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Förord 

”Från vår tidigaste barndom har vi fått lära oss att det som är stort är mera 

värt än det som är litet. Respekt och beundran visas för det som är stort, för det 

som tar mycket plats. Men det som är litet anses obetydligt och ointressant. 

Marknadsvärdet på de mycket unga är inte stort.”                                                                                                              

                                                                                                     Janusz Korczak* 

 

Att försöka ändra på det synsättet var en av orsakerna till att utställningen Kan själv! – en 
kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta blev till.  
Många tusen barn har upplevt utställningen runt om i Västra Götalandsregionen och vi fick 
avsluta turnén med en lång lista på intresserade kunder. Det gjorde att vi började fundera 
kring en produktion av en ny Kan själv! utställning. 
 
I den förstudie som gjordes inför Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra 
minsta samarbetade vi med barn (0-3 åringar) på Kulturförskolan i Vänersborg. Vi är 
övertygade om att det är därför som utställningen fungerat så bra och uppskattats så mycket. 
Därför kändes det helt naturligt att inför en ny Kan själv! utställning också genomföra en 
förstudie. 
 
Förstudien har utformats av Ida Lagnander, pedagog, Västarvet, Utställningen kommer i 
samråd med Lena Stammarnäs, formgivare, Västarvet, Lödöse museum. Den har genomförts 
av Ida Lagnander i samarbete med besökande barn på Göteborgs Naturhistoriska Museum och 
barn på förskolan Storken, Trollhättans stad och förskolan Viljan, Kungälvs kommun. 
Rapporten är skriven av Ida Lagnander och den ska ligga till grund för innehåll och  
formgivning av utställningen Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta. 
 
Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv och finns inom Västra 
Götalandsregionen.  
Utställningen kommer, en del av Västarvets resande pedagogik, är pedagogiska resurser som 
inte är knutna till en plats utan kommer ut till kommunerna med sin verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Janusz Korczak är pseudonymen för Henryk 
Goldszmit, en polsk pedagog som var en av 
idégivarna till Genévekonventionen 1924. Den var ett 
första försök till en internationell överenskommelse 
om barns grundläggande rättigheter. Många av Janusz 
idéer kring barns rätt att få uttrycka sina egna åsikter 
och att bli respekterade hittar man idag i FN`s 
barnkonvention. 
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Bakgrund 

 
I kulturinstitutionernas uppdrag, både de statliga och de regionala, talas det om hur viktigt det 
är att vi har ett medborgarperspektiv och att våra brukare är delaktiga i det vi gör. 
Barnkonventionen är också väldigt tydlig med att barn har rätt att få göra sina röster hörda, 
vara delaktiga och producera kultur, oavsett ålder! I Barnombudsmannens rapport ”Klara, 
färdiga, gå!” från år 2007, understryks det att detta gäller även de barn som inte kan uttrycka 
sig i tal. 
 
Barnens rätt till delaktighet och inflytande betyder att deras synpunkter ska respekteras och 
tas tillvara. Vi vuxna har ansvaret att se till att deras åsikter värderas på samma sätt som när 
vuxna är delaktiga. Barnen är experter på hur det är att vara barn och vi vuxna måste förstå att 
det är en förmån att samarbeta med dem. 
 
I utställningen Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta bestämde vi 
vuxna både tema och innehåll. Barn från Kulturförskolan i Vänersborg var delaktiga i 
formgivningen och presentationen av föremålen. I den nya Kan själv! produktionen vill vi 
försöka få barns synpunkter också på innehållet.  
 
Naturligtvis kommer de erfarenheter och de kunskaper vi fått från Kan själv! – en 
kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta att användas i den här nya produktionen. Vi 
har till exempel bestämt oss för att sänka åldern på målgruppen. Besökande barn har visat att 
det finns en skillnad mellan de barn som är i åldern 0 - 2 år och de barn som närmar sig 
treårsåldern, i hur de upplever och använder utställningen. Detta vill vi ta hänsyn till och 
väljer därför att sänka åldern på målgruppen till 0 - 2 år. 
 
Förstudien har genomförts som fältstudier under olika perioder med start i juni 2010 på 
Göteborgs Naturhistoriska Museum och Barnens Zoo i Slottsskogen. Under oktober och 
november 2010 gjordes fältstudier på två olika förskolor, under våren 2011 bearbetades 
materialet och rapporten påbörjades. Under maj och juni 2011 genomfördes ett provbygge och 
i juli färdigställdes rapporten.  
Vid några olika tillfällen har också studiebesök gjorts tillsammans med Oliver 7 mån – 1 år. 
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Förstudiens syfte 

Förstudien ska ge barn i åldern 0 – 2 år en möjlighet att lämna synpunkter på innehåll och 
formgivning till utställningen Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra minsta. Deras 
synpunkter ska respekteras, tas tillvara och ges utrymme. 
Vi vuxna är intresserade av att få veta vad det är i naturen som tilltalar de allra minsta barnen. 
Hur ser deras möte med naturen ut och hur använder de sitt undersökande och utforskande sätt 
i det mötet?  
 
Syftet med förstudien är också att visa att det går utmärkt att samarbeta med de minsta barnen 
och att det finns ett stort värde i att göra det. Kan själv! handlar inte bara om 
utställningsproduktion utan lika mycket om ett förhållningssätt gentemot barn och då framför 
allt de minsta. 
Genom förstudien vi vill öka våra kunskaper kring den här målgruppen och utveckla de 
metoder för inflytande för de allra minsta som vi började använda i förstudien inför Kan 
själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta. 
 
I förstudien får vi också en chans att tillsammans med barn prova en del praktiska och 
tekniska lösningar. 
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Metoder 
 
För att få ta del av så här små barns åsikter krävs det helt andra metoder än frågor och 
diskussioner. 
De små barnen kommunicerar till oss genom det de gör och hur de gör det. Om vi ska få reda 
på vad de tycker så måste vi iaktta och observera dem. Försöka läsa av deras kroppsuttryck, 
blickar och minspel och försöka tolka deras upplevelser och förstå värdet och meningen i 
dem.  
 
Att samarbeta med de minsta barnen kräver en del extra omtanke. De kan inte själva ge sitt 
godkännande och de är heller inte medvetna om vad de är delaktiga i. Det är viktigt att barnen 
inte känner sig utsatta eller objektifierade. Det maktförhållande som finns mellan vuxna och 
barn kan utjämnas något genom att vi vuxna kommer till barnen och att de får vara på sin 
hemmaplan, där de känner sig säkra och trygga. 
Förstudien görs på initiativ av oss vuxna och det är vi som bestämmer förutsättningarna för 
barnens deltagande. Det är därför extra viktigt att vi i förstudien och senare under 
produktionen har både ett barnperspektiv och barns perspektiv. I boken ”Delaktighet – på 
barns villkor?” förklarar Monica Nordenfors de båda begreppen så här: 
”Barns perspektiv handlar om att ta del av det barnen upplever, det vill säga att fånga en 
kultur som är barnets. Barnperspektivet innebär att fånga barnens röster och att tolka dem.” 
Det är viktigt att barn som är delaktiga finns med i hela processen och det är ett problem när 
det gäller de minsta barnen. Barnen som vi här samarbetar med i förstudierna kommer att vara 
för stora för utställningen när den är färdig. Det blir andra barn som då kommer att få hjälpa 
oss med att prova den och kolla att den fungerar. 
 
Förstudien har genomförts som fältstudier på Göteborgs Naturhistoriska Museum, Barnens 
Zoo i Slottsskogen och tillsammans med barn på förskolorna Storken och Viljan. De olika 
fältstudierna kompletterar varandra och ger förstudien en större bredd. 
Metoderna skiljer sig något åt i de olika fältstudierna och kommer därför att presenteras 
närmare var och en för sig. 
 
Vi har medvetet valt att inte läsa någon litteratur om barn och natur inför förstudien. Det är 
barnens synpunkter och de idéer som kommer från dem som ska ligga till grund för 
utställningsarbetet. Däremot har vi gjort studiebesök på Universeum, Botaniska trädgården, 
Rångedala Plantskola, Navet Science Center och Annelundparkens lekplats, framför allt för 
att få förslag och idéer på material och tekniska lösningar. 
 
Utvärderingen av förstudien görs tillsammans med Borås Högskola. 
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Göteborgs Naturhistoriska Museum, GNM 
 
Personalen på GNM blev först informerade på ett personalmöte. 
Jag gjorde en informationstext som delades ut av receptionspersonalen till besökande 
barnfamiljer under de dagar jag var där, bilaga 1. Informationstexten fanns på tre olika språk 
förutom svenska. 
För att det skulle vara lätt att känna igen mig hade jag på mig en skjorta med stor text ”Kan 
själv!” på. Jag försökte sitta så undanskymt som möjligt men ändå inte gömd. Tanken var att 
barnen skulle se mig men inte lägga allt sitt fokus på mig.  
Under mina observationer som pågick under tre dagar, förde jag anteckningar över hur barnen 
rörde sig i rummet. Jag försökte se var och vad de satte sitt fokus på och hur de 
kommunicerade med sina medföljande vuxna. När barnen gått ut ur rummet filmade jag deras 
rörelse och kommenterade den.  
Inga av de medföljande vuxna reagerade negativt. De hejade lite försiktigt eller log mot mig 
och jag kände att de var införstådda med vad jag höll på med. Jag tror inte heller att barnen 
kände sig utsatta eller uttittade. När jag fick ögonkontakt med dem så svarade jag med ett 
leende. 
 
Barnens Zoo, Slottsskogen 
 
Att besöka Barnens Zoo i Slottsskogen var inget som jag hade planerat utan det blev ett 
spontant beslut som motvikt till alla döda djur inne på GNM.  
När jag var själv uppe i djurgårdarna drog jag direkt uppmärksamheten till mig från de vuxna 
som var där med sina barn. Det kändes som att de tyckte det var obekvämt med en vuxen som 
satt och iakttog deras barn, så jag gick ganska snart därifrån. Det var synd att jag inte förberett 
ett besök här med till exempel en informationsaffisch och pratat med personalen. 
Bestämde istället träff med Oliver, 7 mån och gick dit med honom och då var det ingen som 
reagerade. 
Här förde jag bara anteckningar i efterhand. 

Förskolorna Storken och Viljan 

Jag träffade först personalen på de avdelningar som var aktuella på respektive förskola och 
berättade om hur jag tänkt lägga upp fältstudien där. Personalen skickade ut information till 
föräldrarna, bilaga 2 och 3, och fick deras godkännande till att jag observerade, filmade och 
dokumenterade deras barn. Informationstexten översattes för dem som inte hade svenska som 
första språk. Alla filmer och bilder med barn är arbetsmaterial och används inte i något annat 
sammanhang utan föräldrarnas tillstånd. 
Jag besökte också varje förskola vid ett par tillfällen innan fältstudieperioden och träffade 
barnen så att vi fick känna lite på varandra. 
Jag var fem hela dagar på varje förskola. Jag ville inte att de skulle anpassa sin verksamhet 
efter mig utan det skulle vara precis som vanligt. 
Inomhus observerade jag barnen direkt och gjorde anteckningar och fotograferade lite. 
Utomhus filmade jag och gjorde sedan observationerna i efterhand i datorn. 
De barn som har uttryckt önskemål om att få se det jag filmat eller fotograferat har fått göra 
det. När jag filmat har jag gjort det ”från höften”. Jag har försökt att ha mitt fokus på barnen 
och inte på kameran. 
Ibland har jag under observationerna och filmandet dragits med in i leken och då har jag 
prioriterat det och antecknat och kommenterat i efterhand. 



