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Sammanfattning: 
Syftet med denna studie är att undersöka: Vad utforskar de yngre barnen i trädgårdslandet utifrån målen i 
läroplanen? Att synliggöra vilka mål det är.  
Litteraturdelen presenterar en kort historisk tillbakablick på skolträdgårdens utveckling i Sverige samt olika 
perspektiv från tidigare forskning inom skolträdgård och utomhuspedagogik.  
Det är en observationsstudie som bygger på kvalitativ forskning. Materialet har samlats in via observationer för att 
sedan bearbetas och analyseras. Det är fyra barn i 2 årsåldern och tre vuxna som har deltagit i studien.  
Resultat och analys och tidigare forskning ger svar på frågan: Vad utforskar de yngre barnen i trädgårdslandet 
utifrån målen i läroplanen?  Det visar sig att barnet i huvudsak utforskar alla mål i förskolans läroplan under normer 
och värden, utveckling och lärande och barns inflytande. Genomgående i observationerna är att det är entusiasmen 
och glädjen som kännetecknar aktiviteterna i trädgårdslandet. Det är själva trädgårdslandet som skapar nyfikenhet 
och ett utforskande arbetssätt både för barnen och läraren vilket är ett arbetssätt som läroplanen förespråkar.  
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1 Inledning 

Studien grundar sig bland annat i mitt eget intresse för trädgårdsodling. Jag har arbetat på 

förskola under flera år där trädgårdslandet har varit ett naturligt inslag i verksamheten under 

vår, sommar och höst. Både barn, personal och föräldrar har uppskattat arbetet i 

trädgårdslandet. Barnen tycker att det är roligt och spännande att hålla på att gräva och se vad 

som kommer upp och som sedan går att äta och plocka. Vi personal och föräldrar tycker att 

det är givande för barnen att vara ute och lära sig om naturen på ett konkret sätt. Förutom att 

det är roligt att hålla på med odling vill jag nu undersöka vad det är barnet utforskar i 

trädgårdslandet utifrån målen i förskolans läroplan. För att kunna förankra trädgårdsodlingen 

ur ett pedagogiskt perspektiv.  

 

Skolverket (2014) menar att barnet lär sig i samspel med andra barn, vuxna och den kontext 

som barnet befinner sig i. Alla delar påverkar varandra såsom verksamhetens olika rutiner, 

närmiljön och de relationer som uppstår och på så vis bildar en helhet för lärande miljön. För 

att kunna urskilja lärandet och vad det är barnet utforskar hänvisar skolverket (2014) till att 

förskolläraren behöver använda sig av någon form av dokumentation för att synliggöra 

lärandet. På så vis kan verksamheten utvecklas vidare och även varje enskilt barn. Denna 

studie handlar om att synliggöra vad det är barnet utforskar i trädgårdslandet och att inte 

endast se till görandet som sker.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna observationsstudie är att undersöka vad de yngre barnen, tvååringarna 

utforskar för mål utifrån förskolans läroplan när de deltar i trädgårdsodling. 

 

Syftet leder fram till frågeställningen: 

- Vad utforskar de yngre barnen i trädgårdslandet utifrån målen i läroplanen? 
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2 Litteraturgenomgång 

I denna del görs det en sammanfattning av vad litteraturen och forskningen säger om att 

bedriva odling och använda sig av skolträdgården i undervisningen i förskola och skola.  

 

2.1 Historisk tillbakablick  

Skolträdgården har en lika lång historia som skolan själv menar Olsson (1995) och hänvisar 

till den första folkskolestadgan, 1842 där det var med att barnen skulle lära sig odla i skolan. 

Till att börja med hade skolträdgården två syften: att lära barnen att odla och att försörja 

läraren med grönsaker som kunde leda till extrainkomst. Men det varade inte länge eftersom 

föräldrarna var missnöjda med att barnen arbetade för läraren. Vilket ledde till att läraren fick 

en egen trädgård och barnen en egen skolträdgård. Olsson (1995) fortsätter med att under 

senare delen av 1800-talet och tidiga 1900-tal var en anledning med skolträdgård att ge 

barnen möjlighet till en hälsosam och sundare kost. Förståelsen för att hälsosam mat gjorde 

att människan arbetade bättre hade fått genomslag i samhället. Genom skolträdgården fick 

barnen chans att skapa nya matvanor och testa olika grönsaker. Skolträdgården passade in i 

tidsandan med att lära barnen att älska sitt fosterland och se allt vackert i naturen. 

