bild eller skrift, vilket kanske 

inte alltid är så enkelt, särskilt då det gäller en mångfacetterad aktivitet, som fri lek. Ratiot, 

som kategoriserar, styr här och väljer ut det som vi ska dokumentera, samt bortser från det 

andra, det vill säga de olika nyanserna av exempelvis en situation. Det både tydliggör, vilket i 

viss mån är nödvändigt för en dokumentation, samt förenklar. Ibland kanske det visar det 

väsentliga i en situation och då ställer jag mig frågan om vem som avgör vad som är 

väsentligt. Det är jag som dokumenterar. Det är hur jag har uppfattat det hela, eller hur jag, 

ibland omedvetet, väljer att uppfatta det. Under observationerna intog vi ett mer öppet 

förhållningssätt och försökte bortse från kategoriserandet.  

I följande situation från mina observationer upplever Emir något, och han gör saker. Dessa är 

dock svårare, eller tar längre tid att dokumentera, eftersom det inte är så tydligt vad Emir gör.  
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Emir, 2,5 år promenerar, till synes planlöst i snön. Han tittar ner i marken. Plötsligt börjar 

han springa. Han ser sig om och ser att jag följer efter men fäster sig inte vid det, utan saktar 

ner och går vidare. Han tittar upp mot himlen eller trädkronorna en stund, medan han går. 

Han går förbi trädet med två stammar, som han blir nyfiken på och sätter kurs mot. Trädet är 

ledigt; det vill säga, inga andra barn leker där. Han tittar sedan snabbt genom de två 

stammarna och går sedan runt trädet, klättrar upp och tittar in från det andra hållet. 

Samtidigt kommer Signe, 3 år rusande och vill tränga sig in vid öppningen samtidigt. 

Hon försöker tränga bort Emir och säger: ”Mmmmmmm!” 

Det blir trängsel och jag avbryter filmandet. 

I denna situation är det svårt att tillämpa ratiot och kategorisera vad som sker. Möjligen kan vi 

tala om socialt samspel och konfliktlösning, då Emir möter Signe. Jag reflekterar kring om jag 

verkligen behöver förstå och synliggöra vad Emir gör. Han verkar trivas i sitt handlande och 

det borde ju räcka. Att trivas och känna sig trygg är mig veterligen en förutsättning för att 

lära, och här är ett exempel på detta, även om jag inte kan tolka in så mycket i hans praktik 

och gestaltning. Det slår mig när jag skriver att jag, när jag observerade, valde att observera 

relativt få leksituationer av detta slag. Det vill säga få situationer, som för mig är diffusa och 

svåra att avläsa. Jag filmade många situationer där det sker en dialog eller där något tydligt 

händer, exempelvis att ett barn slår med en pinne mot något, eller försöker nå något. I det här 

filmklippet är vi med barngruppen på ett öppet fält där det finns en björkdunge:  

Två barn, Yusuf, 2,8 och Signe 3 år, har hittat varsitt stort björkris som de svingar i luften. 

Bland annat sträcker de sig för att nå så högt upp i luften, som möjligt med björkruskorna. 

Signe och Yusuf sträcker upp sina björkruskor och vevar med dem. 

Signe: ”Vi tar inte den.” 

Här är det tydligt att det sker ett socialt samspel och att Signe och Yusuf undersöker hur högt 

de kan nå med sina björkruskor. Som förskollärare kan jag här se exempelvis utveckling av 

”sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”. 

Björkruskan blir ett verktyg för att nå något med. Att jag väljer tydliga filmsituationer, 

betyder att jag ändå är fast i ratio, eller det som går att kategorisera. Detta trots att jag under 

ett av våra handledarseminarier fick rådet av en seminariedeltagare att även välja otydliga 

observationssituationer. Dock skulle jag även kunna omkategorisera en ”tydlig” situation. 

Kanske den går att tolka om? Uppenbarligen är jag ändå lite rädd för intellectus, trots att min 
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intention är att röra mig åt det hållet. Dock är det ändå nödvändigt att fånga något som går att 

göra begripligt och som kan beskrivas i denna uppsats. Så de tydliga situationerna behövs, 

även om det är en fördel att också ta med några svårdefinierade situationer, kanske för att 

påvisa att här upplever och gör ett barn något, som jag inte kan kategorisera.  

Jag reflekterar över att jag, i mina första två gestaltningar; ”Koltrastarna” och ”Naturen under 

lupp”, både tänker och handlar enligt ratiot. Jag ser och uppfattar att barnen använder 

förstoringsburkarna till något annat än att titta i, men jag väljer att hålla fast vid att se dem 

som just förstoringsburkar, eftersom jag ser med mina naturvetenskapliga glasögon. Även om 

jag inte hade valt att se dem som förstoringsburkar, så hade jag kanske placerat barnens sätt 

att använda burkarna i kategorin matematik – barnen utforskar hur många ekollon som får 

plats i en burk. Detta istället för att förutsättningslöst betrakta och försöka undersöka vad de 

upplever, rent sinnligt, eller med sin fantasi. Det tillhör mitt uppdrag att ha läroplansmålen i 

bakhuvudet, men även leken tillhör ju målen och då kanske det går bra att vila i detta och inte 

benämna barnens handlingar vidare, utan endast följa med och försöka uppleva utan att 

definiera. Att barnen undersöker naturen sinnligt, genom att känna på och stoppa ner 

naturföremål i burkar, borde ju också tillhöra naturvetenskap. Innebär det att jag handlar 

praktiskt klokt om jag stannar upp och följer barnen i deras strävanden efter att fylla burkarna, 

eller ska jag hålla mig till den i förväg, utstakade vägen? Här ser jag både vikten av en 

pedagoginitierad aktivitet, men också att den inte får styra allt. Jag försvarar även 

pedagoginitierade aktiviteter, som ger barnen chans till fördjupning samt att erfara något nytt, 

som det annars kanske hade tagit längre tid för dem att upptäcka själva. En introduktion av ett 

material – i det här fallet förstoringsburkar – kan vara ett sådant. Som nämnts, ser jag framför 

allt hos mig själv en tendens att av olika och nämnda själ uppvärdera pedagoginitierade 

aktiviteter, men eftersom jag har upplevt ett större fokus på det mätbara, så har jag i detta 

arbete betonat den fria lekens betydelse. 

Sofia Wiberg reflekterar över att hon ofta får beröm för bilderna som tagits under hennes 

medborgardialogsuppdrag och ger ett exempel, där en fotograf anlitats och där de bilder där 

deltagarna ser glada och engagerade ut, dominerar. Hennes uppdragsgivare, kommunen, kan 

med bilderna visa på en lyckad medborgardialog. Även känslan av något lyckat hos henne 

själv och hos uppdragsgivarna uppstår. ”Bilderna blev därför ett sätt att skapa en upplevelse, 

hos uppdragsgivarna (och mig själv), av professionalitet och legitimitet” (Wiberg 2018, s. 

182).  
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 Jag jämför med mina egna bildval och tänker på handen som håller i förstoringsburken. Jag 

valde en talande bild, som stämmer överens med vårt aktivitetsmål för dagen; att betrakta 

naturen under lupp. Jag skrev också en text, som stämmer överens med detta mål. En del av 

barnen tittade i förstoringsglaset, men jag tror att fler barn upplevde något annat. Nu i 

efterhand kan jag se att jag kunnat försöka att närma mig situationen på ett annat sätt. De 

upplever vissa saker när de leker och jag kan försöka sätta mig in i, att de upplever med sina 

sinnen och inte alltid med ord.  

Sinnlig upplevelse 
I gestaltningen i början av uppsatsen, där jag och barnen undersöker koltrastar och som 

avslutas med att en pojke sitter och blickar uppåt trädkronorna, så tror jag att han lyssnar på 

fåglarna. Egentligen vet jag ingenting om det, särskilt som han inte säger något. Jag antar att 

han lyssnar till fågelkvitter, eftersom vi strax innan har pratat om fåglar. Det kan ju också vara 

så att han spanar efter fåglarna, eller att han upplever trädkronorna som svajar i vinden 

visuellt tilltalande. Eller så tycker han det är skönt att sitta på mjuk mark och vilar i det. Han 

kanske känner dofter. Det finns många saker som han kan tänkas uppleva. 

Gunilla Halldén har i kapitlet ”Barndomsminnen och naturminnen” i Naturen som symbol för 

den goda barndomen intervjuat ett antal personer kring de platser som de minns från 

barndomen. (Halldén 2009, s. 161 ff). Flera av Halldéns informanter upplevde inte naturen 

som vacker, eller förstod inte vuxenvärldens fascination inför den. De såg den snarare som en 

lekarena. Så här säger informanten Gunborg: ”’Och Fåfängan gick jag upp på också. Och det 

var ju natur runt omkring, men att det var särskilt vackert där, det tänkte jag inte på.’” (Ibid., 

s. 164). Då Gunborg kom i tonåren, och lärde känna litteratur och poesi, blev naturen 

upphöjd. Då hon var barn, tänkte hon mest på den som en plats att leka, där det var antingen 

varmt eller kallt. De som var från landet talade mer om naturen, och då saker som träd, 

blommor, stenar och naturfenomen, som kunde ha betydelse i leken. Naturen fyllde, precis 

som hos stadsbarnen, en funktion (Ibid., s. 165 ff). Såhär säger informanten Ing-Britt: ”’Som 

man hade som sitt eget rum, liksom. Det kommer jag ihåg från… det första stället vi bodde 

på, så minns jag att det fanns en trädrot som hade blivit som en stol… Man kunde sitta i den 

där trädroten.’” (Ibid., s. 169). Här går mina tankar till barnens fria lek kring träden i min 

ovanstående gestaltning. Trädstammarna fungerar som hem åt lejon, krokodiler och tåg. Vid 

ett observationstillfälle gick vi till en skog, där det låg många trädstammar huller om buller, 

över varandra. Där fick trädstammarna figurera båt: 
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Signe, 3 år går bort mot Tor, 3 år och trädstammarna som ligger om varandra. Tor klättrar 

under stånkande och stönande runt bland dem. Signe försöker ta sig över en trädstam. Hon 

beslutar sig för att krypa under istället. 