 8 

Barnen på förskolan Storken tog till sig mig som en personal medan barnen på förskolan 
Viljan var något mer avvaktande. Jag tycker ändå att det verkar som att barnen på båda 
förskolorna tyckte att det fungerade bra att ha mig där. 
När det gäller de större barnen på de andra avdelningarna på båda förskolorna så borde jag ha 
gått runt och presenterat mig och förklarat vad jag gjorde. En del barn har kommit fram och 
frågat och det är klart att flera har undrat. 
Varje barngrupp har fått ett arvode på 1600 kronor som de får använda fritt i sin 
förskoleverksamhet i samråd med den förskolepersonal som jobbar med dem. 
Återkopplingen, då de deltagande barnen ska få en sammanfattning av vad deras deltagande 
resulterat i, kan vara svår att få till med de minsta barnen. Den provdag som vi genomförde på 
Lödöse museum kan ses som ett sätt att återkoppla. Föräldrar och personal på förskolorna får 
sin återkoppling genom att rapporten från förstudien görs tillgänglig för dem. 
 
Personalen på förskolorna har bidragit med tid för diskussioner både före, under och efter 
fältstudierna. De har skött all kontakt med föräldrarna och de tog en hel arbetsdag till 
provdagen. 
 
I genomgången av de olika fältstudierna gör jag först en kort presentation av platsen för 
fältstudien. Så ger jag några exempel på det som kommit från barnen och ger min analys, 
mina tolkningar och funderingar kring det.  
När jag återger vad barnen sagt/uttryckt så har jag valt att inte återge det som ett 
småbarnsspråk utan jag skriver ut orden på ”vanlig” svenska.  
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Fältstudie 1 
 
Förstudiens första fältstudie genomfördes på Göteborgs Naturhistoriska Museum och vid 
Barnens Zoo i Slottsskogen, Göteborg. 

Göteborgs Naturhistoriska Museum, GNM 

På Göteborgs Naturhistoriska Museum visas döda och uppstoppade djur och modeller av djur 
och organismer. Djuren visas i stora montrar bakom glas, oftast flera djur i samma monter.  
Det är stora lokaler med stora golvytor. I vissa rum finns det väldigt mycket föremål.  
GNM är en bra mötesplats för föräldralediga och barn i vår målgrupps ålder är ganska vanliga 
besökare där. Barnen sitter i sina vagnar, blir burna eller går själva under sina besök. Det 
händer rätt ofta att de medföljande vuxna är upptagna med att prata i telefon eller med någon 
annan vuxen under besöket.  

Vad sa barnen - analys, tolkningar och funderingar 

Det första som slog mig var att barnen var i rörelse största delen av tiden. Det verkar som att 
det är de stora rummen med öppna golvytor och långa korridorer som tilltalade barnen mest 
på museet. De strosade eller sprang genom rummen, ställde sig på golvet och snurrade runt.  
 
Ca 1 år 
Barnet kommer från trappan 
Barnet småspringer in med farfar efter 
Barnet springer förbi elefanten och stannar framför 
Barnet tittar mot elefanten och böjer sig bakåt 
Barnet säger baa 
Barnet vänder sig om 
Barnet springer runt montern och ut genom sidodörren 
 
Samma barn med farfar kommer in från trappan igen 
Småspringer förbi elefanten 
Stannar framför elefanten, tittar på den och öppnar munnen 
Barnet vänder sig om 
Barnet springer runt montern och ut genom sidodörren 
(samma rörelse som förra gången) 
 
Barnen var ovanligt tysta tycker jag. Det var inte särskilt mycket kommunikation mellan barn 
och vuxna.  
 
Ca 2 år 
Barnet kommer in med mamma och ett lillasyskon som ligger i vagn 
De stannar vid valskelettet 
Barnet håller ena handens fingrar i munnen och mamma i den andra handen 
”titta vilken stor fisk” säger mamma 
Barnet tittar fram och tillbaka och åt sidorna, barnet verkar inte förstå var denna fisk finns 
någonstans 
Så går de framför valarna 
De går ner i salen och runt valarna och där möter de några vuxna  
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De går tillbaka på andra sidan 
Barnet har hela tiden sina fingrar i munnen och håller mamma i handen 
Barnet tittar rakt fram eller något åt sidorna 
Barnet förändrar inte sin kroppshållning under hela gången genom salen 
 
De barn som satt i sina vagnar sysselsatte sig oftast med sina egna saker, nappar, snuttefiltar, 
sina kläder eller någon leksak.  
 
Det var inte heller ofta som barnen själva tittade in i montrarna utan det var de vuxna som 
pekade in och visade på djuren som finns där. Inte heller då var det riktigt klart om barnen 
verkligen såg vad som finns där inne. Det blev sällan någon reaktion inför djuren i montrarna 
och det är svårt att tolka hur barnen upplevde det som finns därinne. Med glaset mellan barnet 
och djuret blir det ingen fysisk upplevelse för barnet och som jag uppfattar det, därför heller 
ingen erfarenhet eller kunskap och då blir djuret ointressant för barnet. Jag tycker att det 
verkar som om barnen behövde att relativt stort stöd av sina medföljande vuxna för att få en 
upplevelse av det som visas på museet. 
 
Ca 1 år, går knappt själv 
Barnet kommer in i vagn från trappan tillsammans med mormor 
Barnet lyfts ur vagnen av mormor 
Barnet går fram till klappdjuret och klappar (det här ser jag inte utan hör bara) 
Barnet håller mormor i handen och går in i rummet vid sidan av elefanten 
Barnet tittar ner i golvet när det går 
Mormor pekar in mot lejonet 
Barnet går förbi montern och tittar samtidigt mot de små lejonen 
Och sedan mot det stora och så mot de små en lite längre stund 
Mormor släpper handen och går en bit bort 
Då slutar barnet titta mot djuren och går till mormor 
Barnet lyfts upp i famnen 
Mormor går fram till älgen 
Barnet tittar mot älgen och sedan ner mot kalven 
Barnet släpps ner på golvet 
Mormor tar barnet i handen och så går de ut 
 
En tydlig skillnad märkte jag när det gällde elefanten. Den står placerad ute i rummet med 
bara ett lågt räcke runt om. Barnen har möjlighet att gå runt elefanten, komma nära och gå in 
under elefantens huvud och det ger dem en upplevelse av elefantens storlek. Inför elefanten 
har några barn reagerat med sina kroppar genom att göra ljud och rörelser. Samma sak gäller 
det ”klappdjur” som finns. Men placeringen vid trappans vägg gör att många barn tyvärr har 
missat det. 
 
Ca 1,5 år 
Barnet kommer in från trappan med mamma och mormor 
Mormor visar på giraffen 
Barnet vänder och går runt montern med djuret? 
De vuxna styr upp gåendet 
Barnet går till montern med björnen 
Barnet sätter handen mot glaset och tittar efter mamma och mormor 
Barnet går till elefanten och tittar 
Barnet går fram till montern med zebran och tittar 
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Barnet springer tillbaka till elefanten 
Barnet står framför elefanten och tittar mot den 
Barnet står och pekar på elefanten och säger stora 
Barnet blir stående och tittar efter mamma och mormor 
Barnet tittar sig omkring och viftar med armarna och händerna 
Barnet säger stor 
Barnet går till mamma och mormor och tittar mot elefantungen 
Börjar ropa eh, eh (ekoeffekten?) 
Barnet blir stående ute på golvet och svänger med armarna 
Barnet ropar eh, eh 
Barnet går med mormor in mellan montrarna 
Barnet går tillbaka ut på golvet och ställer sig och svänger med armarna 
Barnet går ut ur rummet genom stora dörren samtidigt som det säger hemma, hemma 
 
Ca 2 år, pratar lite 
Barnet kommer in från trappan med sin mamma 
Barnet pekar mot elefanten när det kommer gående 
Barnet går vid sidan av elefanten 
Barnet går framför elefanten och där möter det ett annat barn 
Barnet går fram till det och stannar till 
Barnet går till montern 
Barnet pekar mot djuren och tittar på mamma 
Barnet går tillbaka till det andra barnet och sedan lite planlöst framför lejonen 
Barnet följer med det andra barnet (mamma pratar i telefonen) när det går med sin mamma 
mot utgången vid trappan 
Barnet ropar ”här var den” 
Nu kommer mamma 
”Mamma här var den” 
Barnet går fram till klappdjuret och klappar 
Barnet går till giraffen och då stoppar mamma barnet för den får man inte klappa 
 
Något liknande hände i den tillfälliga utställningen om Slottskogen där de uppstoppade djuren 
är placerade i mindre montrar, ett djur i varje monter. Djuren står i barnhöjd och det är också 
möjligt för barnen att gå runt hela montern. Här såg jag ett större intresse från barnen, de 
fokuserade själva in i montrarna och jag upplevde det som att de verkligen såg djuren och fick 
en upplevelse av dem. Det måste ha en betydelse att de kan gå runt djuret och se det från olika 
håll, det ger en viss fysisk upplevelse. 

Barnens Zoo, Slottsskogen 

Här finns det djur som är vanliga i svenskt jordbruk. Gris, får, get, höns och en del smådjur. 
Djuren är inhägnade med kraftigt hönsnätstängsel och man får bara gå mellan hägnen, inte in 
till djuren.  
Vagnar ställs utanför och barnen blir burna eller går själva under sina besök. De vuxna verkar 
väldigt intresserade och roade av djuren och de vill gärna visa barnen. De samtalar aktivt med 
barnen och håller sig hela tiden nära sina barn. 
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Vad sa barnen - analys, tolkningar och funderingar 

Barnen var väldigt aktiva, även de allra minsta som blev burna, de pekade mot djuren, gjorde 
ljud och kommunicerade och samspelade livligt med sina vuxna. De vuxna svarade genom att 
säga djurens namn eller kommentera vad djuren gjorde. 
Barnen ”rörde” sig mot hägnen och djuren med ögon, ansikten och kroppar. De följde djuren 
med blickar och hela kroppen. Barnen hade oftast ett tydligt fokus mot djuren. 
Jag tror att barnen här, trots att de inte kan gå in till djuren, skapar sig erfarenheter och 
kunskaper. Djuren rör sig och de låter och barnen får på det viset en chans att se och jämföra 
olikheter och likheter.   
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Fältstudie 2 
 

Förstudiens andra fältstudie genomfördes tillsammans med barn på två olika förskolor i två 
olika kommuner. Efter samråd med Mats Andersson på Borås Högskola bestämde vi att vi 
skulle välja två förskolor med lite olika förutsättningar. Jag har inte kunnat se att barnens 
olika tillgång till natur har påverkat deras sätt att möta den eller förhålla sig till den. Därför 
har jag också valt att slå ihop barnens synpunkter/upplevelser från de båda förskolorna. 

Förskolan Storken, avdelningen Dunet,Trollhättans stad 

Förskolan Storken ligger i Trollhättans stad och är en kommunal förskola. Området som 
förskolan ligger i, Dannebacken, är ett villaområde med närhet till natur. Förskolan är byggd 
1990 och Dunet är en av tre avdelningar. På Dunet går barn i åldern 1 – 3 år. 
Utemiljö 
Förskolan Storken har en rätt stor gård som går runt hela huset. Alla barn på förskolan har 
tillgång till hela gården. Framför huset är gården till största delen asfalterad med några mindre 
gräsytor, en uppbyggd rundel med ett träd, en större yta med sand där det finns 
klätterställning, rutschkana och lekhus, en sandlåda ligger bredvid. Det finns ett växthus, 
odlingsbäddar och ett förråd. Bakom huset finns det en asfalterad gång annars är det gräs och 
lite träd. Det finns en gungställning och en stor lekbil. Barnen har tillgång till 
sandlådeleksaker från två lådor bredvid sandlådan och cyklar från förrådet. Runt hela gården 
finns det ett nätstaket som har en grind på framsidan och en på baksidan. Grinden på 
framsidan fungerar som ”entré” och grinden på baksidan gör att man kommer rätt ut i det 
skogsområde som finns precis utanför staketet.  
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Innemiljö 

Inne på avdelningen Dunet finns det ett större rum där barnen har sina matplatser vid tre 
matbord och där finns också en soffa och personalen har sitt ”kontor” där. Vid ena sidan av 
det stora rummet finns toalett och skötrum och vid det andra ett mindre rum för vila, samling 
och lek. Med hjälp av en vikvägg kan man dela av det stora rummet och få ett litet rum för 
lek. Därinne finns det mesta av barnens lekmaterial. Hallen är avgränsad in mot det stora 
rummet med en grind.  