Skolträdgården gav barnen möjlighet att studera naturen på nära håll. Fram till 1950-talet 

hade skolträdgården en stark ställning inom skolan.  

 

Åkerblom (1990) skriver om att under 1900-talets första hälft kom det många nya 

pedagogiska idéer. Framför allt var det aktivitetspedagogiken som fick stort genomslag. 

Undervisningen skulle vara verklighetsbaserad och nära. Åkerblom (1990) hänvisar till 

Dewey som var en av de stora förespråkarna av aktivitetspedagogiken och enligt honom var 

en skolträdgård ett måste. Dewey ansåg att det fanns många pedagogiska fördelar med en 

skolträdgård. Det viktiga var inte hur bra barnen skötte trädgården utan hur väl 

trädgårdsaktiviteterna integrerades i det övriga skolarbetet och i samhället. Han ansåg att 

skolträdgården kunde stärka barnets självförtroende och leda till att barnet tillgodogjorde sig 

den teoretiska undervisningen bättre. Vidare skriver Åkerblom (1990) att redan på 1920-talet 

poängterade Gottfrid Sjöholm hur de olika skolämnena kunde knytas an till arbetet i 

skolträdgården och vara en resurs för undervisningen i stort sett alla ämnen såsom historia, 

matematik, hembygdskunskap och zoologi.  
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Trots dessa tankar började skolträdgårdarna fasas ut under 1950-talet. Åkerblom (1990) 

hänvisar till att bidragande orsaker var den stora kommunsammanslagningarna och att många 

av folkskolorna centraliserades. Allt blev mer storskaligt. På grund av industrialiseringen blev 

det stor inflyttning till städerna. Människorna fick det bättre ekonomisk. Det gick att köpa 

frukt och grönsaker enkelt och billigt i affären. Nu fanns det många människor som inte 

längre behövde producera sin egen mat. Förhållandet och beroendet av naturen ändrades. 

Enligt Åkerblom (1990) avspeglas även detta i skolan, det blev helt enkelt omodernt att odla 

och därför försvann skolträdgårdarna trots de pedagogiska möjligheterna. I den nya 

undervisningsplanen som skrevs på 1950-talet hade inte skolträdgården längre samma tydliga 

roll för att sedan i de läroplaner som kom på 60-talet inte nämnas alls.  

 

Enligt Åkerblom (1990) kommer skolträdgården tillbaka in i undervisningen igen runt 1980–

1990-talet genom att medvetenheten om miljön och naturens resurser ökar. Det finns en oro 

för olika miljöhot. Att ha en skolträdgård gör att barnen har något konkret som de kan relatera 

till. De olika ekologiska kretsloppen synliggörs. Barnen får på nära håll följa naturen och få 

en förståelse för att jag själv kan påverka naturen i en positiv riktning och bidra till en bättre 

miljö genom att ta hand om sina egna plantor. Åkerblom (1990) fortsätter med det 

pedagogiska perspektivet som betonas mer och mer nu. I läroplanen som kom 1980 betonas 

ett undersökande arbetssätt. Att skolträdgården blir en metod för att arbeta med läroplanen. 

Skolträdgården väcker nyfikenhet och frågor hos barnen. Åkerblom (1990) anser att om 

läraren ger barnet förutsättning att utforska sina intressen för skolträdgården och låter barnets 

nyfikenenhet vara motivationen i arbetet skapar det kunskap som fastnar för livet. Det blir en 

inlärningsprocess som sakta växer fram i takt med att insikterna för skolträdgården och 

odlandet ökar.  