Signe säger till Tor: ”Det går.” 

Tor stånkar och klättrar över en stam. Han säger: ”N-didi, N-da.” 

Tyra, 2,10 år ansluter. 

Tor sitter nu gränsle över en stam, vinkar med handen och säger: ”Aj – aj!”  

Både Signe och Tyra ansluter. 

Tyra till Tor, med en vänskaplig förklarande röst: ”Tor också åka båt: Jag också åka båt.”  

Tor svarar: ”Jahaaa!” 

Jag: ”Åker ni båt!” 

Alla tre klättrar bland sammanlagt fem trädstammar som ligger kors och tvärs över varandra. 

Tyra: ”Åka båt.” 

Signe: ”Man måste öva litegrann.” 

De klättrar och svingar sig över stammarna. Emir, 2,5 år kommer uppför backen med ett 

leende och ansluter. Jag vänder kameran mot Reine, 2,3 år som håller i en smal pinne, som 

han slår mot en trädstam. 

 Om vi återgår till Halldéns vuxna intervjupersoners sinnesupplevelser, så berättar en 

informant, Siri, om doften av ”jordluften”. Luften blir på ett speciellt sätt om våren när jorden 

öppnar sig. Om hösten när jorden sluter sig, talar Siri om luften som klar och ljus. Hon 

illustrerar känslan av luften, genom att själv dra in luft (Ibid., s. 173 f).  

Jag slås av informanten Siris beskrivning av hur hon upplever luften när jorden öppnar sig och 

tänker att det är ingående beskrivet, trots att det handlar om ett minne eller en känsla som jag 

tänker mig kan ses som flyktig och diffus, och därmed svår att skildra. Kanske pojken som 

tittade upp mot trädkronorna, i min gestaltning, eller Emir som till synes planlöst gick 

omkring upplevde något liknande med sina sinnen. Något som är svårt att fånga – och 

dokumentera. Om vi återgår till Bornemarks resonemang om vadheter och intellectus ovan, så 

kan det här diffusa minnet av känslan beskrivas som ett intellectusarbete där vadheter 
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förnimms. Det är en kombination av vad olika sinnen upplever. Jag kan själv minnas att jag 

inte tänkte mig naturen som vacker, utan såg den som ett lekrum. Jag tyckte att naturen var 

behaglig och mysig, med alla dofter och allt som fanns att leka med där. Det är svårt att 

avgöra hur förskolebarnen i min gestaltning uppfattar naturen, men det är värt att genom 

observation komma det lite närmare. Kanske kan de själva, liksom Siri, återge känslan när de 

är vuxna. Däremot är det svårt för mig att observera om barnen känner dofter, om de inte 

uttrycker verbalt att de känner en doft. Det blir då svårt att dokumentera och frågan är om det 

behövs. Bornemark skriver att ”pappersexercisen ska spegla den levda verkligheten” 

(Bornemark 2018, s. 56). Hon resonerar vidare om att det som sker i det verkliga livet 

behöver då abstraheras och kvantifieras. Risken är då att det verkliga rättar sig efter det som 

är mätbart och kan redovisas, som jag tolkar Bornemark. Detta överensstämmer med min 

egen strävan efter att hitta sådant som är tydligt och går att återge i text eller bild. Det jag 

tycker mig kunna se är att barnen uppfattar naturen som ett lekrum, där det finns en mängd 

olika saker som kan användas i leken. I mina observationer ser jag att barnen för det mesta är 

sysselsatta med något. Om de tröttnar på något, så upptäcker de snart något nytt: 

Emir, 2,5 år står kvar vid grenen och slår nu med en smal pinne mot den och det kommer 

inget ljud. Han försöker sedan rycka upp små kvistar som växer ur marken. 

Här upptäcker Emir att det inte kommer något ljud, då han bankar mot grenen med just den 

pinnen. Han blir då inte uttråkad, utan hittar strax några kvistar att rycka i. Om han tänker sig 

att han kan banka med dem, eller om det känns roligt att rycka i dem, vet jag inte, men detta 

exempel illustrerar att Emir inte har tråkigt, utan leker vidare. I denna och en annan liknande 

situation ovan, även den med Emir, får jag använda mig av min praktiska klokhet och hejda 

mig, för att inte börja kommentera det Emir gör. Emir gör inte något tydligt definierbart och 

det ligger nära till hands för mig som förskollärare att börja kommentera, exempelvis i syfte 

att lära Emir nya begrepp och fraser, såsom ”kvistar” och ”pinnar”. Eller att försöka styra 

hans lek i någon riktning. Här är det viktigt att låta Emir få ha sin upplevelse ifred, så att han 

kan prova olika saker själv, lära sig och uppleva. Min djupt rotade impuls är alltid att 

kommentera eller bekräfta det barnen gör, vilket jag gör oöverlagt och av rutin. Visserligen 

hörde det till min planerade metod att så lite som möjligt kommentera barnens lek, men jag 

upptäcker här att det även har ett annat värde att vara tyst. Emir får reflektera och upptäcka 

saker ostört. Situationerna med Emir skiljer sig dock från de andra filmklippen i det att han 

inte gör något väldigt tydligt och konkret, som är enkelt att analysera och dokumentera. Jag 

märker att det även av ett annat skäl är viktigt att inte störa Emir. Han leker ensam och tycks 
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ha funnit ett lugn och sin alldeles egna upplevelse av naturen, vilken vore synd att störa. Att 

inte störa har därmed en dubbel funktion. Dels att Emir får leka och reflektera ifred, och dels 

att jag får ett filmklipp som är svårtydbart och lämnar utrymme för flera tolkningar eller 

insikten att den inte behövs tolkas. Att jag kring denna situation nämner att jag handlade, 

såsom jag förstår det praktiskt klokt, trots att det hörde till metoden att jag skulle vara tyst och 

inte kommentera barnens, har att göra med att jag vid andra tillfällen under min observation 

ibland kommenterar vad barnen gör. I just denna situation finns det dock ett värde, både för 

mig och Emir att jag är tyst, vilket jag inser just i den stunden och handlar därefter. 

Att platserna vi går till fungerar som lekrum, blir tydligt när barnen snabbt hittar samma 

naturföremål att leka med då vi besöker naturen. När vi återigen besöker fältet, hittar barnen 

snabbt sina björkruskor igen, och Tor springer fram till ett välbekant träd, där barnen brukar 

leka affär: 

Tor, 3 år har, då vi kom fram, sprungit raka vägen fram till trädet med de två stammarna och 

står nu och tittar igenom. Valeria, 2,4 år ansluter. Yusuf, 2,8 år håller upp en björkruska och 

visar mig den. 

Jag: ”Aa, en björkruska.” 

Yusuf slänger den i marken och säger: ”Aa.” Han går fram till trädet. 

Tor tittar på mig genom trädet och säger: ”Träd, träd”. 

Jag: ”Träd, ja!” 

Tor: ”Vidande” 

Emir och Valeria står på kö för att titta genom trädstammarna. Emir trycker på Tor och 

börjar krama honom. Tor ser bekymrad ut och börjar slingra sig.  

Giuseppe, 2,4 år har hittat ett björkris och går och daskar det i marken. Yusuf ansluter och 

plockar också upp björkris, som han sträcker högt upp i luften. 

Jag: ”Titta, björkruskan!” 

Giuseppe sträcker också upp sin i luften. Yusuf petar med björkriset mot några grenar och 

svänger det sedan, varpå han råkar daska till Giuseppe med den. Yusuf ser glad och sträcker 

nu sitt björkris mot de björkgrenar som sitter lite högre upp. Båda går bort till gångvägen, 

där de inte får vara och Yusuf tittar på mig med ett uttryck som jag tolkar som busigt. 
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Han piper: ”Titta!”, och ler. 

Jag kommenterar inte detta, utan säger: ”A, vart tog björkruskan vägen?” 

Yusuf står och funderar och då pekar Giuseppe bortåt vägen och säger: ”Hundbajs! 

Därdärdäborta!” 