 

 

Barngruppen 

På avdelningen Dunet gick det 15 barn när fältstudien gjordes. Det var 5 flickor och 10 
pojkar. 5 stycken av barnen var i åldern 1-2 år och 9 var i 2-3 års åldern. Ett av barnen  
hade en hörselnedsättning och ett barn hade kosovoalbanska som sitt hemspråk 

Personalgruppen 

Avdelningen Dunet hade vid fältstudien 3 st 100% tjänster fördelade på 4 personer. Dessutom 
hade avdelningen 25 % tjänst som extra resurs. Det var alltså sammanlagt 5 olika personer, 
alla kvinnor, som jobbade inne på avdelningen.  

Barnens tillgång till natur 

Barnen på Dunet har genom sin typ av gård begränsad tillgång till en naturlig skogsmiljö. 
Under fältstudien gjorde de största barnen (< 2 år) skogsutflykter utanför förskolans gård vid 
två tillfällen. 
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Förskolan Viljan, avdelningen Blåbäret, Kungälvs kommun 
 
Förskolan Viljan ligger i Ytterby i Kungälvs kommun och är en friskola som ägs och drivs av 
Vesnas Förskolor i Kungälv AB. Förskolan arbetar med en Reggio Emilia inspirerad 
pedagogik. 
Området som förskolan ligger i, Stället, är ett nybyggt villaområde i utkanten av Ytterby. 
Förskolan öppnade 2008 och Blåbäret är en av fyra avdelningar. På Blåbäret går det barn i 
åldern 1-2 år. 

Utemiljö 

När förskolan byggdes fanns det redan från början en tanke att utemiljön skulle vara så 
naturlig som möjligt. Träd och berg sparades och gården fick anpassas efter det. Förskolan 
Viljan är byggd i en vinkel och gården finns bara innanför huset. Alla barn på förskolan har 
tillgång till hela gården. Det finns en asfalterad gång som följer huset och i vinkeln finns det 
en sandlåda med en båt i. Uppe i ”skogen” finns det vindskydd, vattenbana, piltunnel, 
hängbroar och gungrep. Stubbar efter nedsågade träd har fått stå kvar. Det finns ett förråd för 
barnvagnar. Barnen har tillgång till sandlådeleksaker från en låda bredvid sandlådan. Det 
finns en del byggmaterial, tegelstenar, stenar, brädor och pinnar som barnen också har tillgång 
till. Runt gården och huset finns det ett nätstaket, i skogsdelen ser man det inte om man inte 
går ända fram till det. 
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Innemiljö 

Förskolan Viljan arbetar med en Reggio Emiliainspirerad pedagogik och det syns också i 
husets planlösning. Barnen har ett särskilt matrum där de äter tillsammans med barnen från 
grannavdelningen. På Blåbäret finns det en hall som är avgränsad in mot avdelningen med en 
grind. Det finns ett större rum för lek, soffmys och personalen har också sin lilla kontorsdel 
där. I ett mindre rum finns en hopp-pöl och så har de ett skötrum som också används för 
våtlek och målning. Alla barnen sover utomhus i sina vagnar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barngruppen 

På avdelningen Blåbäret gick det 14 barn när fältstudien gjordes. Det var 8 flickor och 6 
pojkar. 10 stycken av barnen var i åldern 1-2 år och 4 var strax över 2 år. Inget av barnen hade 
något annat hemspråk än svenska. 

Personalgruppen 

Avdelningen Blåbäret hade vid fältstudien 3 st 100% tjänster fördelade på 3 personer,  
alla kvinnor. 

Barnens tillgång till natur 

Barnen på Blåbäret har genom sin typ av gård en stor tillgång till naturlig skogsmiljö.  
Under fältstudien gjorde barnen inga särskilda skogsutflykter utanför förskolans gård.  
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Vad sa barnen – analys, tolkningar och funderingar 
 
För barnen verkar mötet med naturen vara en väldigt fysisk upplevelse. Det är ojämn mark 
som gör det svårt att gå, olika hinder som måste passeras. De får krypa under, kliva över, gå 
igenom och så vidare, men de gör det! Det verkar inte som att barnen har tyckt att det varit 
obehagligt eller otrevligt, de har kämpat på och varit mycket fokuserade på att just ta sig fram. 
Kanske är det så att naturen för de minsta mest handlar om grovmotorisk träning. Det är 
tydligt att de flesta barnen tycker om utmaningen och njuter av att ta sig fram ”över stock och 
över sten”. Det är få barn som inte har kämpat sig upp för backar, tagit sig genom ris och 
kvistar, rest sig när de ramlar osv. 
 
I filmen ”Dunet i skogen igen 2” klättrar L, 2,7 år upp på en rätt stor sten, försöker hålla sig 

kvar men ramlar ner. Klättrar upp igen och ramlar av. Då tar O, 2,8 år över och klättrar upp 

och sedan går han balans på stenarna som ligger tillsammans. 

 

I filmen ”Dunet i skogen igen 3” ramlar F, 2,5 år och klarar sig precis från att slå sig i 

ansiktet mot en stubbe. Hon reser sig upp och klättrar upp på stubben. Där uppe vill hon 

sedan ha hjälp när hon ska gå ner. Då sträcker hon ut handen mot mig. 

 

I filmen ”Dunet tjej på stock” kämpar J, 1,4 år med att försöka komma upp på den stock som 

ligger inne på gården. 

 

Även de minsta barnen har visat att de klarar av och tar sig an utmaningen det innebär att ge 
sig ut i ”den stora naturen” . 
 
I filmen ”Blå pojke i skogen” tar sig V 1,1 år upp för backen och strosar sen runt i skogen. 
 
I filmen ”Blå nerför backen” går V, 1,1 ner för backen från skogen. 

 

I filmen ” Dunet pojke och vatten”M,1,3 år klarar den ganska branta lilla backen ner till 

vattenpölen på ett fint sätt. 

 

Mitt intryck från barnen är att de tycker om att vara ute. De uppskattar ytan och att kunna röra 
sig obehindrat men samtidigt så minskar deras interagerande med de andra jämnåriga barnen 
och det är lite förvånande. I förstudien för Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de 
allra minsta, visade barnen hur viktigt de tycker det är med tillräckligt stor fri yta, runt 
lekföremål och att röra sig på. Barnen vill gärna gruppera sig 3-4 stycken för att kunna 
samarbeta och lära av varandra. Men utomhus har det verkat som att de får för mycket yta. 
Barnen har haft svårare att hitta varandra än inomhus och många har strosat omkring 
ensamma under stora delar av sin utevistelse. 
De har också gett uttryck för en önskan om att vara närmare sina vuxna ute än inomhus. 
Särskilt tydligt var det på förskolan Viljan där barnen höll sig nere vid sandlådan nästan hela 
tiden av sin utevistelse. Det var få barn som själva sökte sig upp mot skogen. När personalen 
medvetet gick upp och var där uppe, då kom också barnen dit och det var tydligt att de ville 
ha stödet av sina vuxna. Det verkar inte ha varit naturen i sig som var hindret utan mer 
behovet av att ha närheten till en vuxen. 
Tyvärr är det så att många vuxna blir mer stående och gående utomhus, av förklarliga skäl. De 
har en större yta att överblicka och barnen sprider ut sig och det finns oftast mer barn ute än 
bara den egna gruppens. Det gör att barnens återkoppling till sina vuxna ibland försvåras, 
barnen blir osäkra på var de vuxna finns och barnen får lägga mer energi och kraft på att hålla 
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koll på sina vuxna ute än inne. Det är, tror jag, orsaken till att barnen blir mer återhållsamma i 
sitt utforskande.  
 

I filmen ”Blå ingen i skogen” ser man att alla barn är nere vid sandlådan och att det är helt 

tomt uppe i skogen. 

 
Även om barnen varit mycket för sig själva så finns det exempel på motsatsen, att barnen 
grupperat sig och hållit ihop. 
 
I filmen ”Dunet i skogen igen 2” ser man vid flera tillfällen att barnen gärna går genom 

skogen i rad efter varandra. 

 

Det har inte hänt så ofta att barnen reagerat eller kommenterat blåsten men här kommer ett 
exempel. 
 
I filmen ”Blå tjej och blåst” har jag talat in hur N, 1,7 år reagerade 

när det blåste på henne. Hon sträckte upp armarna och böjde sig 

bakåt och gjorde ett eget blåsljud. 

Det var också N som inne blåste på tygdockorna som hängde i taket. 
Hon stod på golvet och pekade mot dem – då rörde jag på dem och då 
blåste hon. 
 

 
Barnen har använt naturen för att pröva sina styrkor på olika sätt. De har lyft och burit, dragit 
och slitit. 
 
I filmen Dunet i skogen 3 försöker O, 2,8 år att dra loss rötter, han drar allt han kan och han 

pustar och stönar. Han provar några olika. 

 
Små barn använder hela sin kropp och alla sina sinnen när de utforskar sin omvärld men det 
har inte varit så ofta som barnen har uttryckt att de känner lukten av någonting.  
 
I filmen Dunet i skogen igen 2 konstaterar L, 2,7 år att ”det luktar kobajs”. 

 

Barnen har inte heller lagt märke till eller reagerat inför några ljud i naturen. Däremot så har 
de vid flera tillfällen reagerat inför ljud som inte hör till naturen, flygplan, lastbilar osv. 
 

Däremot så har de använt munnen för att smaka på saker. Det som ofta har hänt då är att 
vuxna eller äldre barn stoppat dem och sagt ifrån att man inte får stoppa saker i munnen.  
 
 

 

L, N och O leker vid bilen och de skrapar upp den frost som lagt sig under natten. Frosten 

stoppar de i munnen. En personal kommer och de berättar vad de gör och då säger hon 

”Usch, gör inte det”. 
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I nästa film använder F först fötterna, sedan händerna och sist munnen.  
 

I filmen ”Blå känna på vatten” får F, 1,3 syn på en liten vattenpöl. Hon går in i den och 

trampar lite och tittar ner på fötterna, böjer sig ner och tar med handen på vattnet och 

stoppar sedan fingrarna i munnen. 

 
Det finns också tillfällen då vuxna uppmanat barnen att smaka. 
 
I filmen ”Dunet i skogen igen 2” hittar personalen harsyra och barnen får smaka på det. O, 

2,8 år och L, 2,7 år spottar och fräser och O säger ”jag tycker det var äckligt”. 

I samma film hittar också personalen en svamp som O slickar på, ”det var inte gott” säger 

han då. 

 

I filmen ”Dunet tjej äter sand” blir J, 1,4 år erbjuden en tallrik med lite sand på av en 

personal. Hon tar emot den och säger mmmmmm och så gör hon smakrörelser med munnen 

och sedan smakar hon på sanden på riktigt. Då blir hon fråntagen tallriken av ett större barn 

som stått och sett på. 

 
Det är intressant att se hur barnen lagt märke till och använt sig av en avgränsning i naturen 
på det här sättet som i filmen ”Dunet i skogen igen 2”. 
 
 Där kommer barnen fram till en grillplats som är gjord av fyra stora stockar i fyrkant med 

eldstad i mitten. Det verkar naturligt för barnen att klättra in och sätta sig där. 

 

De här två filmerna är bra exempel på hur barnen använde naturen på sitt eget sätt, som 
rutschkana och piratgömme. 
 