 

2.2 Platsens betydelse-utomhuspedagogik 

Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver om platsens betydelse för lärandet. Det är lärandets 

lokalisation som framför allt definierar utomhuspedagogik och skiljer ut utomhuspedagogik 

från andra pedagogiska inriktningar. Men även tema och innehåll är viktiga delar inom 

utomhuspedagogiken. När lärandet utgår från en plats och tema upplever vi det som sker just 

här och nu. Att vistas i en naturmiljö skapar dofter, ljud och rörelse som inte är möjligt 

inomhus och på så vis aktiveras alla sinnen. När alla sinnen stimuleras ger det människan 

möjlighet till en större minnesbehållning av upplevelsen. Det är en metod som skapar aktivitet 
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och där olika kunskapsdelar integrerar med varandra såsom teori, begrepp och 

förtrogenhetskunskap. Barnet får på nära håll möjlighet att tyda och undersöka olika 

företeelser och processer i sin rätta livsmiljö. Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) finns 

det flera olika sätt att arbeta med utomhuspedagogik där skolträdgården är ett alternativ som 

har flera fördelar bland annat: 

• ”ett pedagogiskt laboratorium 

• en lärobok i alla ämnen 

• en plats för reflektion 

• en utgångspunkt i praktisk miljölära och kretsloppstänkande 

• en bas för undervisning om vår kropp och hälsa 

• en plats för estetiska upplevelser 

• ett undersökande arbetssätt 

• en viktig social funktion som befrämjar relationen elev/lärare/förälder” (Dahlgren 

och Szczepanski, 1997, s. 44). 

 

Vidare diskuterar Szczepanski (2008) fördelarna med utomhuspedagogik och platsens 

betydelse för lärandet. Att utgå från en utomhusmiljö leder till att eleverna får tillgång till 

förstahandserfarenhet. Det blir en autentisk upplevelse. Kunskapen fastnar i kroppen på ett 

annat vis när du även får uppleva den. Exempel: känslan av att vandra en viss sträcka än att 

bara mäta avstånd inomhus. Barnet får en tydlig verklighetsanknytning genom att arbeta med 

händerna. I Szczepanskis studie (2008) anser lärarna att det är matematik och naturkunskap 

som är de ämnena som är lättats att integrera i uteverksamheten men även samhällskunskap, 

språk och estetiska ämnen finns med. Flera lärare påpekar fördelen med den sociala 

gemenskaper som uppstår utomhus och har positiv effekt på lärandet.  

 

Även Åkerblom (2003) tar upp om platsens betydelse för lärandet och om meningsskapandet 

som sker i mötet med en plats. Skolträdgården är inget passivt möte för eleven. Det är 

människan och naturen som tillsammans skapar en process. Att kontinuerligt besöka en och 

samma odlingsplats kan leda till att kunskaper bättre förankras. Det som skiljer 

skolträdgården från andra naturupplevelser är att i skolträdgården deltar eleven i själva 

händelseförloppet på platsen. Vidare anser Åkerblom (2003) att eleven identifierar sig med 

odlingsplatsen och verksamheten. Det skapas en relation till både odlingsplatsen och 

händelseförloppet när eleven är aktivt med och påverkar vad som växer, hur det går osv. 
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Tidsaspekten tas upp som något positivt. Det går inte att skynda på odlingen. Skolträdgården 

ger inga snabba svar. Den är autentisk. Eleven får öva sig på att följa en process över tid och 

ta ett långvarigt ansvar. Allt detta sammantaget bidrar till elevens identitetsutveckling.  

 

2.3 Skolträdgården som pedagogiskt verktyg 

Lärarna som deltar i Åkerblom undersökning (2003) arbetar med elever i åldrarna 3–18 år. 

Lärarna menar att skolträdsgårdsverksamheten stimulerar till ett undersökande arbetssätt. 

Elevernas motivation och nyfikenhet ökar även i andra skolämnen. Eleven vill veta mer och 

bearbeta det som har hänt vilket läraren använder sig av i den fortsatta ämnesundervisningen. 

Enligt lärarna som Åkerblom (2003) hänvisar till skiljer sig delvis ämnesundervisningen åt 

från klassrummet och i skolträdgården. Tex blir olika begrepp tydligare och synliggjorda i 

skolträdgården såsom inom matematik. Exempel när plant och radavstånd ska mätas upp. 

Lärarna påpekar att det inte bara är ämneskunskaperna som är viktiga och knyter an i arbetet 

med skolträdgården utan att eleven lär sig så mycket mer som att ta ansvar för sig själv, andra 

och naturen. Teoretisk och praktisk kunskap blandas om vartannat.  