Anette Sandberg och Tuula Vuorinen har skrivit om platser för lek i ”Barndomens lekmiljöer 

– förr och nu”. Bland annat väcker platser minnen och känslor. Platser som väcker positiva 

minnen ger även en frihetskänsla. Platser utomhus, såsom natur, trädgård och hemliga ställen, 

ger fler frihetskänslor eftersom inomhuslek ofta är styrd av vuxnas regler (Sandberg & 

Vuorinen 2008, s. 13 ff). Särskilda platser är de som är hemliga eller platser som upptäckts av 

barnen själva (Ibid.,s. 21). Sandberg och Vuorinen hävdar att den fria utomhusleken har 

minskat. Yngre barns lek sker i det egna hemmet eller på förskolan. Det fria utforskandet av 

närmiljön har blivit alltmer sällsynt och barnen på gårdarna syns alltmer sällan (Ibid., s. 32). 

Jag tänker att vi inom förskolan åtminstone då kan försöka att erbjuda friare lek på större ytor, 

såsom naturen.  För att återgå till min första frågeställning om vad vi kan se för lärande och 

upplevelser hos barnen, genom att tolka deras handlande, så upplever jag och mina kollegor 

att då vi är i naturen med förskolegruppen, tycks leken vara friare, med färre konflikter och 

nya kamratkonstellationer. Vi reflekterar över detta under avdelningsmötena: 

Sylvia flikar in att leken blir lugn och att inga konflikter uppstår. Hon tar ett exempel, då 

Emir ville stå mellan trädets två stammar, fastän det var upptaget där. Reine stod där, och 

Emir backade och lämnade platsen utan bråk.  

Sedan tittar vi på en film som visar Fanny och Viveka som går runt i snön och leker bredvid 

varandra. Sylvia har lagt märke till att dessa två barn som annars ofta är i konflikt, nu ute i 

naturen, kan samspela och leka bredvid varandra. 

”I skogen leker de fritt och pratar med varandra”, säger Sylvia. ”Vissa leker fritt.” 

Jag reflekterar i efterhand över vad Sylvia här menade med att ”Vissa leker fritt.”, eftersom 

det var dags att gå ut på gården. Jag antar att hon menade att några av de yngsta barnen inte är 

så vana vid naturen och inte riktigt har upptäckt vad de kan göra. Vi har pratat om detta vid 

tidigare tillfällen. En del av de yngre barnen tycks lite villrådiga och står stilla, och gör till 

synes ingenting. Jag reflekterar nu över att det ändå försiggår något inom dem, även om jag 

inte kan se upplevelsen eller lärandet.  
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Charlotte Tullgren har skrivit en avhandling, där det övergripande syftet är att kasta ljus på 

förskolan som plats för politisk styrning och leken som ett redskap i detta (Tullgren 2004, s. 

23). Tullgren skriver att tidigare forskning har visat på att vuxna ofta utgör ett hinder i leken, 

då det gäller att exempelvis avbryta den eller sätta upp regler. Vidare anses en del lekar som 

mer nyttiga än andra (Ibid., s. 25 f). Hon relaterar vidare Foucaults begrepp ”den pastorala 

makten” till förskolan. Detta är en makt som koncentrerar sig på människans hälsa och 

välbefinnande, och där människan även förväntas avslöja sitt inre. Inom förskolan är leken ett 

tillfälle som anses lämpligt för att, genom observation och samtal kring leken, kunna skönja 

barns erfarenheter och inre liv. Därigenom kan pedagogerna få reda på saker om barnen, så att   

de kan, inte nödvändigtvis på ett auktoritärt sätt utan mer som ”kompis”, styras i riktning mot 

”moral, rättvisa och tolerans” (Ibid., s. 40 f). Då pedagoger deltar i leken kan de styra den på 

ett icke märkbart sätt, utan korrigeringar. Lekandet döljer övervakningen (Ibid., s. 86). I 

Tullgrens undersökning förväntas barnen leka på ett ”normalt” sätt därför att blyga barn, eller 

barn som alltför ofta leker våldsamma eller könsstereotypa lekar, anses ha leksvårigheter och 

behöver korrigeras (Ibid., s. 102). Tullgren menar dock att det inte finns någon cynism hos 

pedagogerna, utan det finns en oreflekterad vilja att göra det som är bra för barnen (Ibid., s. 

105).  Jag tänker här på att jag är vaksam när barnen leker med pinnar, främst för att de kan 

göra illa varandra när de viftar högt med dem. Under observationens gång har jag varit mer 

avvaktande och inte försökt att lägga mig i pinnleken, och det har visat sig att det sällan sker 

incidenter. Jag vet inte om det beror på de stora naturytorna vi befinner oss på, där barnen inte 

behöver trängas, eller om det beror på annat. En av pojkarna leker och vevar med pinnen och 

gör actionljud, något som jag inte försöker stoppa, eftersom han har roligt och inte skadar 

någon. Jag är alltså inte lika vaksam på ”nyttig” lek, som pedagogerna i Tullgrens avhandling.  

Klipp: Längre bort står Tor, 3 med en pinne som han upprepade gånger slår i marken med 

all kraft: ”Ha! Ha! Ha!...”  

Klipp: Tor slänger den ena pinnen och går iväg med den andra i handen. Han vevar runt och 

gör olika ljud: ”Ndä, tsch!...” 

Klipp: Tor, 3 år har hittat den stora yxliknande pinnen och börjar svinga den som en yxa som 

han hugger i marken. Han vrålar som om han tar i ordentligt: ”Öääärgtsch!...” 

Selam, 2,9 år står bredvid, hejar på honom och ropar: ”Sting! Sting!...” 
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Tyra, 2,10 år har också en pinne i handen, som hon rör runt bland löven med och knackar på 

stockar. Sedan klättrar Tyra och Tor över en trädstock och Tor, till synes, låtsas ta hjälp av 

sin yxliknande pinne och anstränger sig: ”Äääääksch!” 

Han går runt, bärandes på pinnen. Den verkar vara tung. Han stånkar och stönar högljutt. 

Han lyfter den och visar mig: ”Titta!” 

Jag: ”Ja, titta, vilken rolig!” 

Tor bär på pinnen och gör ljud, som: ”Oooääöööh! Tch! Tch!” Han svingar den i marken. 

Tyra kommer och slår också med sin pinne i marken. Efter en stund släpper Tor sin pinne, 

sätter sig på en stock och pustar ljudligt ut. 

Jag: ”Oj, blev du trött nu.” 

I dessa situationer kan det tyckas som om Tor, vid första anblicken, leker våldsamma 

actionlekar. Han skadar dock ingen och jag tänker att han bland annat får utlopp för sitt 

rörelsebehov på denna stora yta.  

Lek 
Då det gäller vårt resonemang om färre konflikter, reflekterar jag här över att barnen övar sig i 

praktisk klokhet, då de samspelar. Visserligen krävs det erfarenhet för att handla praktiskt 

klokt, om jag återgår till mitt redogörande kring Aristoteles resonemang ovan (Aristoteles 

2012, s. 174). Dock tänker jag att barnen i nedanstående situation har förvärvat erfarenheten 

att det är enklare och trevligare att samspela om en förhandlar sig fram i lugn och ro.  Detta är 

en situation då Sylvia filmade ett exempel på lek och samspel mellan Filippa och Trine, när vi 

var ute på fältet:  

Filippa, 2, 8 år och Trine, 2,5 år hoppar från stubben. Filippa står och väntar på att Trine 

hoppat. 

Filippa säger: ”Nu e’ de’ min tur.” Hon ställer sig på stubben och står still där. Trine 

kommer och gör tecken åt Filippa att hoppa: ”Hopp! Hoppa!”  

Filippa vänder sig mot henne: ”De’ e inte farligt!” 

Trine: ”De’ e’ inte farligt, inte farligt.” 

Filippa ta ordentlig sats och hoppar. Sedan ställer sig Trine på stubben och säger: ”Nu ska 

jag dit, hoppa. Och flyger jag.” Hon sträcker ut armarna som vingar. 
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Filippa: ”Och så flyger du.” 

Trine: ”Flygaaa!”, och så hoppar hon. 

Filippa går upp på stubben och Trine säger: ”Hopp!” 

Filippa: ”Jag, jag, de’ e’ inte farligt. De’ gå’ braaa!” 

Trine pekar på en sida av stubben och vill att Filippa hoppar där. 

Filippa säger med pedagogisk röst: ”Nej, jag kan inte hoppa där. De’ e’farligt där, man kan 

ramla där.” 

Trine pekar på andra sidan: ”Där kan du hoppa.” 

Filippa tittar och säger bekräftande: ”Där.”, och hoppar. 

Trine går upp på stubben, sträcker ut armarna och hoppar medans Filippa tittar på. Filippa 

springer runt och upp på stubben: ”Nu är det min tur.” Hon stannar däruppe. 

Trine: ”Hoppa då!” 

Filippa med kavat röst: ”Man kan ramla där.” 

Trine: ”Hoppa!” 

Filippa: ”De’ e’ inte farligt.” 

Trine: ”Där!” 

Filippa: ”Om du hoppar där (ohörbart mumlande) e’ de’ okej, va!?” 

Trine gestikulerar och visar på marken och tycks förklara att det är okej att hoppa där (Det 

hörs inte vad hon säger). 

Filippa hoppar upp på stubben och Trine kommer runt och vill upp. 

Filippa: ”Nej, du e’ inte din tur.” 

Trine gör ansats till att vilja gå upp. Sedan bryts filmen.  

Trine och Filippa har genom erfarenhet lärt sig att det är fördelaktigt att turas om att hoppa. 