I filmen ”Blå tjejer åker kana” åker L, 2,1 år och L, 2, 1 år kana nerför berget. De skapar en 

egen ordning för var de ska gå upp och var de ska åka ner. Personalen ropar för att de ska 

komma in och de får avbryta sin åkning. På vägen in sätter sig L, 2,1 år och känner på 

gruset. 

 
I filmen ”Blå gömma sig för pirater” är vägen som L, 2,1 år, R, 2,1 år och D, 2,2 år gick 

filmad. De var ute i skogen och gömde sig för pirater. Jag var själv med i leken och därför 

filmade jag i efterhand. 

 

Mötet med naturen är som sagt väldigt fysiskt och grovmotoriskt för det lilla barnet och jag 
upplever det som att det är svårt för dem att se detaljerna ibland. Jag tycker inte heller att det 
verkar som att barnen aktivt letat efter små saker när de varit ute. Vad det är som avgjort när 
en myra upptäckts eller ett litet bär plockats upp eller en halväten kotte kommenterats det har 
jag inte fått något svar på – förmodligen tillfälligheter, att blicken hittat det just då. Jag tycker 
att barnen har använt sitt undersökande och utforskande sätt i mycket mindre utsträckning 
utomhus. 
När en vuxen undersökt vad som finns under stenar, i marken, på trädet osv. så har barnen 
uppskattat det och jag tycker att barnen har efterfrågat det här stödet när de varit ute. Det 
verkar som att barnen behöver viss hjälp för att kunna fokusera på ”den lilla naturen”. 
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I filmen ”Dunet i skogen 1” stannar personalen till och sätter sig ner på huk och säger att 

”ska vi stanna och se om vi ser något” då stannar alla barnen till och samlar sig kring henne 

och är intresserade av det hon gör – en stund – sedan sprider de ut sig igen och rör sig fram 

och tillbaka i närheten av personalen. 

I samma film kommenterar L, 2,9 år att löven ramlar ner från träden – det hakar personalen 

på och så blir det en sång om det. 

 
I filmen ”Dunet i skogen igen 1” visar personalen på att det är något på löven på marken 

”vad kan det vara för något?” barnen tittar nära på löven och kommer med förslag på att det 

är sniglar. 

 
I filmen ”Dunet i skogen igen 2” hittar personalen maskar under en sten. Alla barnen samlar 

sig kring henne och tittar på maskarna. De hjälper sedan till att gömma maskarna under löv 

så att de ska få sova där. 

 
De något äldre barnen har haft rätt bra kunskaper om att det finns djur ute i skogen och var 
man kan tänkas hitta dem. När ett riktigt djur hittats så har de verkligen varit intresserade och 
fascinerade. 
 
I filmen ”Dunet i skogen 1” säger personalen att det finns saker som gömmer sig under 

marken – L, 2,9 år säger direkt ”maskar”. 

 

 

 

L, 2,9 år har hittat en gråsugga  

under en stock och alla barnen  

som var med i skogen ville ha den i handen. 

 

 

 

 

 

I filmen ”Dunet i skogen igen 2” hittar E, 2,7 år en stor mask när de går. ”jag har hittat en 

mask” säger hon och personalen svarar och de andra barnen kommer för att se. ”det var en 

stor mask” säger O, 2,8 år. Personalen pratar lite om masken. 

 

I filmen ”Dunet i skogen igen 2” hittar L, 2,7 år en myra och konstaterar att den är 

”pyttepytteliten”. ”Han går och sticker på barnen, då gör det jätteont” berättar hon. 

 

I filmen ”Dunet i skogen igen 1” så hittar O, 2,8 år ett snigelskal. Innan filmen börjar har 

han funderat kring om det finns någon därinne eller ej. Han visar den för mig och sedan går 

han och visar den för de andra. (lite längre fram i filmen tillrättavisar han mig på ett fint sätt 

om antalet sniglar han hittade). 

 

I de här två exemplen har barnen visat att de har en förståelse för att djuren lämnar spår i 
naturen och att de kan koppla de här spåren till specifika djur. 
 
I filmen”Dunet i skogen igen 2” hittar O, 2,8 år en kotte ”ekorrarna äter kottar” konstaterar 

han. 
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I filmen ”Dunet i skogen 3” så hittar W, 2,6 år en kotte, han tar upp den och säger ”ekorre”. 

 
 
Det är inte bara djur som intresserat barnen utan de har också plockat upp annat smått som de 
hittat. 
 

 

 

O, 2,8 år hittade små bär i trädrundeln på gården. Det blir 

ett samtal mellan honom och mig om vad det är för bär, om 

de går att äta osv. 

 

 

 

 

 

 

I filmen ”Blå tjej plockar med löv” sitter J, 1,7 år uppe i skogen och plockar med löv och 

bark som fastnar i hennes vantar hon biter också på en pinne hon hittat. När personalen 

försvinner blir hon orolig och ropar efter personalen. 

 
I filmen ”Blå tjej med pinne” plockar N, 1,7 år upp en pinne och petar med den in i 

piltunneln. Hon går med den i handen och viftar med den. 

 
I filmen ”Blå tjej med pinnar i handen” står F, 1,3 år och har flera pinnar i handen som hon 

samlat. Personalen tar henne i handen när de ska gå och då tappar hon allt, slänger den sista 

pinnen själv. 

 
Det här var flera exempel på vad som har tilltalat barnen ute i naturen men det har varit två 
saker som de allra flesta barnen har använt sig av och dragits till, vatten och sand.  
 
Om vatten 
 
Har det funnits det allra minsta lilla vatten så har barnen upptäckt det och sökt sig till det. 
Barnen har sällan bekymrat sig inför det faktum att de blivit blöta, det är det vuxna som gjort 
och det har ganska ofta hänt att barnen har blivit stoppade av vuxna i sitt utforskande av 
vatten på grund av det.  
 

I filmen ”Blå vatten i stock” sitter F, 1,3 år vid en stock. Det är en liten grop i stocken där det 

samlats lite vatten. Hon går iväg en sväng och kommer tillbaka. Går igen och kommer 

tillbaka med en hink, som inte går ner i hålet som hon tänkt. Istället plockar hon upp vattnet 

med fingrarna. 

 
Det är några saker som återkommit i barnens användande och undersökande av vattnet. 
Skvätta är ett sätt och det har de gjort genom att slå med spadar i det, hoppa eller springa 
genom vattnet. Barnens fokus har varit på vattnet, så skvättandet verkar mest handla om att se 
och iaktta vad det är som händer med vattnet.  
Vatten är ett föränderligt material som förmodligen tilltalar barnens lust att kunna se att de 
kan påverka något. Om jag gör så här, så händer detta. 
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I filmen ”Dunet pojke och vatten” är det M, 1,3 år som går fram till en vattenpöl och 

använder en spade för att först skvätta i vattnet med och sedan flytta vatten/gegga till 

sandlådekanten. Han byter så småningom vattenpöl och skvätter också i den nya med spaden. 

I samma film nr 2 fortsätter M att skvätta och flytta vatten med spaden (fast han byter spade) 

trots att han blir stoppad av först ett större barn rent fysiskt och sedan av ytterligare ett som 

säger att ”du får inte vara i den här vattenpölen”.  

 
I filmen ”Dunet i skogen igen 2” hittar A, 2,9 år en stor vattenpöl. Alla barnen går dit och A, 

L, och E hoppar så att det skvätter i den. O, 2,8 år står vid sidan av och tittar, när de andra 

är färdiga och går därifrån springer O genom vattenpölen ett par gånger. 

 
Barnen har ofta benämnt vattnet när de jobbat med det. Barnen har också visat att de har en 
känsla för hur vatten beter sig. Båda barnen i det här exemplet var medvetna om att vattnet 
kan spillas ut och tittar noga på sina spadar när de går. 
 
I filmen ”Blå vattenlek” lägger sig D, 2,2 år ner på magen och dricker vatten ur en vattenpöl. 

I samma film går D lite senare upp för backen med sin spade fylld med vatten samtidigt som 

han säger ”vatten”. Först tänker L, 2,1 år bara följa efter upp för backen men hon ändrar sig 

och går tillbaka och hämtar en spade, fyller den med vatten och så går hon upp för backen 

samtidigt som hon säger ”vatten”. 

 

Barnen har också lagt märke till och kommenterat mängden vatten och de har ofta använt 
begreppen mer, mycket och litet i samband med vattnet. 
 
I filmen ”Dunet i skogen igen 1” hittar O, 2,8 år en vattenpöl. ”en liten vattenpöl” 

konstaterar han. 

 
I filmen ”Dunet vatten med dropp” öser O, 2,8 år upp vatten i en liten bunke, senare flyttar 

han på det sättet vatten mellan de båda vattenpölarna – han anpassar sitt sätt att röra sig/gå 

för att inte spilla ut vattnet. Han kommenterar sin flytt av vatten – något om att det blir mera.  

 

I exemplet ovan så visade O att han var medveten om vad som händer med vattnet när han ska 
förflytta det. Han visste att han inte kunde göra för stora rörelser för då skulle vattnet skvimpa 
ut och han skulle inte få något med sig.   
Samma kunskap är det som L använde när han förändrade läget på hinken i nästa film. Han 
förstod att vattnet rann ut på grund av att hinken stod snett. Här visade L också hur försiktigt 
vattnet kan undersökas. 
 
I filmen ”Dunet pojke och vattenhink” sitter L, 2,9 år och fyller en hink med vatten från en 

pöl, han använder en spade. Han upptäcker att hinken står snett så att vattnet rinner ut då 

flyttar han hinken till jämnare mark och fortsätter fylla. I samma film nr 2 så börjar han att 

lägga handen över ytan, känner på ytan och stoppar så ner handen en bit, känner efter. Han 

är tyst och koncentrerad hela tiden på det han gör även om han ibland lyfter blicken och tittar 

på vad andra gör. En gång kommenterar han att det är mycket vatten. 

 
Detta att ösa vatten i och ur bunkar, att samla ihop vatten och att förflytta vatten har barnen 
återkommit till hela tiden.  
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En annan sak som tycks ha intresserat barnen är hur vattnet kan förändra det som det kommer 
i kontakt med. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

I filmen ”Dunet vatten med dropp” samlas flera barn kring en vattenpöl. Ett par barn blir 

stående i vattenpölen, tittar ner på sina fötter – hur känns det? – senare hoppar de så att det 

skvätter, i var sin vattenpöl. Ett av barnen gör sedan liknande rörelser men i sanden och tittar 

ner på den samtidigt. 

 
Här verkar det som att barnen funderar över vad som händer med fötterna som försvinner i 
vattnet. Och det är troligt att flickan jämför vad som hände med vattnet respektive sanden när 
hon hoppade. 
 
I filmen ”Dunet vatten på mössan” sitter O, 2,8 år och öser vatten från en pöl. Han häller det 

på sin mössa och skakar på huvudet. I samma film nr2 smakar han på vattnet och 

frustar/spottar efteråt. Häller vatten och gegga på benet, tittar väldigt intresserat på det som 

kommer på benet. Han trycker muggen mot benet – det blir antagligen märken. 

 
Här undersökte troligtvis O, 2,8 år hur vatten kan förändra det som det kommer i kontakt med. 
Sand blir gegga och på tyget blir det märken. 
 
Om sand 
 
Barnen i fältstudien har haft en stor tillgång till sand och därför är det väl inte så konstigt att 
barnen har använt sand så mycket som de gjort.  
De äldre barnen och de vuxna har ofta kopplat ihop sanden med grävning men de minsta 
barnen har inte grävt särskilt mycket i sanden och inte byggt så ofta med den heller. De har 
förflyttat den, klappat på den, slängt iväg den eller sopat med hand eller spade över den. 
Sanden har också ofta använts som rekvisita för mat i leken och flera barn har smakat på 
sanden på riktigt. 
 