 

Vidare anser lärarna i Åkerbloms (2003) undersökning att kunna gräva ses som en viktig 

kunskap som du inte kan lära dig enbart av klassrumsundervisning. Det handlar om samma 

fokusering och uppmärksamhet när eleven gräver i landet som när eleven löser uppgifter i 

klassrummet. Det som skiljer är vad eleven koncentrerar sig på och redskapen. Att röra på sig 

fysiskt erfar flera lärare i Åkerbloms (2003) undersökning ökar elevens motorik och även 

koncentration senare i klassrummet. Hälsan betonas genom att välbefinnandet ökar med att ha 

en plats som kan ge lugn, ro och skönhetsupplevelser. Känslan av att kunnat påverka och 

åstadkommit förändring i sin egen utomhusmiljö. Barnen äter mer grönsaker eftersom det är 

roligare att äta sina egenodlande. Eleven får erfarenhet av samarbete, glädje och taktila 

upplevelser. Lärarna anser att eleven har lättare att minnas kunskap när alla sinnen aktiveras i 

en och samma aktivitet vilket sker i odlingen. Eleven är med och skapar i odlingen det 

engagerar. Att känna engagemang i det du gör underlättar inlärningen. 

 

Åkerbloms avhandling (2005) visar på att skolträdgården påverkar elevernas lärande. På så 

vis blir skolträdgården ett pedagogiskt verktyg. Det är inget färdigt redskap från början. Utan 

det är själva verksamheten i trädgården som skapar förutsättningarna för lärandet. I 

skolträdgården möts det formella och informella lärandet och skapar en helhet. Odlandet 
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skapar en nyfikenhet och stimulerar till ett undersökande arbetssätt hos eleven med att ställa 

frågor som leder lärandet framåt. Vanligtvis är inte läraren någon expert på att odla och det 

går inte att planera eller veta exakt i förväg vad som kommer att hända med odlingen. Detta 

innebär att även läraren har ett undersökande arbetssätt. Läraren får mer rollen som 

medupptäckande än att vara den som sitter på all kunskap. Det sker ett gemensamt lärande 

mellan elev och lärare. Skolträdgården erbjuder kreativitet, lek, rörelse, ta ansvar och övning i 

samarbete.  

 

Det tas upp vid flera tillfällen Åkerblom (2005) om den sociala aspekten av skolträdgården. 

Det bli en social mötesplats där eleverna, lärarna och även andra samhällsaktörer kan mötas 

och skapa en gemenskap och mötas utifrån andra förutsättningar än de i klassrummet. 

Skolträdgården möjliggör temaarbete där olika ämnen kan integrera med varandra såsom 

matematik, språk och naturvetenskap. Att arbeta med tematiska aktiviteter i skolträdgården 

kan bland annat öka förståelse för vår gemensamma miljö och hur naturen hänger ihop. 

Skolträdgården blir en resurs för lärandet. Eleven får möjlighet till olika kunskaper. Det börjar 

med fakta när du odlar som sedan byggs på med en förståelse som leder till färdigheter för att 

sedan få förtrogenhetskunskaper. Att använda skolträdgården som läromedel handlar om att 

lära sig genom att göra och reflektera istället för att endast lära sig om något. 

  

2.4 Styrdokument 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 16) står det att barnet ska stimuleras och utmanas till 

lärande och utveckling. Miljön ska vara tillåtande, mångsidig och inspirerande. Lärandet ska 

vara lustfyllt, utforskande och väcka intresse för att skapa nya erfarenheter och färdigheter. 

Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 16) har mål och riktlinjer för verksamheten och personalen 

som arbetar i förskolan. Dessa fastställer inriktningen på arbetet för att garantera kvalitén. Det 

är normer och värden där barnet ska ges möjlighet att utveckla omtanke för allt levande, 

öppenhet och förståelse för andra människors behov samt sina egna och demokratiska 

värderingar. Under utveckling och lärande är det framför allt ämneskunskaper som är i fokus. 

Det ska ges möjlighet att utveckla och få förståelse för bland annat matematiska begrepp, 

kommunikation, ordförståelse, samband i naturen, kretslopp, vardagsteknik men även sin 

motoriska förmåga, den egna identiteten, samspelet och nyfikenheten. Barns inflytande 

handlar om att barnet ska utveckla att ta ansvar och känna delaktighet i verksamheten. 