De talar med vänliga röster, som har en ton som om de är angelägna om att komma överens 

och hjälpa varandra med hoppandet. 

Pedagogen Sylvia reflekterar över sitt filmande på ett avdelningsmöte: 
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Sylvia lade också märke till att barnen, då de fick vara ifred, sade fraser, som de med största 

sannolikhet hört pedagoger säga. En fras var: ”De’ e’ inte farligt!” 

Förmodligen har barnen förstått att frasen ”De’ e’ inte farligt!” har något vänligt och tryggt 

över sig, och därför använder de sig av den. Barnens ton är dessutom pedagogisk, då de 

använder sig av den frasen. När Sylvia inte lade sig i leken, fick barnen möjlighet att utveckla 

och förfina sin kommunikation. Trine och Filippa talar vänligt till varandra, även om det inte 

handlar om en låtsaslek, utan om turtagning. De tolkar inte om verkligheten här, men jag 

skulle säga att det är lek, eftersom de finner nöje i att hoppa från stubben, samt att turas om. 

Deras röster är vänliga, förmodligen eftersom de är angelägna om att leken ska fortsätta och 

därför vill hjälpa varandra. Detta liknar det som försiggår i min tredje gestaltning, den som 

handlar om att ”bara få leka”. I den situationen använder vi också vänliga röster och är 

angelägna om att leken ska fortgå. Vi hakar på i varandras rytanden och följer varandra från 

träd till träd.  

I introduktionen till Friedrich Fröbels text, Människans fostran, som först gavs ut 1826, 

skriver Jan-Erik Johansson att Fröbel förespråkade en efterföljande undervisning, eftersom 

han ansåg att människans utveckling kom inifrån. Människan är en del av naturen och hennes 

inre utveckling måste hon själv aktivt styra (Johansson 1995, s. 16 f).  ”Centralt i Fröbels 

pedagogik står därför verksamhetsdriften, människans drift att skapa ett yttre verk” (Ibid., s. 

16). Barnet leker och arbetar. Det finns en drift hos människan att ”bearbeta naturen, utan en 

tanke på ett framtida yrke” (Ibid.).  

Här upplever jag att något av lekens kärna beskrivs. Ett barn leker, utan att det tänker på att 

det lär sig något, som det kan ha nytta av i framtiden. Däremot är vi pedagoger inställda på att 

de ska lära sig något som de kan ha nytta av i framtiden. Dock lär de sig ändå detta genom 

leken. Jag tänker på den första delen av min gestaltning, där pojken sitter och tittar uppåt 

trädkronorna. Här är jag ute efter, och uppfattar att han ska lära sig något om fågelkvitter. 

Vare sig han är koncentrerad på fågelkvitter, eller något annat, så uppfattar han något och lär 

sig därmed något om det med sina sinnen. Jag låter honom vara, eftersom jag uppfattar det 

som att han lyssnar på fåglarna och tänker att jag kan här se något mätbart; pojken lär sig 

något om naturvetenskap. Jag bejakar inte intellectus. Det vill säga, jag tillåter mig inte 

ovissheten att pojken upplever något, vadsomhelst. Jag är nyfiken på och vill försöka förstå 

vad han upplever, utan att störa honom. Kanske nöjer jag mig också därför med den enkla 

förklaringen att han lyssnar på fåglarna. Jag tänker att jag besitter praktisk kunskap, som låter 

pojken sitta och vila i sin upplevelse. Dock reflekterar jag kring om jag låtit honom vila i sin 
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upplevelse, om vi inte hade pratat om fåglar innan? Jag använder mig av min praktiska 

kunskap för att nå något, för mig målstyrt och i det här fallet kanske inte så mycket för 

pojkens njutning av naturen, även om jag blir glad att han trivs. Jag filosoferar inte vidare, 

utan har redan bestämt mig för vad pojken kan tänkas uppleva och vilket lärande jag kan 

tycka mig se och det är delvis därför jag låter honom sitta. Det är praktiskt klokt av mig att 

göra det i den situationen och jag anser då att det är både en god handling gentemot pojken 

och även för verksamhetens skull. Jag tänker på min reflektion kring Christian Nilssons 

resonemang som nämns ovan; att vi ibland hamnar i en situation där vi behöver rätta till en 

vana (Nilsson 2009, s. 48). Vanan består här i att vi samlar förskolegruppen och går tillbaka 

och korrigeringen av vanan i att jag låter pojken sitta en stund till. Då och i den situationen ser 

jag det som att jag besitter fronesis, eller praktisk kunskap, men såhär i efterhand skaver det 

lite eftersom jag inte släpper in intellectus och reflekterar över alla de saker som pojken kan 

tänkas uppleva. Jag når alltså inte insikt till fullo. Dock måste jag ändå konstatera att jag 

handlade praktiskt klokt i situationen. 

Filmandet  
Jag drar, när jag tänker på gestaltningen ovan med pojken, paralleller till mitt filmande under 

den deltagande observationen och tänker på att jag, som förut nämnt, väljer tydliga 

leksituationer framför de diffusa. Jag vill ha tydliga situationer som går att analysera. Jag 

tänker att mina kollegor möjligen inte kände den pressen. Då Hanna filmar, tillåter hon barnen 

att interagera:  

Hanna sitter på huk och filmar Reine, 2,3 år Emir, 2,5 år och Valeria, 2,4 år som står vid 

trädet med de två stammarna. Giuseppe, 2,4 år står bredvid henne och tittar när hon filmar. 

Giuseppe: ”Kolla, kolla kolla!” 

Emir försöker krångla sig in mellan stammarna och Reine försöker klättra upp. Valeria står 

och tittar. Giuseppe går bort mot dem och sedan åt ett annat håll. Emir går efter Giuseppe, 

som gått fram till trädgrenarna som hänger ner. De håller båda i grenarna och försöker att 

dra ner dem. Grenarna åker upp och gungar till när de släpper dem. 

Giuseppe: ”Kolla!” 

Han drar ner en gren och gungar den: ”Gunga, gunga, gunga…” 

Emir ser glad ut och ansluter. Båda gungar grenen. Giuseppe går och krånglar sig in bland 

trädstammarna. Emir fortsätter att gunga grenen. Sedan följer han efter Giuseppe. Valeria 
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och Reine ställer sig och gungar grenen, men Valeria når inte upp till den. Till slut når hon 

och båda gungar grenen och säger: ”Gunga, gunga, gunga…”, och tittar mot kameran.  

Giuseppe går mot kameran och ställer sig framför den. 

Hanna: ”Oj, nu står du precis framför kameran.”  

Giuseppe går undan. Valeria kommer gående. 

Reine står kvar: ”Gunga, gunga, gunga…” 

På ett avdelningsmöte reflekterade vi kring Hannas filmande vid detta tillfälle: 

Vi tittade på två filmer som Hanna gjort, samt en film som jag gjort. Skillnaden mellan 

Hannas och mitt filmande var att Hanna satt på huk, då hon filmade, vilket ledde till att barn 

kom fram till henne och var intresserade av vad hon gjorde. Hanna reflekterar över att 

barnen både var intresserade av att filma, samt att få vara med på film. Hon lade vidare 

märke till att Giuseppe, såg genom kameran, vad Hanna filmade och sedan gick runt kameran 

och ställde sig framför den, som om han förstod att han måste ställa sig där för att kunna bli 

filmad.  

Hanna tillägger att hon satte sig på huk i barnens höjd och filmade, för att se bättre vad som 

hände.  

Jag tänker här att Hanna tillät sig att ha en dialog med barnen och att göra dem delaktiga. 

Detta var inte hennes avsikt då hon satte sig på huk, men hon backade inte för oväntade 

händelser. Ändock förhöll hon sig passivt och lät barnen styra. Hon gav sig exempelvis inte in 

på en demonstration av hur en lärplatta fungerar som filmkamera.  Jag själv var förmodligen 

mer angelägen om att det skulle bli en film som kunde användas och transkriberas på ett bra 

sätt. Jag tror också att jag tänkte så därför att jag hade relativt kort tid på mig att göra 

observationen och behövde räkna med att observationstillfällen kunde falla bort, på grund av 

sjukdom och andra praktiska saker som kommer emellan. I den dagliga verksamheten handlar 

jag även ofta på det sättet. Det kan vara ännu ett skäl till min iver att genomföra aktiviteter. 

Jag ser till att få dem gjorda, på grund av att jag vet att de alltid kan bli inställda på grund av 

praktiska hinder, såsom personalfrånvaro och annat som kan uppstå.  

Utforskande lek 
Jag återgår till Fröbel och undersöker vad han själv säger om lek i Människans fostran. Såsom 

jag tolkar Fröbels text, så kritiserar han föreskrivande uppfostran, och anser att människorna, 
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liksom växterna bäst formar sig själva, i enlighet med deras inneboende krafter. Både 

människor och växter störs om de formas för strängt. Fröbel anser att det vara av betydelse att 

människan uppmärksammar naturen eftersom de verkar enligt samma lagar. Uppfostran 

behöver under de tidiga barnaåren vara passiv och efterföljande. Däremot anser Fröbel att det 

senare i livet kan vara relevant med en mer styrd uppfostran. Dock måste barnet först komma 

underfund med sig själv och sin natur för att kunna förstå kraven som ställs det, då det blivit 

äldre (Fröbel 1995, s. 34 ff). Fröbel ställer sig, som jag förstår det överlag mer positiv till en 

efterföljande uppfostran. Han anger två fördelar med föreskrivande sådan:  

Den föreskrivande, ingripande uppfostran har överhuvudtaget endast två skäl för sin existens. 