I filmen ”Dunet pojke vill slänga sand” sitter en personal och gräver i sandlådan, bredvid 

står O, 2,8 år och tar upp sand med sin spade och slänger iväg sanden åt olika håll. När han 

slänger utanför sandlådan uppmanar personalen honom att hålla sanden inne i sandlådan, då 

gör han det. Utanför sandlådan står M, 1,4 år och gräver med en stor spade i sandlådan. Han 

tittar på personalens grävande och gör likadant. Han påkallar personalens uppmärksamhet 

genom att ta på hennes arm, så pekar han ner mot sanden och så tar han spaden och gräver 

vidare. 
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I filmen ”Dunet sandlek” blir J, 1,4 år upplyft från marken av en personal och så plockar hon 

med sig en spade och en kanna och gräver några tag och får upp lite sand som hon häller ner 

i kannan. Så går hon mot klätterställningens lekbänk. Där ligger det sand och när hon ser det 

slänger hon spade och kanna på marken. Grejar lite med handen i sanden men så vänder hon 

sig om och letar efter …..spaden….som hon tar upp och så ställer hon sig och klappar med 

spaden mot sanden och drar ner en del av sanden på marken med den andra handen. 

 

I filmen ”Blå tjej som slänger sand” tar K, 1,7 år upp sand med sin spade och slänger sedan 

upp sanden i luften. 

 

I filmen ”Blå tjej med sand” gräver L 2,1 år i sanden och fyller en bunke. Hon plockar noga 

bort alla löv som kommer med och klappar på sanden i bunken med jämna mellanrum. 

Samtidigt så tittar hon på vad de andra barnen gör. Så går hon och hämtar en spade och går 

bort med den till en personal som sitter med några barn i knät. Hon sträcker fram spaden 

men personalen ser det inte. Då släpper hon spaden på marken. En annan personal har sett 

allt och gör den första personalen uppmärksam. Ett av barnen hade frågat efter en spade och 

det hade L hört. 

Senare ramlar hon med bunken men klarar att hålla den så att inte sanden ramlar ur. 

 

I fältstudien har jag också gjort en del observationer inomhus. Vi tänker kanske inte på att 
barnen även där möter naturen på lite olika sätt. 
 
Om djur 
 
På båda förskolorna har barnen omgetts av väldigt mycket djur i olika varianter, små 
plastdjur, fingerdockedjur, djursånger, djurpussel, böcker med djurbilder och gosedjur. 
Barnen har använt dem mycket och ofta. De har sorterat efter storlek och parat ihop efter sort 
eller stor/liten = mamma/barn och kopplat djur till olika läten. Några av barnen ritade en dag 
och då blev det också mycket djur. 
Det som jag har börjat fundera kring när det gäller små barn och djur det är om det finns ett 
medfött intresse, en dragning till djur eller om det är vi vuxna som sätter igång det. Är vi 
snabba med att peka ut, kommentera och göra barnen uppmärksamma på just djur? 
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Om ljus, mörker, skiftningar och färger 
 
På förskolan Viljan hade barnen god tillgång på saker som det var tillåtet att 
sätta över huvudet, tyger och olika förvaringslådor. Så som jag upplever det så 
är det framför allt det man ser som förändras även om också ljudet kan bli 
annorlunda. Barnen har också jobbat mycket med de kraftiga plastband som 
hängde i en dörröppning. De har tittat genom banden och det blir ju absolut 
spännande effekter av det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om värme och kyla 
 
Barnen har visat ett intresse för framför allt värme. Kylan har mer drabbat dem. 
 
L, 2,1 år går och tänder och släcker lamporna som sitter inne i hopprummet på väggen – hon 

tar på den tända månlampan med händerna, hon flyttar händerna till olika ställen på månen, 

hon känner också lite inne i månen – hon säger ”det är inte varmt” – hon fortsätter att känna 

och säger igen ”det är inte varmt” – L, 2,1 år kommer också fram och känner mitt på månen 

En mask, en katt, en morfar och en kissemiss, L, 2,1 år 

En väg och en orm, R, 2,1 år      
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och inne i och säger ”det är varmt” – under tiden har H, 1,2 år stått och iakttagit tändandet 

och släckandet men han går inte fram och känner på månen – jag går också fram och känner 

och den är olika varm på olika ställen 

Så går L och L ut ur rummet och förbi H som nu sitter på golvet – L tar honom på huvudet 

och för ihop sina händer och säger ”H´s hår är kallt” 

 
Ett par av dagarna under fältstudien så slog det till och blev väldigt kallt och det kom också 
mycket regn. Då blev det tydligt att naturen ibland kan bli ”för mycket” för barnen. Då 
handlar det bara om att klara av den yttre påverkan och då blir det också tydligt hur beroende 
de ändå är av oss vuxna.  
 
I filmen ”Blå mina reflektioner kring kyla” funderar jag över hur naturen kan påverka de 

minsta barnen. De kan inte själva klara av att reglera kyla eller värme – där är de beroende 

av oss vuxna.  

 

Under ett studiebesök på Universeum tillsammans med Oliver, 11 mån, visade han hur för 
hög värme påverkade hans möjlighet till att uppleva och undersöka. När vi gick från ”nordiskt 
klimat” till ”regnskogens klimat” märktes en stor skillnad på honom. I den kraftiga värmen 
och fukten slutade han helt att på egen hand utforska och undersöka det han såg och blev till 
slut bara hängande i sin mammas famn i väntan på att värmen skulle gå över/hon göra något 
åt saken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 

 
Förstudien har gett ett bra underlag inför formgivningen av utställningen Kan själv! – en 
upplevelse av natur för de allra minsta. 
Genom att lyssna, iaktta och observera har vi fått reda på vad i naturen det är som kan vara 
intressant för barn i åldern 0-2 år. Det har också blivit tydligare för oss hur små barns möten 
med naturen kan se ut. 
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De synpunkter och åsikter som vi fick från barnen i förstudien till Kan själv! – en 
kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta har bekräftats också av barnen i denna 
förstudie. Det är viktigt att pausa, få bekräftelse och samspela med kompisar också ute i 
naturen. Men det var förvånande att se att barnen inte använde sig av sitt så karakteristiska 
undersökande och utforskande sätt i samma utsträckning ute som inne. Jag upplevde barnen 
som mer avvaktande och iakttagande, ibland till och med inaktiva.  
 
Barnens behov av återkoppling och bekräftelse från sina vuxna verkar vara ännu större ute i 
naturen. Men med de stora ytorna som kan vara svåra att överblicka och vuxna som står eller 
går minskar den möjligheten. Barnen måste lägga tid och energi på att hålla koll på var de 
vuxna befinner sig och blir på det sättet mer begränsade i sin upplevelse. Jag kan se en önskan 
hos barnen om en mer avgränsad yta av naturen. Då skulle de lättare kunna få de vuxnas 
bekräftelse, kunna fokusera och se detaljer och på så sätt kunna använda sitt utforskande och 
undersökande sätt bättre. 
Att vara ute i naturen innebär att ta hand om en enorm mängd information. Inte bara om vad 
du som barn ser, hör och känner utan också om vad som händer i och med kroppen. Det gör, 
tror jag, att det blir svårare för barnen att upptäcka och se detaljer. Det verkar som att barnen 
vill ha mer stöd från sina vuxna för att kunna göra det. Fältstudien visar att om de får den 
hjälpen så använder de sitt utforskande sätt på samma sätt som inomhus. 
 
Det sociala samspelet barnen emellan tyckte jag också fungerade sämre ute, många barn 
strosade runt och sysselsatte sig ensamma. Barnen verkade ha svårare att hitta varandra ute. 
En begränsning av ytan skulle kunna underlätta detta för barnen.  
 
Det här gör ju att det känns angeläget att göra en utställning med temat natur. Genom att ge 
dem en upplevelse av natur inomhus blir det möjligt för barnen att få möta delar av naturen på 
ett sätt som passar dem.  
 
I förstudien ingår också en del där vi tillsammans med barnen på förskolorna har provat några 
testbyggen innan formgivningen av utställningen tar fart. Syftet med det har varit att få 
barnens synpunkter på våra idéer men också att prova en del tekniska lösningar.  
Den här delen av förstudien finns med som en separat bilaga till denna rapport. 
 
 

 
 
 
 
 
Källförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Observationer av besökande barn i utställningen Kan själv! – en kulturhistorsk upplevelse för 
de allra minsta 
 
Fältstudie på Göteborgs Naturhistoriska Museum och Barnens Zoo 
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Fältstudie på förskolorna Storken och Viljan 
 
Tryckta källor 
 
Rapport från förstudien inför utställningen Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de 
allra minsta 
 
Havnesköld, L & Risholm Mothander, P (2009) Utvecklingspsykologi, Stockholm:Liber AB 
 
Johannesen, N & Sandvik, N (2009) Små barns delaktighet och inflytande – några perspektiv, 
Stockholm:Liber AB 
 
Nordenfors, M (2010) Delaktighet – på barnens villkor?, Rådet Tryggare och Mänskligare 
Göteborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Ida Lagnander och arbetar som pedagog på Västarvet. 
 
Under några dagar är jag på Göteborgs Naturhistoriska Museum 
för att göra en undersökning om hur de allra minsta barnen  
(1 – 2 år) använder museet. 
 
Jag kommer att sitta på olika platser i museet och iaktta  
hur barnen rör sig, vad de tittar på och vad som gör dem  
intresserade. 
 
Kamera och filmkamera använder jag bara när barnen lämnat 
rummet. Jag fotograferar eller filmar alltså INTE barnen. 
Vill du inte att jag ska titta på ditt barn - kom fram och säg till 
mig. 
 
I två år har jag rest runt med utställningen Kan själv!  
– en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta och den har 
varit omtyckt av alla barn, föräldrar och förskolepersonal. 

 
 

Bilaga 1 
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Hi! 
 
My name is Ida Lagnander and I work as an educationalist at  
the heritage organisation Västarvet. 
 
I intend to spend a number of days at the Gothenburg Natural 
History Museum to conduct a survey on how the very youngest 
children (1 – 2 years) use the museum. 
 
I will sit in different places at the museum and observe  
how children move around, what they look at and what  
interests them. 
 
I will only use a still camera and a film camera when the children 
have left the room. I will thus NOT photograph or film the 
children. If you do not want me to observe your child,  
please feel free to come to me and say so. 
 
I have travelled around with the exhibition Kan själv! – en 

kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta (I can do it myself! 
a cultural and historical experience for the very young) for two 
years and it has proved popular among children, parents and      
                                      nursery school staff. Next year we will    
                                      create a new exhibition for the very  
                                      youngest children and this survey will   
                                      play an important part. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Përshëndetje për 
të gjithë prindërit e fëmijëve në Dunet!  
 
Unë quhem Ida Lagnander dhe punoj si pedagoge në Västarvet.  
Në punën time unë bëj ekspozita të cilat shkojnë në turne rreth e 
përqark në Västra Götaland. Ekspozitat tregohen para së gjithash  

¡Hola! 
 

Me llamo Ida Lagnander y trabajo como pedagoga en Västarvet. 
 

Durante algunos días estaré en el Göteborgs Naturhistoriska 
Museum (Museo de Historia Natural de Gotemburgo) haciendo 
una investigación sobre cómo utilizan el museo los niños más 
pequeños (de 1 a 2 años). 
 

Estaré sentada en diferentes partes del museo observando cómo 
se mueven los niños, qué es lo que ven y qué es lo que capta su 
interés. 
 

Las cámaras de foto y video las utilizo únicamente cuando los 
niños han salido de la sala. Así pues, NO tomo ni fotografías ni 
película de los niños. Si no quiere que observe a su hijo 
acérquese y dígamelo. 
 

He viajado durante dos años con la exposición Kan själv! – en 
kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta (¡Yo puedo solo! 
– una experiencia histórico-cultural para los más pequeños) y les 
ha gustado tanto a todos los niños como los padres y al personal 
de los centros preescolares. El año que viene crearemos 
una exposición nueva para los más pequeños y esta            
                                       investigación será una parte importante   
                                       de ella. 