 



9 

 

Andersson, Von Bothmer och Åkerblom (1999) hänvisar till skolans tidigare läroplan Lpo 94 

att det inte någonstans i läroplanen står var själva lärandet ska ske. Utan det viktiga är att 

stödja lärandet där eleven inspireras till kunskapsinhämtning. Det är alltså upp till läraren att 

bedöma vilken plats som lämpar sig bäst för just det lärandet som är tänkt att ske. Vilket gör 

att Andersson, Von Bothmer och Åkerblom (1999) förespråkar skolträdgården som ett 

utomordentligt rum för lärandet i enlighet med Läroplan Lpo 94. Även i Förskolans läroplan 

(Lpfö 98 rev 16) står det inget specifikt om var och på vilken plats själva lärandet ska ske. Det 

som nämns är att lärandet ska ske både utomhus och inomhus. Det som betonas är att lärandet 

ska främjas utifrån barnens intresse, kreativitet, motivation till nya erfarenheter och 

nyfikenhet. Barnen erfar ny kunskap genom lek. Det är upp till arbetslaget att föra diskussion 

om kunskap och lärande och var förutsättning är störst. Det som tas upp är att stor vikt ska 

läggas på miljö och naturvårdsfrågor. Att barnet ska få en förståelse för hur hen kan bidra till 

en hållbar framtid.  

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) diskuterarar vad det är som kännetecknar en bra 

lärande miljö på förskolan och skapar en hög kvalité på undervisningen. Det är faktorer som 

tydliga mål för verksamheten och ett gott samarbete med hemmet. Men den grundläggande 

faktorn anser de är förskollärarens kompetens. Hur förskolläraren agerar och hens 

pedagogiska förhållningssätt. Det tas även upp i Allmänna råd med kommentarer: 

Måluppfyllelse i förskolan, Skolverket (2017) om förskollärarens profession att kunna avgöra 

var, hur och vart undervisningen bedrivs bäst utifrån aktuell barngrupp för att nå målen i 

förskolans läroplan.  

 

2.5 Exempel från undervisningspraktiken 

Rosendals trädgård bjuder in förskolegrupper till sin trädgård för att lära barnen om odling 

och kretslopp. Enligt Palerius, Svensson och Johansson (2015) som arbetar på 

Rosendalsträdgård blir trädgården som ett pedagogiskt verktyg. Genom att barnen får vara 

med under en hel odlingssäsong och ta en aktiv roll i odlandet leder det till att barnen får en 

djupare förståelse för kretsloppet och sin egen möjlighet till påverkan för allt levande. De 

ekologiska sambanden blir tydliga när barnet får följa ett frö till en växt som sedan går att 

skörda.  
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Genom projektet Lek odla väx upplever Palerius, Svensson och Johansson (2015) att 

gemensam omsorg om plantor även leder till att det är lättare för barnen att visa omsorg om 

varandra. Det är mycket fascination och nyfikenhet som uppstår i samband med odlandet. 

Vilket kan leda till att barnet kan gå utanför fasta roller i gruppen. Exempel att barnet kan 

glömma bort att vara blyg, försiktig eller utåtagerande. Fokus riktas mot odlandet och 

plantorna. Det skapas förutsättningar för barnet att växa både som individ och gruppdeltagare. 

På Rosendal är barnen delaktiga i alla odlingsmoment. Nyfikenhet, lek och lust är centrala 

begrepp i verksamheten. Pedagogerna deltar aktivt i arbetet och ställer frågor till barnen som 

leder till att barnen får sätta ord på vad de upplever och nya frågor och tankar uppstår att 

undersöka. Barnen får sätta ner händerna i komposten, frågor ställs som: Är det varmt, kallt 

eller tungt? Pedagogerna använder sig av olika former av estetiska utryck såsom sång, musik 

och rörelse. Barnen får uppleva fröet med alla sinnen, hur känns ett frö i handen, hur är det att 

själv vara ett frö. För att sedan smaka på fröet när det har vuxit upp till en växt. På Rosendal 

vill de få med så många sinnen som möjligt i all aktivitet eftersom de anser att när sinnena är 

med så är det större chans till att det blir bestående minnen av det som upplevs och förmedlas. 