Antingen grundar den sig på en klar och levande tanke, som är grundad i och med sig själv, eller 

också följer den ett redan förut känt och erkänt mönster. Men där en i sig själv grundad, levande 

tanke råder och där det i sig självt sanna föreskriver, där härskar samtidigt det eviga självt. 

Därför skall uppfostran även här vara övervakande, beledsagande och passiv. Ty den levande 

tanken, det eviga, det gudomliga själv, ger människan möjlighet till en självständig verksamhet, 

ja kräver att människan, ett väsen skapat till frihet och till Guds avbild, skall verka fritt och 

självständigt (Ibid., s. 36). 

Fröbel beskriver att ett litet barn talar när det leker och tänker att tingen kan höra. Det tänker 

att föremålen är som det självt. Barnet utvecklas i samklang med naturen och upplever att det 

har samma liv som denna. Då barnet leker försöker det framkalla situationer ur det mänskliga 

livet (Ibid., s. 55 f). Jag tänker här att då jag ser barnen leka med det som de finner i naturen, 

så låter de tingen representera sådant som de sett eller upplevt. I gestaltningen med 

trädstammarna har barnen klart för sig att man kan bo på olika ställen. Trädstammarna får då 

representera hus, där en krokodil eller ett rovdjur bor. Under den deltagande observationen 

gick vi till ett fält där det fanns björkar och även mängder med björkris på marken. Yusuf har 

troligen erfarit att hästar går att rida på, både under våra utflykter och annars, och leker att 

björkriset är en häst som han rider på:   

Yusuf tar sitt björkris, går åt ett annat håll och säger ”Blaa – bla, blaa, bla”, upprepade 

gånger. 

Han sätter sig på björkriset, som på en häst och går mot Signe, ropandes: ”Hästen, hästen” 

Fröbel skriver om leken att ”Den är ett uttryck för det inre hemliga natur-liv, som rör sig i 

människan och i allt. Leken skapar därför glädje, frihet, tillfredsställelse och ro inom och 

utom barnet, frid med världen. Källorna till allt gott är att söka i leken och växer fram ur den 

(Ibid., s. 55 f). Leken är allvar för barnet och det utvecklas under det att det leker (Ibid., s. 56). 
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Fröbel skriver vidare om att barn blir förtjusta i ting och vill undersöka dem. De stoppar dem i 

munnen, vänder ut och in på dem. Det är en utforskande drift att undersöka föremålet och 

varför det tycker om just detta ting (Ibid., s. 64 f). 

I den andra delen av gestaltningen, då vi delade ut förstoringsburkar till barnen, blir detta 

utforskande tydligt. Barnen plockar naturföremål och prövar om burkarna kan fungera som 

samlarburkar samt hur mycket de rymmer. 

I en situation under den deltagande observationen utforskar två barn snön tillsammans. Min 

kollega Sylvia filmar: 

Fanny, 1,7 år står i snön och tittar sig omkring. Hon pekar åt ett håll och säger något som 

inte går att urskilja, delvis på grund av att hon har en napp i munnen. Hon går bortåt, 

pratandes för sig själv. När hon sätter ner foten upptäcker hon plötslig att det bildas ett spår. 

Hon stampar ner med foten upprepade gånger. Sedan går hon vidare. Hon stannar upp och 

vänder sig om och ser att Viveka, 2 år ansluter. Fanny börjar trampa i snön och det ser ut 

som om hon visar Viveka att det kan blir spår. Viveka tar ett brett steg in i Fannys 

upptrampade spår och går sedan vidare. Fanny stannar upp och tittar på Viveka. Viveka 

vänder sig om och säger, med napp i munnen, något uppmanande till Fanny. Fanny fortsätter 

att trampa upp spår. Hon stampar nu spår med en fot, snurrandes runt i en cirkel, med den 

andra foten som vridaxel. Viveka närmar sig och vill röra vid Fanny. Då går Fanny iväg. 

Viveka följer efter. Fanny stannar och börjar trampa igen och Viveka tittar på och fortsätter 

sedan gå. Fanny stannar upp och tittar på Viveka. Viveka kommer tillbaka till Fanny och de 

står och tittar på varandra. Båda går tillbaka. 

Viveka ljudar: ”Mmmmmmm.” och lägger handen på Fannys rygg. 

Fanny säger ”Ääää-ääää.”, och går lite snabbare. 

Hon fortsätter att sjunga ”Ääääääääää.”, och Viveka stämmer in. 

Fanny går bort mot en barnvagn och lutar sig mot den, som om hon vill komma upp iden. 

Hon vänder sig mot Viveka. 

Viveka ställer sig bredvid, pekar på vagnen och piper: ”Iä!” 

Fanny springer från vagnen, ljudandes: ”Ööööööööööö.” 

Viveka springer efter. Hon väntar in Viveka och de går bort mot vägen, och Sylvia måste 

bryta filmen. 
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Djup lek 
Knutsdotter Olofsson beskriver att djup lek kännetecknas av ”hängivelse och 

självförglömmelse” (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 72). Hon beskriver den djupa leken som 

att befinna sig i ett medvetandetillstånd, liknande trans och som ger en upphöjd livskänsla och 

där en glömmer bort sig själv (Ibid., s. 71 f). Knutsdotter Olofsson refererar till Friedrich von 

Schiller som talar om formdriften och den sinnliga driften, samt att då dessa förenas, uppstår 

känslan av frihet och lycka i leken (Ibid., s. 56). Formdriften står för de rationella och strävan 

att ordna, medan det sinnliga är det intuitiva och känslomässiga och upplevande. Dessa 

förenas på bästa sätt i lekdriften (Ibid., s.55). Då leken är en kombination av dessa två, enligt 

Schiller, är det på sin plats att vi pedagoger då vi leker med, eller observerar barnen försöker 

att, även vi, anamma dessa två drifter. Åtminstone kan vi försöka bejaka intellectus, då vi är i 

barngrupp. Formdriften tycks besläktad med ratiot och den sinnliga driften med intellectus, 

även om de förekommer i olika sammanhang. Schiller, som var både filosof och diktare, 

skriver i Schillers estetiska brev, om den sinnliga driften, vilken utgör människans fysiska 

vara, och formdriften, som är förnuftet och som skapar lagar. Det finns en växelverkan mellan 

dessa drifter. Den sinnliga driftens strävan är förändring och medan formdriften vill bromsa 

detta (Schiller 1995, s. 65 ff).  Lekdriften, som kopplar samman de två, är en levande drift och 

utvecklar både den sinnliga driften och formdriften (Ibid., s. 77 ff). Han skriver att: 

”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är bara helt och 

hållet människa när hon leker” (Ibid., s. 84). Schiller förknippar lek och estetik med varandra. 

Människan går från att vara sinnlig till att vara förnuftig och måste passera igenom sitt 

estetiska jag. Om människan är estetisk, så är hon lekfull. Att endast vara sinnlig är att 

bestämmas av det fysiska och då är människan inte fri. För att bli fri behöver människan 

kombinera sitt passiva tillstånd med ett tänkande, det estetiska (Ibid., s. 116 f). Jag tolkar det 

som att Schiller menar att människan, då hon tänker fritt, kommer till oväntade insikter. Hon 

tänker utanför ramen, så att säga. Enligt Schiller behövs det för att utveckla en god moral, att 

tankarna utvecklas ur det estetiska. En ädel människa uppmärksammar även det obetydliga. 

Då människan är endast fysisk är hon slav under sin natur. Hon kan befria sig därifrån genom 

det estetiska och kontrollera den genom det moraliska tillståndet (Ibid., s. 118 ff). Dock får 

inte förnuftet dominera helt, eftersom det då förkastar det estetiska (Ibid., s. 138). Som jag 

tolkar Schiller, så menar han att vi utvecklas och sammanfogar de två andra egenskaperna 

genom skapande och lek. Då kommer den fria tanken, genom vilken människan utvecklas. Jag 

tänker att Schillers ideal är en människa som tänker fritt men kan betrakta sina tankar med 

distans och släppa fram det som är väsentligt och gott. Leken ges därmed en viktig roll för 
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människans utveckling, då hon kombinerar sinnlighet med logik. Jag drar här även paralleller 

till Bornemarks resonemang om ratio och intellectus (Bornemark 2018, s. 11 ff). Intellectus 

kan fånga upp alla sinnesintryck och ratiot gruppera dem. Jag tänker att ratiot kan liknas vid 

både lekdriften och formdriften. Dock nämner Schiller dessutom lekdriften och jag uppfattar 

det som att den kan fungera som någon slags djupare reflektion som reflekterar kring 

sinnesintrycken och distanserar sig till dem med hjälp av formdriften. Vad jag här menar med 

att distansera sig är att människan blir medveten om dem. På så sätt påminner både lekdriften 

och formdriften om ratiot, enligt min tolkning. Dessa begrepp kommer från olika filosofers 

teorier och olika kontexter, men det förefaller mig som om de ändå har något gemensamt och 

något som går att relatera till, särskilt då jag reflekterar kring förskolepedagogers 

förhållningssätt. 