Bilaga 2
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nëpër biblioteka, salla të artit dhe nëpër muze komunale.  
 
Para dy vitesh unë e bëra një ekspozitë, Mundem vetë! – një  
përjetim kulturo historik për më të vegjlit, e cila pikërisht tani ndodhet në Innovatum  
në Trollhättan. Të gjithë fëmijëve dhe të rriturve që e kanë vizituar ekspozitën ajo u ka 
pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Fëmijët nga Parashkollorja kulturore në Vänersborg kanë 
qenë pjesëmarrës në ekspozitë dhe kanë vendosur se si do të duhej të dukej ekspozita.     
 
Tani unë do ta bëj një ekspozitë të re, e cila do të bëjë fjalë për natyrën dhe atëherë unë do  
të kam nevojë për ndihmë nga fëmijë të tjerë. Unë do të përpiqem të mësoj se çka ka në  
natyrë që u pëlqen fëmijëve dhe që është interesante dhe që ata dëshirojnë ta kenë në 
ekspozitë. Kështu, pra, fëmijët do të vendosin për përmbajtjen e ekspozitës.    
 
Për të mësuar se çka u pëlqen fëmijëve të vegjël, unë duhet ta bëj këtë në mënyrë tjetër e  
jo vetëm t`i pyes ata. Fëmijët e vegjël neve na flasin ashtu siç bëjnë ata. Pra, duhet lexuar 
shprehjen e trupit, të shikimeve dhe shprehjet e fytyrës së tyre dhe të përpiqemi që ato t`i 
interpretojmë. 
 
Unë do të jem me fëmijë dhe do t`i fotografoj e filmoj ato gjëra të cilat ata i bëjnë nëpër oborr, 
në natyrë. Ky do të jetë një material për punë dhe nuk do të përdoret në ndonjë mënyrë tjetër. 
 
Unë kam biseduar me personelin dhe kam marrë premtimin që të jem në parashkollore gjatë 
javës 43, tani në vjeshtë. Kjo nuk do të ndikojë në veprimtarinë e planifikuar të parashkollores 
në ndonjëfarë mënyre.  Nëse ti/ ju nuk dëshironi që fëmija yt/ i juaj të marrë pjesë në këtë,  
unë e marr këtë parasysh, vetëm thuajani këtë personelit. 
 
Nëse ti/ ju dëshironi ta vizitoni  Mundem vetë! – një përjetim kulturo historik për më  
të vegjlit, tani kur ajo ndodhet në Innovatum, ti/ ju me vete mund ta merrni këtë letër e ta 
tregoni në recepcion dhe në këtë rast ju mund ta bëni një vizitë pa pagesë bashkë me fëmijën 
tuaj (gjer më datë 30 shtator).   
 
 
Ida Lagnander 
Västarvet 
0521-572679 
ida.lagnander@vgregion.se 
www.vastarvet.se/utstallningenkommer 
http://kansjalv-ida.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 

 

Hej alla föräldrar till barnen på Blåbäret! 
 
Jag heter Ida Lagnander och jag jobbar som pedagog på Västarvet. I 
mitt arbete gör jag utställningar som turnerar runt i Västra Götaland. 
De visas framför allt på bibliotek, konsthallar och kommunala museer. 
 

Bilaga 3 
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För två år sedan gjorde jag en utställning, Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de 
allra minsta, som just nu finns på Innovatum i Trollhättan. Alla barn och vuxna som besökt 
utställningen har tyckt väldigt mycket om den. Det är barn på Kulturförskolan i Vänersborg 
som varit med och bestämt hur den utställningen skulle se ut. 
 
Nu ska jag göra en ny utställning som ska handla om natur och då behöver jag hjälp av nya 
barn. Jag vill försöka få reda på vad det är i naturen som barnen tycker är spännande och 
intressant och som de vill ha med i utställningen. Barnen ska alltså få bestämma innehållet. 
 
För att få veta vad små barn tycker måste jag göra på ett annat sätt än att ställa frågor.  
De små barnen pratar till oss genom det de gör. Det gäller att läsa av deras kroppsuttryck, 
blickar och ansiktsuttryck och försöka tolka det. 
Jag kommer att vara med barnen och fotografera och filma det de gör ute på gården, i naturen. 
Detta blir ett arbetsmaterial och kommer inte att användas på något annat sätt. 
 
Jag har pratat med personalen och fått lov att vara på förskolan under vecka 44 nu i höst. 
Det här kommer inte att påverka förskolans planerade verksamhet på något sätt.  
Vill du/ni inte att ditt/ert barn ska vara med så tar jag naturligtvis hänsyn till det, säg bara till 
personalen. 
 
Vill du/ni besöka Kan själv! – en kulturhistorisk upplevelse för de allra minsta så finns 
den på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka 16 oktober – 2 december. Det är gratis att gå in och 
deras öppettider är må-tor 12-18, fre 12-16, lör 11-15. 
 
 
Ida Lagnander 
Västarvet 
0521-572679 
ida.lagnander@vgregion.se 
www.vastarvet.se/utstallningenkommer 
http://kansjalv-ida.blogspot.com/ 
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Förstudiens provbygge på Lödöse Museum 110629 
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Efter fältstudierna i förstudien kom vi fram till att det var några saker som vi ville prova 
tillsammans med barnen från förskolorna Storken och Viljan.  
 
 
Detta ville vi testa/ ha svar på: 
 
1 VATTEN 
Vad funkar bäst för barnen av Vattenfall typ tre stenar eller Vattenvägg? 
Vilket av varianterna intresserar dem mest? 
Hur långt sprider vattnet sig i de olika varianterna? Blöter de ner sig?  
Risker? Torkar vattnet på ”stenen”? 
 
Låt några föremål ligga intill typ pinnar, kottar och ”blad”: hur använder barnen dessa i 
förhållande till vattnet? 
 
 
2 VIND 
Två typer av tysta fläktar: en mindre riktad och en kraftigare med större spridning ev 
roterande. Den stora från ”trädtopp” som blåser kontinuerligt. Den lilla från ett hål i 
”stammen” som går på och av med intervall? 
 
Hur reagerar barnen på de olika modellerna?  
Vilken intresserar dem mest? 
Frustration över att inte kunna nå? 
Lagom mycket vind? Störs de av ljuden? 
Hur länge stannar de här? 
 
 
3 VÄRME 
Golvvärmematta och lätt sluttande plan med stenliknande yta 
Pinnar etc att använda i vatten och på häll. Placeras i anslutning till vattnet. 
 
Hur upplever barnen värmen? 
Kommer de att använda vattnet på hällen? 
Vad är lagom temperatur? Två mattor med olika temperatur? 
Kontrast mellan vått/torrt och kallt/varmt. Reaktion? 
Hur länge stannar de här? 
 
 
4 KYLA 
Begränsat utrymme på ca 1000 x 1800 x 650 mm. (låda med in- och utgång samt tittut åt två 
håll) kallt ljus och ”frostiga stenväggar”. 
 
Hur kyla bäst? AC? Annat? Ljudet som driver kylan för ej vara högt. 
Hur få väggarna kalla och taktila? Färger och ytor? 
 
Hur påverkar kylan barnens upplevelse? 
Vilken temperatur passar? 8 grader? 12 grader? 
Något att göra/upptäcka härinne som gör att de stannar: 
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Mindre krypin – taktila vägg- och takytor? 
5 LJUD/ LÄTEN 
Ljud ur 5:1 system som kommer oregelbundet från fem olika platser. 
Välj ljud, be Magnus mixa ihop och skicka till mig på CD. 
Bara djurljud? Olika naturljud? Prassel, fågel, rådjur, skogsmus, ..? 
Ljuden placeras på olika platser i testrummet. 
 
Hur reagerar barnen på ljuden? 
Stör de? Eggar de fantasin? Näring till lekar? Frustration? 
Vilka ljud ger vilken reaktion?  
Volym? 
Ljud av sig själv eller interaktivt: när man rör vid/trycker på något? 
 
Provdagen på Lödöse Museum 110629 
 
Syftet med den här dagen var att få prova några utställningsidéer som vi fått efter fältstudierna 
i förstudien. Vi ville få barnens synpunkter på vad som var intressant och vad som fungerade. 
Vi ville också få en chans att prova vissa praktiska/tekniska lösningar.  
 
Efter diskussion mellan Lena och Ida bestämde vi till slut att provet skulle göras på Lödöse 
Museum. 
Jag hade först tänkt att det skulle göras ute på förskolorna i barnens hemmamiljö men när det 
visade sig att provdelarna skulle bli så skrymmande så insåg jag att det i varje fall inte skulle 
gå att göra på Storkens förskola. En tanke som kom upp då var att de skulle kunna ta sig till 
till exempel Innovatum och då började jag fundera på alternativ till förskolan. 
 
Det kändes som att det kanske inte skulle vara så dumt ändå att barnen fick förflytta sig. Då 
skulle det bli samma förutsättningar som de besökande barnen till den färdiga utställningen 
får. Utflykten kändes också som en bra återkoppling och avslutning för de deltagande barnen 
och personalen. Valet av Lödöse Museum gjorde vi helt av praktiska skäl. 
 
För att det skulle funka för både barn och personal så var det dörr till dörr som gällde. De blev 
hämtade med buss på förskolorna och de fick frukt när de kom och lunch efter provbesöket. 
Grupperna gick omlott under dagen efter ett tidsschema som de fått ut. Vi justerade hemresan 
lite grann, så att de åkte hem lite tidigare än vad som var tänkt. 
 
Barnen och personalen blev mötta utanför museet av mig och Lena och det var också vi som 
var med inne i hörsalen där vi ställt upp provdelarna. Jag samlade barnen på golvet och så åt 
vi frukt en stund medan de fick bekanta sig med rummet. Personalen fick en kort information 
om att det var okej att de upptäckte tillsammans med barnen och att de gärna fick 
kommunicera med barnen under besöket. Det var mitt val och jag gjorde så eftersom jag 
också ville se hur de vuxna agerade/reagerade på proven. 
 
Barnens besök filmades, fotograferades och vi gjorde direkta observationer. Filmerna har 
gåtts igenom och barnen har på det viset observerats i efterhand. 
Barnens agerande och deras reaktioner och upplevelser från besöket ska ligga till grund för 
den fortsatta formgivningen av utställningen Kan själv! – en upplevelse av natur för de allra 
minsta. 
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Detta var med på provdagen. 
 
Två trädstammar, den ena på golvet med en fläkt inmonterad som blåste ut luft genom två 
grenar i olika storlekar, den andra på en låda med en stor fläkt monterad uppe på. 
 
Ett stående vattenfall på en plattform med två olika lutande plan att gå upp på varav det ena 
hade värmeslinga i golvet. 
 
Det blåa huset från Kan själv!1 med ett AC-aggregat. 
 
5 högtalare i surroundsystem som gav 5 olika typer av naturljud, ekorrar, vargtjut, 
fågelkvitter, hackspettsknackande och grenknak, de var utplacerade runt om i rummet. 
 
Det röda huset från Kan själv!1 fanns med som en aktivitet precis som pallarna och ett par av 
kuddarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Blåa 
huset 
med       
     AC Röda 

huset 

Träd med grenar 

Vattenfall 
Golv med värme Träd med stor fläkt 

Högtalare 

Pallar 

Kuddar 

Träd med stor fläkt och pallar placerade så 
att blåsten träffar den som är vid pallarna i 
barnhöjd. 
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Vattenfall med värmeslinga i 
det högra lutande planet 

Träd med grenar och kuddar och 
kaplastavar framför. 