 

Ett annat exempel som Olsson (2015) tar upp är Torslunda försöksstation som är en trädgård 

där barngrupper får komma på besök och odla samt ha en egen lott. Torslunda försöksstation 

ger också stöd till pedagoger som vill starta odling i sin undervisning. Olsson (2015) hänvisar 

till Torsten Kellander som arbetar på Torslunda försöksstation och har använt odling som 

metod och verktyg för att stimulera barnens lust till att lära och utforska, framför allt inom de 

naturvetenskapliga och matematiska ämnena. Kellander anser att det är leken som för barnet 

framåt och skapar lust till att utforska omgivningen och på så vis lär sig barnet ny kunskap 

som blir bestående. Barn är olika bra på att teoretisera och tar till sig kunskap på olika sätt. På 

så vis kan odling som verktyg öppna upp fler sätt för barnet att lära sig på. När du odlar 

handlar det inte om hur det ser ut i landet utan i stället vad det är som görs.  

 

Olsson (2015) skriver om förskolan Växthuset som besöker Torslunda försöksstation. 

Förskollärarna på Växthuset anser att det är en självklarhet att förståelse för naturvetenskap 

och hur olika fenomen fungerar och hänger ihop måste upplevas i sitt sammanhang. Därför 

har förskolan besökt Torslunda försöksstation ett flertal gånger och ska ha en egen odlingslott 

till våren. Det är nyfikenheten och förundran över hur allt hänger ihop som styr barnen i 

odlandet och väcker frågor. Det är dessa frågor och reflektioner som ligger till grund för 
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förskollärarnas vidare planering för odlingen. Vilket leder till att det är barnen som stakar ut 

riktningen för arbetet med odlingen. De på växthuset anser att alla teman går att kombinera 

ihop med odlande. Barn är bra på att se och fånga upp detaljer. Så som att se insekterna och 

maskarna i jorden. Frågor väcks om maskarnas liv och skillnaden på olika insekter och andra 

djur.  

 

Torslundaskolan nyttjar också Torslunda försöksstation. Olsson (2015) intervjuar en lärare på 

Torslundaskolan, som anser att odla handlar om själva värdegrunden i skolan och bygger på 

tre stora mål i läroplanen intresset, glädjen och nyfikenheten. Att ta hand om vår jord och 

hälsa. Att odla med barnen gör att det blir tydligt för dem att en växt behöver sol, vatten, 

näring och omvårdnad. Det handlar mycket om samarbete, dialog och problemlösning mellan 

barnen. Vad som ska planteras och hur det ska göras. Diskussioner uppstår som inte hade 

varit möjliga utan den erfarenheten de har fått genom odlandet. Exempel varför växer inte 

morötterna? -för lite vatten, för mycket ogräs eller har vi rensat bort dem?   
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3 Metod 

 

3.1 Observation 

För att få svar på min frågeställning har jag valt att göra en observationsstudie. Patel och 

Davidsson (2011) säger att observationer är att föredra när det är verkligheten som ska 

studeras. Denna metod fångar upp det naturliga beteendet utan att deltagarna behöver prestera 

något som till exempel i intervjuer.  

 

En teorigenererande observationsstudie med låg struktur har sin grund i empirin. Enligt 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) handlar teorigenererande observationsstudier om att 

utgå från verkligenheten och att inte studera en redan bestämd teori utan att samla in data och 

få ny kunskap om ett fenomen. I vissa fall kan en teorigenererande observationsstudie 

generera en ny teori, vilket denna studie inte gör. Vidare tar Hammar Chiriac och Einarsson 

(2013) upp att observationsstudier av låg struktur innebär att samla in så mycket data som 

möjligt inom ett område för vidare analys. Motsatsen är hög struktur där observatören innan 

observationen har bestämt vilka situationer som ska observeras. Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) menar att innan observationen börjar måste även observatören bestämma 

vilket förhållningssätt hen ska ha till gruppen. Om observatören ska delta i aktiviteten eller 

inte och om observatören ska vara dold eller känd för deltagarna.  