Naturen 
I Magdalena Sjöstrand Öhrfelts licentiatuppsats, Barn i natur och natur i barn. En 

diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola, där hon problematiserar den 

skönmålade bilden av utomhuspedagogik och uteförskola, har hon analyserat två texter om 

uteförskolor och menar att utomhuspedagogik ofta framställs som något som är enkelt, lugnt 

och kreativt. Framställningarna är idylliska och ger bilden av utomhuspedagogik som något 

självklart bra för barnet. Sjöstrand Öhrfelt menar vidare att barn inte själva vet vad som är bra 

eller naturligt för dem. Det är vuxna som avgör detta.  (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 17 ff). Hon 

ställer två forskningsfrågor: ”Hur konstrueras barn i texter om uteförskola och hur beskrivs 

dessa barn i förhållande till naturen, uttryckt genom vad förskolebarn förväntas bli och lära 

sig av, i och om denna natur?” och ”Vilka diskurser organiserar texter om utomhuspedagogik 

för yngre barn, och hur artikuleras dessa?” (Ibid., s. 20).  

Min egen text har en positiv inställning till naturen som lekarena. Jag problematiserar inte 

detta. Dock ställer jag mig kritisk till mitt eget handlande och favoriserande av 

pedagoginitierade aktiviteter, då vi besöker naturen. Då vi genomför den deltagande 

observationen känner vi alla ett lugn när vi intar en passiv hållning och observerar barnen. 

Barnen tycks också bli lugna. Jag vet inte om detta beror på att vi är passiva, eller om det är 

för att vi tidigare inte observerat deras lugn så ingående.  

Sjöstrand Öhrfelts två texter om uteförskolor är Ute på dagis från 1997 av Grahn, Lindblad, 

Nilsson och Ekman, samt Naturförskola från 2011 av Barr, Nettrup och Rosdahl. Ute på 

dagis är utvecklingspsykologiskt färgad. Naturförskola är skriven av förskollärare och handlar 

om deras egen uppstartade uteförskola. Innehållet i boken är disponerat enligt läroplanens 
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kapitel och skildrar pedagogernas arbete med ämnena. Tyngdpunkten ligger på 

kunskapsutveckling och lärande (Ibid., s. 61 f). Sjöstrand Öhrfelt använder sig av 

diskursteoretisk analys. (Ibid., s. 52 f). Vid läsningen av texterna lade Sjöstrand Öhrfelt märke 

till kategorier och element som visade på konstruktionen av barn och natur. Sjöstrand Öhrfelt 

dekonstruerar texten, tar fasta på centrala begrepp och ser hur de ekvivaleras med varandra. I 

Ute på dagis ”leker” barn utomhus för att ”utvecklas”. I Naturförskola ”lär” barn utomhus för 

att erövra ”kunskap”. Sjöstrand Öhrfelt kan skönja å ena sidan en metafysisk/moralisk diskurs 

och å andra sidan en rationell diskurs (Ibid., s. 64 f). Den rationella diskursen framträder i 

Naturförskola. Tyngdpunkten läggs på sådant som är möjligt att se och att klarlägga. 

Upplevelsen är inte lika viktig som lärandet och fokus ligger mer på fakta än kreativitet (Ibid., 

s. 102 f). I Ute på dagis är det viktiga att vara ett med naturen, leken, de goda 

förutsättningarna för motorisk lek samt den fysiska och psykiska utvecklingen. I 

Naturförskola ligger tyngdpunkten på det vetenskapliga och det systematiska samt hur barnet 

påverkar naturen. I Ute på dagis betonas naturens påverkan på barnet (Ibid., s. 107 f). 

Som ovan nämnts skriver Bornemark om samhället som ett New Public Management, där de 

offentliga verksamheterna är målstyrda och granskas. Detta kräver att de olika delarna av 

verksamheterna dokumenteras (Bornemark 2018, s. 52 f). Jag tänker på att den nyare texten, 

Naturförskola, som Sjöstrand Öhrfelt analyserar pekar på att här prioriteras det som är enkelt 

att dokumentera. Fakta framför kreativitet och lärande framför upplevelser prioriteras. 

Bornemark skriver att vi kan kategorisera saker genom att lägga till eller ta bort egenskaper 

hos olika sinnesintryck, så att de blir grupperbara. Ratiot gör på så vis världen begriplig 

(Bornemark 2018, s. 37 f). Då Naturförskola prioriterar fakta, ligger ratio nära till hands. I 

den äldre boken, Ute på dagis, ligger betoningen på upplevelsen. Bornemark beskriver även, 

som ovan nämnts intellectus, vilket kan urskilja vadheter i det sinnliga, vilket även är 

situationsbundet. Intellectus befinner sig därmed nära det onämnbara, det som vi inte vet och 

det som är unikt. Ratiot kategoriserar vadheterna som intellectus urskiljer. Det gör dock inte 

intellectus, och där räcker det inte med en kategorisering eller ett beskrivande begrepp. (Ibid., 

s. 42 ff). Jag tänker mig att en upplevelse inte alltid går att beskriva eller dokumentera, och i 

förskolor från förr fanns inte heller det kravet. Det ligger då nära till hands att tänka att mer 

fokus kunde ligga på det onämnbara och att kunna vila i upplevelsen, både barn och 

förskolepersonal, såsom jag strävar efter med min observation. Det ligger för mig nära till 

hands att analysera vad barnen gör med pinnarna. Exempelvis att de använder dem som 

instrument och trummar, eller som käppar att gå med. Eller att Emir som släpper en kotte 
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testar tyngdkraft. Det kan också vara av värde att göra barnen uppmärksamma på detta och 

lära dem nya begrepp, men även är det värdefullt att inte hjälpa dem att kategorisera vad de 

gör, utan att endast få vara i görandet. I ett klipp nedan kategoriserar jag vad Tor gör, trots att 

det inte är min avsikt. Jag skriver att han använder pinnen som en gåkäpp. Jag kunde ha 

skrivit att ”Tor stödjer sig på pinnen och börjar gå”, istället.  

Klipp 

En smal trädstam ligger högt på andra stammar och sticker upp i luften. Tyra 2,10 år, Signe, 

3 år, Tor, 3 år och Reine, 2,3 år står och bankar med sina pinnar mot den. Tyra, Signe och 

Tor går vidare. Reine fortsätter banka. Tor börjar använda sin pinne som en gåkäpp. 

Klipp  

Tyra, 2,10 år och Emir, 2,5 år står och plockar med pinnar som de hittat på marken.  

Tor kommer gående: ”Däe – äää – ääää.” 

Tyra till Tor: ”Där e jag, härborta!” 

Emir plockar upp en kotte och visar mig: ”Di, dijo.” 

Jag: ”En kotte!” 

Emir plockar upp och släpper kotten om vartannat. När den åker i marken säger han: 

”Ooooååå”. Det låter som om han försöker illustrera ljudet av något som faller. 

Tyra och Tor rör sig bortåt med sina pinnar. Tyra går först och börjar banka på stammar. 

Tor lyfter handen till hälsning och säger: ”Aj – aj!”  

 

Klipp  

Tor, 3 år och Tyra, 2,10 år klättrar bland snåriga grenar med sina pinnar i händerna.  

Tyra går bort en bit, pekar med sin pinne åt ett håll och säger till Tor: ”Gå där?” 

Tor har svårt att ta sig ur snåret av grenar, så han börjar banka med sin käpp: ”Aaargh!” 

Tyra klättrar också in bland grensnår och börjar banka. 

Sjöstrand Öhrfelt noterar sammanfattningsvis, att utvecklingen har gått från att det centrala 

har varit ”naturen i barnet, som en kraft att utvecklas med hjälp av, till fokus på barnet i 
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naturen som en resurs och närmiljö” (Ibid., s. 119). Naturens betydelse som en plats för lek 

har förändrats till en plats för naturvetenskapligt och annat lärande. En plats där ett barn kan 

utvecklas till att bli ett ”kompetent skolförberett förskolebarn” (Ibid., s. 118).  

Mitt, Sylvias och Hannas handlande – en avslutande metodreflektion 
Under ett utflyktstillfälle fick jag ett spontant infall och frågade en av pedagogerna om hon 

ville filma, och det ville hon. Därefter har hon fått filma vid varje tillfälle och börjat 

reflektera. Från början var tanken att endast jag skulle filma. Jag har alltså ändrat min metod 

under arbetets gång och involverat mina medarbetare mer. Jag hade även hunnit reflektera att 

jag själv skärpte blicken och verkligen iakttog vad barnen gjorde, när jag filmade, jämfört 

med när jag inte filmade. För metodens skull måste jag konstatera att jag handlade rätt när jag 

spontant bad pedagogen att filma. Jag bad även den andra pedagogen att filma, då hon 

återvände efter sin sjukfrånvaro. Det visade sig då att det var enklare att reflektera, även för 

henne. Jag använde mig av min praktiska kunskap då jag fattade de snabba besluten att ändra i 

min metod. I och med att jag gav lärplattan till min kollega, känns det som om hon kanske 

upplevde att hon involverades i arbetet och dessutom fick göra något roligt. Som jag 

förmodade, började hon iaktta vad barnen gjorde. Jag har arbetat ett tag med mina kollegor, 

och med kollegor inom barnomsorgen överhuvudtaget, och kan känna av stämningar samt 

börjar kunna förhålla mig till dem. På så vis litar jag till min intuition och min erfarenhet om 

vad som är ett lämpligt bemötande för att få med dem på tåget och handlar därmed praktiskt 

klokt. 