Blåa huset med AC-aggregatet 
och en av högtalarna. 
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Så här var dagen planerad: 
 
Storken blir hämtade 8.45 
 
Kommer till Lödöse ca 9.20 
 
Får frukt och gör sitt provbesök fram till ca 10.30 
 
11.00 får de sin mat 
 
Senast 12.30 ska de åka hem 
 
Viljan blir hämtade strax innan 10.00 
 
Kommer till Lödöse ca 10.30 
 
Får frukt och gör sitt provbesök till ca 11.30 
 
Äter sin mat direkt 
 
Åker hem senast 13.30 
 
 
Information som förskolorna fick om besöket: 
 
  
När barnen kommer till Lödöse museum så får de först lite frukt och sen så har vi ställt i 
ordning det vi vill att barnen ska prova på i hörsalen. Det är ett rum där barnen är avskilda och 
där det är lugn och ro - inga andra besökare. Det är ju provbyggen så det är lite provisoriskt, 
vi har använt en del gamla delar från den första Kan själv! utställningen och det vi vill prova 
är om det fungerar att ha med vatten, vind, värme, kyla och naturljud. Vi vill helt enkelt se hur 
barnen reagerar och hur de använder sig av det här. Jag kommer att vara med och så blir det 
Lena Stammarnäs som är formgivaren. Jag kommer att filma och fotografera och som vanligt 
så blir det ett arbetsmaterial som inte används av någon annan än oss två. 
  
Mat är beställt till både barn och vuxna det blir färdiga sandwichar, pizzabitar och lite plock 
(köttbullar, korv, grönsaker). 
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Så här tyckte barnen – analys, tolkningar och funderingar: 
 
Förskolan Storken avdelningen Dunet 
4 personal 
7 barn, A 3,5 F 3,1 E 3,3 L 2,0 N 2,9 M 1,9 S 2,11 
Personalen valde att ta med de största barnen. 
Alla barnen var med under höstens förstudie 
Besöket varar lite mer än 50 minuter 
 
Mötet med vatten 
 
De första barnen som upptäcker vattnet på egen hand är S och N, de går upp på plattan och 

står en stund och tittar på vattnet, de sätter sig på huk och tittar, N sticker iväg – en personal 

går fram och petar med sitt finger i vattnet och uppmanar S att göra likadant och frågar 

honom ”Vad är det?” S petar också in i vattnet med sitt finger, N kommer tillbaka och petar 

också in i vattnet och klappar ihop händerna – de petar några gånger och så kommer E och 

hon petar också – de skrattar och börjar hoppa – N och S går därifrån och E är också på väg  

 
L står nedanför plattan på golvet och lutar sig fram, petar försiktigt på vattnet ett par gånger 

– N, S och E kommer tillbaka och så kommer också F, under tiden springer alla upp och ner 

för lutningen A kommer och hon sätter båda händerna mot vattnet och då rinner det ner för 

hennes armar och ner på plattan och det blir startskottet på en vattenorgie med de tre tjejerna 

F, E och A som sätter fötterna emot och fyller småföremål med vatten och använder 

borstarna och vattnet till ”städning” av hus och golv 

 
L kommer tillbaka och pekar in i vattnet 

 
M går fram mot vattenplattan, stannar, tittar på vattnet (han går aldrig upp utan stannar på 

golvet) och går ut i rummet igen 

 
När personalen i början visar på vattnet blir det en samling av barn som under en stund nästan 
trängs där, de provar och blir mer och mer djärva i sitt användande – först fingrarna, sedan 
händerna, fötterna, föremål, samlande och så ut med det i rummet men sedan lägger det sig 
och vattnet blir mer en del av det hela som de återkommer till ibland – ibland är det helt 
barntomt där 
 

• trångt, det är för liten yta kring vattnet när flera barn samlas 
• vattnet har ett för stort flöde, det går att samla upp vattnet för lätt, det går att få in en 

liten burk mellan stenkanterna 
• alla barn går inte till vattnet, det är några som inte använder det alls 
• vad hade hänt om inte personalen stoppat in sitt finger utan pojkarna hade fått fortsatt 

att iaktta vattnet 
• när jag tittar på filmen så ser jag att barnen inte alls håller på med vattnet så mycket 

och så ofta som jag upplevde det vid tillfället –emellanåt står vattenplattan helt tom – 
blir vattnet ett stressmoment för oss vuxna som vi oroar oss för och är vi rädda att det 
användandet ska spåra ur 

• inget barn har reagerat över att det är vatten inomhus! 
• ett par tillrättavisningar från de vuxna kring vattenanvändningen, de handlade om 

halkrisken så de var befogade 
• barnen har gärna använt föremål i kombination med vattnet 
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Mötet med naturljud 
 
Det var det första som barnen kommenterade när de kom in och deras funderingar kring 
ljuden skapade samtal när vi satt och åt frukten. 
 
”Vad är det som låter?” var en återkommande fråga när ett ljud hördes. 
 
L står mitt i rummet, pekar och tittar upp mot taket när han hör hackspettsljudet. Han säger 

”där” och tittar mot personalen. 

 
M är vid pallarna och grejar när knakljudet kommer, han tittar upp och söker med blicken åt 

det håll som ljudet kom ifrån. 

 
L stannar upp när han hör hackspettljudet igen och säger ”däruppe” och tittar och pekar mot 

taket. 

 
• de söker en förklaring till ljuden 
• de associerar till olika djur och ger förslag 
• de undrar varifrån ljudet kommer och söker efter en källa 

 
Reaktionerna är störst precis i början men fortfarande efter ca 30 minuter frågar de om ljuden. 
Efter ca 50 minuter så löser några av dem det med att hitta en av högtalarna. 
 
Mötet med blåst/vind 
 
L går över pallarna och när han går ner från den sista så känner han vinden från den stora 

fläkten, han stannar till och pekar mot den samtidigt går han mot trädet och tittar på Lena 

som sitter bredvid, hon bekräftar med ett leende, han fortsätter och när han kommer ända 

fram vänder han sig om och springer in i rummet. 

 
E känner av vinden från ett av de små rören – jag missar hur det går till – hon sätter handen 

framför en stund, backar, går förbi – personalen frågar ”Vad tror du det kan vara?”, E går 

tillbaka och böjer sig ner och sätter huvudet framför ”Det är fläkten” svarar hon. 

 
En personal ställer sig framför den stora fläkten och breder ut armarna – L springer fram 

bredvid henne och sträcker ut armen på ett liknande sätt, personalen tar tag i L och frågar 

om han känner att det blåser – hon svarar själv ”Nej det gör du inte” och så backar hon med 

L – hon frågar igen och L sträcker upp ena armen, F kommer och ställer sig bredvid – under 

tiden har E och A börjat klättra upp på lådan som stammen står på och så hänger F på det. 

 
A sitter bakom björken med grenar, hon kommer fram och ställer sig upp och har fokus på 

den stora grenen, sätter ansiktet framför öppningen en kort stund, går runt och provar 

ventilationshålen där bak men upptäcker att där inte kommer någon vind och hon går bort till 

blåa huset. 

 
L, A, F och en personal sitter framför trädet med grenarna och bygger med kaplastavarna, 

ingen verkar känna av blåsten. 
 

• det är ganska korta möten med blåsten, de dröjer inte kvar och utforskar 
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Mötet med kyla 
 
Jag såg inga synliga reaktioner, inga kommentarer vare sig från vuxna eller barn. 
 
De var inne i blåa huset rätt mycket och många på samma gång men det var de ju i det röda 
huset också. 
 
Mötet med värme 
 
S ligger på alla fyra på det varma lutande planet och känner med händerna (jag kommer in 

sent med kameran tyvärr) sedan glider han ner på golvet och kryper iväg. 

 
L känner med händerna på det varma lutande planet vid ett tillfälle som tyvärr inte blev 

filmat. 

 
F går uppifrån och ner på det varma lutande planet, hon stannar till en stund och tittar ner 

mot fötterna innan hon springer ner. 

 
• det är svårt att veta om det är värmen eller lutningen som barnen känner, funderar över 

 
 
Förskolan Viljan avdelningen Blåbäret 
3 personal och en praktikant 
10 barn, H 1,10 V 1,9 N 2,4 J 2,4 L 2,9 Lin 2,9  R 2,5 F 1,11 No 2,3 A 1,11 
Alla barnen var med under höstens förstudie 
Besöket varade nästan en timma 
 
Mötet med vatten 
 
De som först upptäcker vattnet är No och H, de går upp på planet och sätter fingrarna 

försiktigt mot vattnet och sen så springer de ner för planet, H slänger sig på en av kuddarna 

och sedan går han tillbaka till vattnet – samtidigt kommer också V dit, de känner samtidigt på 

vattnet med händerna – H gör ett glädjeskrik, drar upp axlarna och tittar på Lena som 

skrattar tillbaka – då har V gått och H går också ner och runt och tillbaka upp på planet igen 

– han sätter denna gång handen bestämt mot vattnet flera gånger efter varandra – han tittar 

på vattnet och ser hur det rinner på olika sätt? när han har handen mot och när han inte har 

det – så tittar han upp mot Lena och sedan vänder han sig ut mot rummet och söker 

bekräftelse och får den av en personal som säger ”Var det något där?” ”Vad hände med 

handen?” samtidigt som hon går fram till honom och vattnet – då blir No och Na 

uppmärksamma på det och kommer också fram till vattnet och så kommer R och J – barnen 

provar med sina händer och det är lite trångt, Na går och Lin kommer – personalen pratar 

om vattnet och A kommer – ”vatten” säger Na och barnen går och kommer under en stund 

Så försvinner alla och då kommer Lin som har hämtat saker från Röda Huset, hon lägger dem 

på planet och sätter sig ner och börjar fylla dem med vatten, var och en i tur och ordning, 

emellanåt dricker hon vattnet ur dem 

 
Mot slutet använder barnen textilföremål från Röda Huset och tvättar, torkar och tvättar 

håret! 

 
Inte den tempoökningen som det blev hos Dunetbarnen men en utveckling i undersökandet! 
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 Det skedde en halkolycka med vatten på golvet nedanför planet. 
 

• när vattnet upptäcks och uppmärksammas först så blir det en samling kring det och det 
blir lätt trångt 

• i mötet med vatten så ser man tydligt en utveckling av barnens undersökande av 
vattnet 

• barnen har gärna använt föremål, framför allt textila, i kombination med vattnet 
• barnen är överlag positiva till vattnet 
• det vatten som kommer ut i rummet kan, beroende på underlag, bli en halkrisk 
• det var inget söl av vatten under planet när vi demonterade 
• efter två barngrupper behövde vattnet fyllas på i behållaren 

 
 
Mötet med blåst/vind 
 
Vid trädet med grenarna upptäcker R blåsten tillsammans med en personal, No kommer också 
och A – de sätter ansiktet framför det stora hålet, A tar sig för ansiktet och vänder sig mot 

personalen, hon sveper med handen över ansiktet och skrattar mot personalen 

N stoppar in handen, tar ut den och stryker med sin andra hand på den samtidigt som hon ler 

och tittar på personalen och sen går hon 

En personal till kommer och sätter handen framför hålet – Na har kommit och hon och A 

sätter också handen framför hålet och A sätter också huvudet framför en stund ”Känner du 

något?” frågar en personal, A reser sig upp och skrattar, snurrar runt och slår ihop 

händerna och går – Na gör också ett glädjetjut vänder sig bort och springer till Blåa Huset. 

Så kommer J fram och sätter händerna mot röret, böjer sig lite, släpper och backar och blir 

stående och tittar 

L kommer fram och sätter handen framför, först det ena hålet, sedan det andra med andra 

handen, ler, vänder sig om och går 

V går fram till det lilla hålet, böjer sig fram och tittar in, går till det stora hålet och böjer sig 

lite och tittar in, han går inte särskilt nära, reser sig och backar, tittar sig omkring, tittar på 

trädet och så går han 

 
R kommer och sätter ansiktet framför det stora hålet, reser sig upp, går en bit bort, tillbaka 

igen och tittar in igen på lite längre avstånd denna gång, reser sig upp och vänder sig till 

personalen ”titta” säger han och förstärker genom att slå ner med armarna samtidigt – får 

en bekräftelse av personalen och så går han till Blåa Huset. 