 

Skillnaden mellan kvalitativ forskning och kvantitativ forskning förklarar Patel och 

Davidsson (2011) med att det handlar om på vilket sätt informationen samlas in, bearbetas 

och analyseras. Kvantitativ forskning utgår från fasta analysscheman, mätbara mål och 

statistisk bearbetning. En kvalitativ forskning som denna observation, bygger på att 

informationen som samlas in är mer undersökande och av öppen karaktär. Bearbetningen och 

analysen utgår från att tolka olika händelser och situationer utifrån det aktuella 

sammanhanget.   

 

Det finns olika sätt att samla in data på vid observation. Den vanligaste tekniken är penna och 

papper. Att använda sig av penna och papper innebär att observationen blir en direkt 

observation. Observatören ser vad som sker just när det sker och kan anteckna ner det på en 

gång. Det är som Hammar Chiriac och Einarsson (2013) tar upp att direkt observation handlar 
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om att observatören är närvarande och observerar något som hade skett oavsett om 

observatören är där eller inte.  

 

3.2 Undersökningsgrupp och urval 

Jag har valt att göra observationerna på min arbetsplats där jag är en välkänd person både för 

barn och personal. Detta har gjort att jag har kunnat sitta med bredvid när det har varit 

aktivitet i trädgårdslandet. Både barn och personal har kunnat vara naturliga och agerat som 

vanligt. Vilket har lett till att observationstillfällena har blivit så autentiska som möjligt för 

deltagarna. Förskolan har barn från 1,5–5 år. Jag har valt att observera de yngsta barnen på 

förskolan eftersom de oftast inte lyfts fram eller får komma till tals på grund av att de inte har 

ett fullt utvecklat språk än. När observationerna startar är de yngsta barnen 2 år.  På förskolan 

går det fyra styckena 2-åringar. Hela gruppen har observerats men vid observationstillfällen 

har inte alltid alla fyra barnen varit på plats samtidigt. Det har alltid varit med en personal vid 

tillfällena. Men inte samma personal utan det har varvat mellan tre olika personer. 1 

förskollärare, 1 barnskötare och 1 outbildad långtidsvikarie.  

 

3.3 Genomförande 

Jag tog kontakt med barnens vårdnadshavare, berättade om observationerna och gav dem en 

blankett (se bilaga 1) med information där de fick skriva på om det var ok att deras barn 

deltog i observationerna. Vilket det var för samtliga barn. Likaså fick mina kollegor fylla i en 

blankett om medgivande att delta i observationerna. (se bilaga 2). Observationstillfällena har 

skett utanför min arbetstid. Det har gjort att jag har kunnat sitta bredvid och observera utan 

ansvar för barngruppen. Det har varit sex observationstillfällena som har skett under april-maj 

samt i september. Barnen har haft aktivitet i landet med en vuxen och jag har suttit bredvid 

med penna och papper och antecknat. Varje tillfälle har varit runt 30 min. Vid två tillfällen 

har barnen grävt och förberett landet. Vid tre tillfällen har de sått och rensat i landet och vid 

ett tillfälle har det handlat om skörd. Utöver de sex observationstillfällena som är med i 

studien gjorde jag en provobservation innan. Då jag kunde konstatera att upplägget fungerade 

bra. Under observationerna har jag skrivet ner så mycket som möjligt av det som har skett och 

sagts i landet för sedan samma dag renskriva anteckningarna. Därefter har jag bearbetat och 

analyserat materialet.  
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3.4 Bearbetning och tolkning 

Patel och Davidsson (2011) tar upp vikten av att observatören är medveten om, att hur hen 

hanterar informationen har betydelse för resultat och analys. Det kan lätt hända att 

observatören lägger in sin egen mening och åsikt under observationen. Därför har jag varit 

noga med att under observationerna endast fokusera på att anteckna det som sker och sägs. 