Vi pedagoger slogs av att vi, under det att vi filmade, handlade på olika sätt. Jag var passiv, då 

jag filmade, men inflikade då och då med kommentarer eller bekräftanden, under barnens lek. 

Sylvia förblev helt tyst och Hanna satt på huk, då hon filmade. Dessa olika tillvägagångssätt, 

som vi, var och en, förmodligen ansåg vara det praktiskt kloka under filmandet, bidrog till 

olika, eller uteblivna reaktioner hos barnen. Vi prövade och avgjorde förmodligen i stunden 

vad som var bäst för filmandets och deltagarnas skull. Aristoteles skriver: ”Ty om nu det 

hälsosamma och det goda är olika för människor och fiskar, medan det vita och raka alltid är 

detsamma, är väl alla ense om att det visa är oföränderligt, men att det kloka varierar från fall 

till fall” (Aristoteles 2012, s. 171). Jag tolkar det som att Aristoteles menar att, att handla 

klokt kan göras på olika sätt, beroende på situationen. Situationerna blir olika, eftersom vi är 

olika personer som filmar olika barn i olika situationer. Då filmar var och en av oss på det sätt 

som denne håller för klokast. Längre fram står det: ”Klokheten sysslar med det mänskliga och 

det som är föremål för överläggning” (Ibid., s. 172). Vi överlägger var och en för oss själva 
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hur vi på bästa sätt gör en bra observation genom filmning. Jag kommenterar och bekräftar då 

och då; Sylvia är helt tyst vid filmandet, och Hanna sitter på huk, så att barnen kan undersöka 

hennes filmande och så att hon kommer i barnens höjd. Vad är det då för praktisk kunskap 

som en pedagog, som ska uppmuntra den fria leken, behöver, reflekterar jag kring, för att 

återgå till frågeställningarna. Det som visar sig är att det är olika handlanden, som alla ändå 

bidrar till att den fria leken fortgår och utvecklas. Det som är praktiskt klokt handlande för en 

person i en situation, kan innebära ett helt annat handlande för någon annan i en annan 

situation.  

Från andra avdelningsmötet: Jag frågar hur det känns, rent allmänt, när Sylvia filmar och 

Sylvia säger att hon tänkt på att både barnen och hon själv blir lugnare då hon filmar. Hon 

tror att det beror på att hon låter barnen vara ifred och inte lägger sig i och säger ”Stopp!”, 

och försöker hjälpa till, då det uppstår kritiska situationer. När pedagogen lägger sig i, så 

upphör leken. Nu fortsätter den istället, och barnen får en chans att lösa situationer själva. 

En annan sak som hon lägger märke till är att barnen pratar mer, när inte pedagogen säger 

något. Jag lägger till att Sylvia faktiskt var helt tyst när hon filmade, medan jag yttrade saker 

då och då. 

Sylvia tycker att barnen hinner utvecklas, och att de inte blir stressade och säger att vi 

pedagoger annars styr för mycket, vilket gör att barnen blir stressade. De känner trygghet i 

sin egen lek. Sylvia säger också att ofta när vi ropar stopp, om ett barn knuffar ett annat, så 

får barnet bråttom och knuffar ännu fler. 

Det som jag tänker mest på är att vi under reflektionen efteråt är ense om att vi såg tydligare 

vad barnen gjorde när vi filmade. Jag tänker mig att det i sig inte har så mycket med själva 

filmandet att göra. Mer fungerar kameran som ett verktyg för att vi ska behålla 

koncentrationen. Vi får inte titta bort från det vi filmar, medan vi gör det. Vi filmar inte heller 

något som ska visas upp för någon annan, utan detta är för att vi verkligen ska iaktta vad 

barnen gör. Jag tror att det i sig bidrar till känslan av lugn. Att barnen lekte lugnt tror jag 

delvis har att göra med att vi inte lade oss i, men kanske det även förhåller sig som så att vi 

inte har lagt märke till hur lugnt de egentligen leker i naturen. Vi har förut lagt märke till att 

det sällan uppstår konflikter, eftersom vi är uppmärksamma på att det ska uppstå sådana. Vi 

har dock förut inte gått in på djupet med ”lugnet”. Koncentrationen vid filmningen var stor. 

Det fanns inget arrangerat över den. Vi backade inte tillbaka och frågade ett barn om det 

kunde hålla i ett ekollon en gång till, för att vi skulle få en bild till dokumentation. Själva 

aktiviteten att observera genom att filma, som sådan, kan inte sägas vara ett exempel på 
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praktisk klokhet, eftersom tillvägagångssättet var i förväg planerat. Dock kan våra olika små 

tillvägagångssätt när vi filmade vara det. Själva sättet att handla och hur det hade en positiv 

effekt på barnen kan vi dock i framtiden använda oss av, då vi behöver använda oss av 

praktisk klokhet, om vi återgår till frågeställningen om vad det är för förmågor som behöver 

stärkas, till skillnad från en pedagog som är fokuserad på det mätbara eller det som går att 

visa upp utåt mot andra? Då kan vi luta oss mot beprövad erfarenhet, det vill säga 

koncentration, observation, filmning, för att åstadkomma det som är gott för oss själva och 

andra. Det är gott för oss själva, och därmed också barnen, i den stressade förskolevardagen. 

Det blir en stunds lugn ute i naturen. Jag tänker mig att vi även, med denna erfarenhet i 

bagaget, utvecklar en större lyhördhet inför barnens handlanden och uttryck. Vi kan se och 

tolka in läranden och upplevelser på ett annat sätt än innan, även om de kanske inte går att 

definiera, och kanske vi kan komma till insikten att allt inte behöver definieras, utan att det är 

i sin ordning att välkomna intellectus. Kanske finns det ett sätt att dokumentera eller skildra 

det odefinierbara. Poesi eller bildkonst skulle kunna åstadkomma något i närheten av detta. Vi 

som pedagoger behöver kanske närma oss ett annat, friare sätt att dokumentera? Möjligen blir 

det då svårt att mäta? 

Jenny Stålklinga skildrar i Barnet bakom kameralinsen en situation där hon månar om att inte 

störa några barn som håller på med en avancerad bygglek i ett rum. Hon vill dokumentera 

denna men smyger och är tyst för att inte störa och låter bli att kommentera eller ställa frågor, 

eftersom hon vet att det kan förstöra leken. En känsla av högtidlighet infinner sig och hon gör 

snabba, nästan oläsliga anteckningar (Stålklinga 2016, s.47 f).  Stålklinga blir strax därefter 

avbruten i sin observation av barnens lek, men hennes beskrivning av det högtidliga i 

situationen kan jag känna igen mig i då jag filmade barnen under den deltagande 

observationen. Det är en känsla av att observera ostörda leksituationer i harmoni, där barnen 

får tid och rum att gå in i den djupa leken.  

Följande är ett utdrag ur mina anteckningar från våra avdelningsmöten:   

Jag frågar hur det känns, rent allmänt, när Sylvia filmar och Sylvia säger att hon tänkt på att 

både barnen och hon själv blir lugnare då hon filmar. Nu fortsätter leken istället, och barnen 

får en chans att lösa situationer själva. En annan sak som hon lägger märke till är att barnen 

pratar mer, när inte pedagogen säger något. Jag lägger till att Sylvia faktiskt var helt tyst när 

hon filmade, medan jag yttrade saker då och då. 
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Sylvia tycker att barnen hinner utvecklas, och att de inte blir stressade och säger att vi 

pedagoger annars styr för mycket, vilket gör att barnen blir stressade. De känner trygghet i 

sin egen lek. Sylvia säger också att ofta när vi ropar stopp, om ett barn knuffar ett annat, så 

får barnet bråttom och knuffar ännu fler. 

 I flera av situationerna i min observation var barnen djupt koncentrerade i sin lek, och 

känslan att inte störa den infann sig instinktivt. Jag hade redan innan föresatt mig att inte 

störa, eftersom det tillhörde metoden för observationen. Jag undrar hur jag hade agerat om jag 

inte föresatt mig att inte störa. Hade jag betett mig på ett annat sätt, trots att jag förmodligen 

skulle känna att detta var en lek som inte skulle störas? Jag tänker på min iver att uppmuntra 

till lärande, som jag berört ovan, i resonemanget kring Magdalena Sjöstrand Öhrfelts text.  

Stålklinga fotograferar det barnen byggt, men upptäcker senare att hon fotograferat det från 

fel håll. Ett av barnen som var med i leken poängterade detta, då hon såg bilderna av bygget. 

Barnet sa att ingången inte syns. Stålklinga blir frustrerad över att hon missat detta och 

reflekterar över att hon haft för bråttom, då hon dokumenterade (Stålklinga 2016, s. 50). Hon 

tänker även på en annan dokumentation, som barnen betraktar och där de vid betraktandet 

samtalar kring och associerar till helt andra upplevelser än de som står i dokumentationen 

(Ibid., s. 51). Stålklinga tar också upp att en pojke ur förskolegruppen ber henne att 

fotografera honom, om och om igen, då han klättrar upp på en sten, vid en skogsvistelse. 