 
L kommer från vattnet med en blöt näsduk från Röda Huset, hon vecklar ut den framför det 

stora hålet, håller den där en stund, byter till det lilla hålet och där ser jag inte riktigt vad 

hon gör – så tillbaka till det stora hålet där hon hänger duken över grenen, så tar hon bort 

den och backar lite och tittar på mig – jag bekräftar att hon får hänga den där, då kommer H 

och No, H sätter sig på huk och tittar in i stora hålet, reser sig upp – L böjer sig fram och 

tittar in, reser sig upp och H och nu också No böjer sig och tittar in i hålet – H pekar mot 

hålet och gör en liten min med munnen samtidigt som han reser sig upp. 

 
R och No går förbi trädet och böjer sig ner och tittar in i hålet. 

 
No börjar stoppa in kaplastavar i grenröret, hon vänder sig om och går mot en personal och 

får bekräftelse ”hände det något där?” och då trampar och hoppar hon lite med fötterna. 
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V kommer också med kaplasravar, han för försiktigt och långsamt in en stav i grenen, låter 

den balansera på kanten och så drar han snabbt ut den. 

 

H sätter sig framför det stora hålet, det sitter en personal bredvid honom, han pekar in, tittar 

på personalen och säger ”öhhh” – ”ja” säger personalen ”känner du med handen” – han 

sätter handen mot hålet och gör en blåsrörelse med munnen, reser sig och går till det andra 

hålet som han också tittar in i ”blåser det där” säger personalen, H går tillbaka till det stora 

hålet, han böjer sig ner och säger ”öhh” och sätter håret mot hålet, börjar le och när han 

reser sig gör han ett glädjetjut och vänder sig till personalen och klappar sig på huvudet. 

 
• i mötet med blåst/vind ser man också hur barnen utvecklar sitt utforskande av blåsten 
• barnen har inte bara använt sina kroppar utan också föremål 
• blåsten har fungerat som ett överraskningsmoment 
• inget särskilt intresse för den ”stora” blåsten 
• spännande att kika in, stoppa in hand/föremål i grenarna 
• kunde det varit olika temperatur på blåsten, eller olika kraft i grenarna? 

 
 
Mötet med naturljud  
 
Under tiden som vi åt frukten la barnen märke till ljuden och kommenterade dem. Under 
deras besök så fortsatte de att kommentera ljuden. 
 
”vad är det som låter” 

”det var en hund” 

”katten” 

”lessen” 

”vi ska leta efter katten” 

”klappa” 

”pippi” 

 
Barnen letade efter djur på olika platser runt om i rummet med jämna mellanrum under deras 
besök.  
 

• tydligt att de vill associera ljuden med djur 
• de söker ursprung/förklaring till ljuden 
• ljuden skapar en kommunikation mellan barn - vuxna 

 
Mötet med värme 
 
No kryper upp för den varma lutningen, när hon är nästan uppe stannar hon till, backar bak 

och blir stående på alla fyra en stund – känner hon av/funderar hon över lutningen eller 

värmen? 

 
En flicka som upptäckte och verkade njuta av värmen på lutningen, kände med händer, kind 

och ålade med kroppen över ytan ett par gånger. 

 
• det var inte bra att vi satte värmen ihop med en annan upplevelse 
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• det verkar som att lutningen tar överhanden och det är svårt för barnen att uppleva 
värmen 

• blir det ett intryck för mycket 
 
Mötet med kylan 
 
Inga synliga reaktioner eller kommentarer från varken barn eller vuxna om att det var/kändes 
kallt inne i det Blåa Huset 
 
En observation kring barnens interagerande med varandra  
 
V sitter på en av pallarna som är ställda i en rad, han har händerna i knät och trampar lite 

med fötterna i golvet, han ser sig omkring i rummet och ser väldigt nöjd ut, han sträcker ut 

händerna och känner på de två pallarna som står på varje sida av honom, från det Röda 

Huset kommer F springande, hon kan inte ha sett V när hon börjar springa – V får se henne 

och följer henne med blicken, F springer bakom pallarna och stannar upp bakom V, då 

vänder sig V mot pallen på sin vänstar sida, tittar ner på den och klappar på pallen med sin 

vänstra hand – F tittar ner på V´s rörelse, kliver upp på pallen, går över och ner på golvet 

och sätter sig ner på pallen, V följer hela tiden F´s rörelser med blicken, när f sitter ner tittar 

V ut i rummet och ler lite nöjt, trampar med fötterna på golvet och då gör F likadant, V tittar 

på fötterna, F tittar ut i rummet – så gör V en inandning ”uhh” och reser sig och springer 

iväg – F följer efter, också springande, fram till vattnet – där delar de på sig – inte en enda 

gång har de haft ögonkontakt med varandra men at det varit ett möte och en kommunikation 

och samhörighet dem emellan är helt tydligt 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Sammanfattning  
 
De båda grupperna hade olika åldersfördelning och det var på ett sätt väldigt bra. Vi stärktes i 
beslutet att ändra utställningens målgrupp till 0-2 år. Treåringarna har ett helt annat sätt att ta 
sig an en ny miljö och det finns verkligen anledning tycker jag att fundera över varför det 
utforskande sätt som de minsta barnen naturligt har verkar försvinna när de närmar sig 
treårsåldern. Naturligtvis finns det undantag men i ett sådant här sammanhang blir det tydligt 
att de större barnen lägger mycket energi på att mest bevaka sina roller i gruppen, upplevelser 
och utforskande kommer i andra hand. Och de mindre barnen blir, i vissa situationer, 
undanskuffade och till och med ”överkörda” av de större barnen. 
 
Barnen uppskattade att det fanns vatten. Det blev en favorit, lite som väntat, men det 
intressanta var att jag hade uppfattningen av att de höll på med det hela tiden men i efterhand 
ser jag att det inte var så. En del barn använde det inte alls och ibland stod vattendelen helt 
tom. Men det blev trångt vid några tillfällen när det samlades många barn samtidigt uppe vid 
vattnet. 
I mötet med vattnet fick barnen en chans att utveckla sitt undersökande. De började försiktigt 
med fingrar, händer, fötter och så föremål. Intressant att se att i den ena gruppen så var det 
föremål i form av behållare som framför allt användes medan det i andra gruppen var textila 
föremål. 
Vattnet var något som en del barn återkom till flera gånger under besöket. 
Så som vi presenterade vattnet här, i form av ett vattenfall, gjorde att vattnet spreds in i 
rummet och beroende på det material som vattnet kom i kontakt med så blev det en liten 
halkrisk. Däremot blev inte barnen blöta alls. Jag tycker att barnen handskades med vattnet på 
ett bra sätt utan att för den skull deras upplevelse blev begränsad.  
Jag vet inte om det är så lyckat att kombinera vattnet med en annan upplevelse som t.ex 
lutande plan eller värme. Jag får en känsla av att det blir för många intryck och att det blir 
rörigt för barnen. Någon vill prova och utforska lutningen, en annan vill jobba med vatten och 
är ett barn avvaktande inför vatten så missar det även lutningen. Jag tror att barnen helst 
skulle vilja ha vattnet för sig. 
Det kommer helt klart att bli så att även om vi använder ett mindre flöde på vattnet och en 
annan typ av sten så kommer barnen att ta dit föremål och då kommer dels vattnet ut i rummet 
och föremålen kommer att bli blöta.  
Att ha med vatten i utställningen kommer att kräva en del extra arbete för bokaren/arrangören. 
Behållaren måste fyllas på, det ska torkas upp och föremål ska torkas. Det kan bli en del 
diskussioner med föräldrar och förskolepersonal också. Eventuellt kan det kanske bli så att 
vattnet blir något som bokaren/arrangören får välja att ha med eller inte.  
 
När det gäller blåst/vind så var den trädstam som hade fläkten monterad invändigt och blåste 
ut genom två grenar mest omtyckt. Den stora fläkten som blåste ut i rummet gav inte någon 
möjlighet till att undersöka blåsten. Blåsten hamnade förmodligen för långt ut i rummet och 
det blev svårt för barnen att göra något med den. Det blev mest en upplevelse. 
Vid grenarna däremot jobbade barnen med att sätta händer, ansikten, håret och föremål mot 
vinden. De återkom flera gånger och utvecklade också här sitt undersökande. Även om det var 
ganska korta möten med blåsten för en del barn så verkar det ha varit rätt lustfyllt för flera 
dem. De log, skrattade och gav små glädjetjut när de träffades av vinden.  
Jag tror att det kan vara så att just detta att kika in och stoppa in (händer, föremål) i blåsten 
var ganska tilltalande för barnen. 
Blåsten skulle kunna ha olika styrka, olika temperatur eller ha olika fuktighet (dimma) för att 
ge större möjligheter till utforskande och jämförande. 



 45

 
De olika naturljuden var det första som barnen i båda grupperna kommenterade när de kom in 
i rummet. Intressant att även de allra minsta barnen direkt associerade ljuden till djur. Det här 
förstärker det intryck som jag fick under fältstudierna om att djur verkligen tilltalar de minsta 
barnen. 
Barnen försökte hitta en förklaring till ljuden, var ljuden kom ifrån och vad det var för djur 
som lät.  
Djurljuden skapade en fin kommunikation mellan barnen och de vuxna. 
Jag tror det är viktigt att det finns en plats som barnen kan koppla ett sådant här djurljud till. 
Det ska vara tydligt varifrån ljudet kommer och att barnen ska kunna fantisera kring att det 
finns ett djur därinne.  
Det skulle kunna finnas också mer stämningskapande ljud, lövsus till exempel.  
Viktigt är att alla ljud separeras från varandra (typ ljudduschar) och att de tydligt hör till en 
viss plats i utställningen. Risken som kan finnas annars är att barnen blir helt upptagna med 
att försöka härleda ljuden och missar annat i utställningen. 
 
När det gäller att jobba med olika temperaturer så var det svårt att se vad och hur barnen 
upplevde det. Det var inga större reaktioner eller kommentarer kring vare sig värmen eller 
kylan från varken barn eller vuxna.  
Värme och kyla blir väl mer en känsla och inte så mycket att utforska när det presenteras så 
som vi gjorde, i ett rum och i en golvyta. Det kan jämföras med hur vi gjorde med husen och 
aktiviteterna i dem. Husen gav en känsla och upplevelse av att krypa in och aktiviteterna gav 
möjligheter att utforska och undersöka olika saker. Så skulle vi kunna göra nu också men 
kanske förstärka upplevelsen genom att inte ha några aktiviteter ihop med värmen/kylan utan 
istället öka på känslan med hjälp av materialval. 
Vill vi däremot att barnen ska få en möjlighet att utforska värme och kyla så ska det nog 
presenteras på ett annat sätt. Förslagsvis mindre föremål/ytor med olika temperaturer/ytor som 
känns varma eller kalla och där barnen kan jämföra och fundera över skillnaderna. 
 
Vid barnens besök under provdagen fick vi också återigen bevis för hur viktigt barnen tycker 
det är att få pausa, få bekräftelse från sina vuxna och få möjlighet att samarbeta med sina 
kompisar. 
 
Det kändes som att barnen var nöjda med sitt besök och sin utflykt och personalen tyckte det 
var spännande och roligt att få ge sig ut med de minsta. Jag tror att dagen blev ett bra avslut 
på deras deltagande i förstudien. 
Från Förskolan Viljan kom det här mejlet: 

Ville bara tacka….dom var helt lyriska här hemma efter besöket hos dig. Personalen var helt 

förundrad över hur bra barnen klarade omställningarna och hur dom mötte utställningen. Det var 

jättelyckat och en jättefin ”avslutning” för Blåbäret. Tack!  