Stålklinga gör det men tvekar och tänker tankar som att han söker bekräftelse, och var 

lärandet i situationen finns. Hon tänker dock även att det ändå är pojkens tankar kring det hela 

som är viktiga (Ibid., s. 51 f). Hon diskuterar vidare kring barnen som objekt i 

dokumentationen, samt hur, att visa upp dokumentation blir en fråga om duktighet (Ibid., s. 53 

f) Stålklinga tar även upp projektarbete och skriver att: ”I ett pågående projekt där pedagogen 

oftast har initierat barnen i en process, är pedagogen ofta engagerad, fokuserad och 

målmedveten. Pedagogen har också ett tolkningsföreträde…” (Ibid., s. 55). Barnets egna 

reflektioner och tankar riskerar att falla undan, eftersom projektet måste fortgå. Känslan av 

barnet som objekt blir, då jag läser Stålklinga, tydlig även för mig, i mitt strävande efter en 

bra dokumenterande bild. Det är nästan som om verksamheten och barnet blir ett redskap för 

ett högre mål, eller för att återknyta till Bornemark, att ”vardagsrealiteten anpassar sig till det 

som mäts och är lätt att rapportera” (Bornemark 2018, s. 56). ”Pappersexercisen”, som 

Bornemark uttrycker det, blir viktigare än det som sker i verkligheten och det som sker i 

verkligheten är till för att tjäna ”pappersexercisen”.  Då jag under observationen, filmade 

barnen, försökte jag filma förutsättningslöst, och kunde därmed se deras lek, med lärande och 
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upplevelser tydligare. Detta nya förhållningssätt skulle jag vilja fortsätta med, då det ger mig 

en mer nyanserad blick som registrerar fler vadheter.  

Slutord 
Som Hammarén beskriver så sker tanken och skrivandet samtidigt (Hammarén 2005, s. 14). 

Detta är något som jag blivit varse under arbetet med denna uppsats. Från början var tanken 

att uppsatsen skulle ha mer fokus på naturen och dess värden för leken, men det har under 

skrivandets gång utvecklats till att handla mer om den fria leken i sig och dess värden. Det har 

även handlat om dokumentation och det mätbara, med utgångspunkt i Jonna Bornemarks 

resonemang kring mätbarhetssamhället och Cusanus begrepp ratio och intellectus. Jag har 

utgått ifrån mina gestaltningar som har handlat om att mitt fokus på naturvetenskap och 

pedagoginitierade aktiviteter vid våra naturutflykter har känts som lite av ett dilemma ur den 

aspekten att det har överskuggat den fria leken. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad 

som händer med oss pedagoger, och vad vi får syn på i barnens fria lek i naturen, när vi intar 

ett mer observerande och medforskande förhållningssätt och då barnen styr leken. 

Frågeställningarna är: Vilket lärande och vilka upplevelser kan jag och vi se hos barnen i 

deras fria lek i naturen genom att tolka deras handlande, då vi pedagoger intar ett följsammare 

förhållningssätt? Vad är det för praktisk kunskap som en pedagog, som ska uppmuntra den 

fria leken, behöver? Vad är det för förmågor som behöver stärkas, till skillnad från en 

pedagog som är fokuserad på det mätbara eller det som går att visa upp utåt mot andra? 

Under observationernas gång, då både jag och mina kollegor filmade, blev vi medvetna om att 

vår paktiva hållning gentemot barnens lek hade en positiv inverkan, på så vis att barnens lek 

blev lugn och harmonisk, samt att de löste problem och konflikter själva. De fick även tid och 

ro till att ströva runt och upptäcka omgivningen för sig själva, utan att vi pedagoger serverade 

dem färdig information. Om oss själva, upptäckte vi att vi skärpte vår blick och tydligare lade 

märke till vad barnen gjorde. Vi kände oss även lugnare och upplevde då att också barnen 

blev lugnare och att en känsla av harmoni infann sig. Kanske kan en viss passivitet ibland 

vara viktig för att uppnå praktisk klokhet? Vad som slog mig, och oss, var att vi handlade 

praktiskt klokt på olika sätt gentemot barnen. Sylvia var tyst, Hanna filmade i barnens höjd 

och bjöd därmed in dem. Jag var relativt tyst, men kommenterade ibland. Vi kände alla av vad 

som passade bäst för situationen. 

Att vi lade märke till vad barnen gjorde samt att vi själva blev lugnare, kan även ha bidragit 

till att vi handlade praktiskt klokt och närmade oss intellectus i det att vi tydligare uppfattade 
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nyanser i barnens handlanden samt förhöll oss till dessa på ett reflekterande sätt. Vi lärde oss 

att se vad de höll på med och upptäcka värdet i detta och då även sådant som inte var tydligt 

eller gick att definiera. Just att vi lade märke till det och tog fasta på de små intrycken eller 

uppfattade vadheterna, som vi förut inte sett, pekar på att vi tog fasta på dessa och placerade 

in dem i ett fack: det som inte går att definiera. På så sätt anser jag att jag, och vi, ändå 

kategoriserade dessa skeenden enligt ratiot. Det obegripliga blir begripligt som något specifikt 

som inte går att förstå, istället för att lämnas åt sidan. Schiller talar, som ovan nämnts, om 

lekdriften som kopplar samman formdriften och den sinnliga driften. Då den sinnliga driften 

strävar mot förändring, liksom vi om vi tänker på intellectus översköljs av vadheter, så 

fungerar både lekdriften och ratiot som något som bromsar men även uppmärksammar det 

föränderliga, såsom jag tolkar det. På så vis närmade vi oss intellectus och det sinnliga men 

ändå under kontrollerade former. Det krävs att vi pedagoger besitter praktisk kunskap för att 

kunna bemöta barnen på rätt sätt i rätt situation så att vi hinner uppfatta de små nyanserna i 

deras handlanden och inte förstör det hela med exempelvis fel kommentarer, vid fel tillfällen.  

Jag har även reflekterat kring varför jag så ofta genomförde eller, genom dokumentation 

uppmärksammade, pedagoginitierade aktiviteter. Mot bakgrund av resonemanget kring ratio 

och intellectus, samt även Bornemarks diskussion kring det mätbara, har jag kommit fram till 

att jag, särskilt under tidspress, tenderar till att dokumentera det som går att kategorisera och 

visa upp på ett tydligt och enkelt sätt. Förr låg inom förskolan betoningen på upplevelse, och 

nu på lärande, för att återgå till Sjöstrand Öhrfelts resonemang. Det är framför allt barnens 

lärande som jag försöker dokumentera med tydliga bilder, där ingen tvekan råder om vad som 

sker. Det diffusa är svårt att fånga på bild eller i text, och därför så faller det även bort, då det 

gäller den egna blicken. Jag och mina kollegor har börjat se och förhålla oss till leken på ett 

annat sätt. Något som vi fortsatt med i verksamheten efter att vi gjort klart vår deltagande 

observation. Vi har fortsatt med att låta barnen leka fritt i naturen och lägger märke till de små 

skeendena. Vi låter i högre grad barnen upptäcka saker och lösa problem och konflikter 

själva. Det blir då tydligt att lek, lärande och upplevelser smälter samman. Denna uppsats kan 

bidra till diskussioner och reflektioner kring den fria lekens betydelse, samt diskussioner kring 

värdet i att släppa fram det som inte går att mätas eller visas upp utåt. I en leksituation kan det 

pågå en mängd läranden och upplevelser samtidigt, som kanske inte behöver avgränsas eller 

förklaras kortfattat i text och bild, utan i så fall skildras på ett mer nyanserat sätt eller inte 

skildras alls och få vara öppet, utan tydliga svar. 
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Bilagor 
Föräldrars skriftliga medgivande 
Hej föräldrar! 

Jag läser Magisterprogrammet i praktisk kunskap med inriktning mot utvecklingsarbete i 

förskolan, vid Södertörns högskola. Just nu arbetar jag med min magisteruppsats och behöver 

göra deltagande observationer av barns fria lek i naturen. Jag kommer att filma med 

förskolans lärplatta och därefter transkribera resultatet. Därefter raderas inspelningen och jag 

arbetar vidare med enbart mina anteckningar. Förskolans och barnens namn hanteras 

anonymt. Uppsatsen kommer, när den är klar, att vara sökbar i DiVa portal. Jag behöver er 

tillåtelse att få filma ert barn och skulle önska att ni ville fylla i nedan om jag får filma ert 

barn eller inte.  Skulle det vara så att ni givit ert tillstånd för filmning, men sedan ångrar er, så 

är det helt i sin ordning att närsomhelst dra tillbaka tillståndet. 

Tack på förhand!  

Vänligen markera ett alternativ: 

O     Jag ger tillstånd till att mitt barn deltar/ filmas. 

O     Jag vill inte att mitt barn deltar/ filmas. 

 

Barnets namn:__________________________________ 

 

Ort , datum och underskrift 

vårdnadshavare_______________________________________________ 

 

Namnförtydligande___________________________________________ 

 

 

Ort , datum och underskrift 

vårdnadshavare_______________________________________________ 
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Namnförtydligande___________________________________________ 

 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Wretman 

 

 