Efter varje observationstillfälle har jag renskrivit anteckningarna samma dag för att få 

observationerna så autentiska som möjligt. Därefter har jag analyserat observationerna och 

ställt mig frågan: vad är det barnen utforskar? Jag har utgått från målen: normer och värden, 

utveckling och lärande och barns inflytande i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 16) och lagt in 

observationerna under det målet som framträder tydligast. Under utveckling och lärande är det 

många mål därför har jag delat upp de målen under rubrikerna identitet, samspel och 

nyfikenhet, motorik, rörelse och skapande, språk och kommunikation, matematik, 

naturvetenskap, teknik och inflytande och delaktighet när jag har analyserat. Eftersom alla 

barn som deltar i undersökningen har svenska som modersmål har jag inte tagit med det målet 

som rör modersmål. Jag är även medveten om att jag har en förförståelse för barnen och 

omgivningen eftersom jag har gjort observationerna på min arbetsplats. Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) belyser detta med förförståelse, att det både kan vara till fördel och nackdel. 

Fördel är att jag inte har behövt lägga energi på att förstå kontexten utan jag har bara kunnat 

observera på en gång. Både jag, barn och personal känner varandra väl, vilket jag har sett som 

något positivt. Barn och personal har förtroende för mig och jag har kunnat sitta med helt 

naturligt utan att någon har känt sig obekväm eller agerat onaturligt. Nackdel kan vara att jag 

har förutfattade förväntningar om vad som ska ske och sägas men jag har försökt att vara så 

neutral och öppen som möjligt.  

 

3.5 Etiska dilemman 

Det finns fyra allmänna huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) tar upp som regler och 

riktlinje kring detta med etik inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Informationskravet innebär att deltagaren får information om studien, syftet med deras 

deltagande och att det är frivilligt att delta. Likaså att deltagaren när som helst kan ändra sig 

och avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att 

bestämma på vilka villkor hen ska delta på. Är deltagaren under 15 år behövs även samtycke 

från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren inte kan identifieras. 

Deltagarens personuppgifter och identitet är endast känd för forskaren och forskaren har 
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tystnadsplikt. Nyttjandekravet innebär att informationen forskaren får ta del av endast får 

användas till forskningsändamål. Alla dess fyra riktlinjer har jag varit medveten om och 

respekterat när jag har gjort studien. Informationskravet genom att både muntligt och skriftligt 

delge information om forskningen (se bilaga 1och bilaga 2). Samtyckeskravet har jag beaktat 

genom att alla har fått möjlighet att säga ja eller nej till att delta.  

  

3.6 Metoddiskussion 

Det har varit både för och nackdelar att använda mig av teorigenererande observationer av låg 

struktur som metod. Det har varit fördelaktigt eftersom det är 2-åringarna som har observerats 

och de har inte ett fullt utvecklat språk än. Jag har observerat vad som har skett här och nu. 

Barnen har inte behövt prestera något såsom intervjuer utan de har bara varit sig själva. 

Däremot är nackdelen med observationer av låg struktur att det tar tid att bearbeta allt material 

(Patell och Davidsson 2011). Men jag anser att det är värt det eftersom jag inte har velat ha 

något fast schema med förväntningar att utgå ifrån.   

 

Patel och Davidsson (2011) pekar på validiteten i kvalitativa studier. Eftersom jag inte har 

utgått från något fast analysschema är det viktigt att i resultatet visa på och skriva ut de 

situationer och citat som ligger till grund för tolkning och analys. För att visa på trovärdighet.  

 

En viktig fråga att ställa sig när det handlar om observationsstudie enligt Patel och Davidsson 

(2011) är i fall situationerna som observeras är representativa. Observationerna har skett när 

barnen är aktiva i trädgårdslandet. Trädgårdslandet är en naturlig del av förskolans 

verksamhet där barnen känner sig trygga vilket gör att jag anser att barnens handlingar och 

beteende där är representativa för situationen.  

 

Eftersom studien är genomförd på min arbetsplats är jag en välkänd person för barnen. De är 

vana vid att vi vuxna sitter med bredvid och dokumenterar då och då. Entusiasmen har varit 

stor i trädgårdslandet, mycket att upptäcka och utforska så jag har upplevt att jag har räknats 

bort av barnen. Däremot kan det vara svårare för en vuxen att bortse från att bli observerad. 

Den vuxne har en annan medvetenhet än barnen. Det är framför allt barnen som har styrt 

arbetet i landet och den vuxne som har följt barnen, därför upplever jag att de vuxna har 

agerat naturligt. 
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Det är en öppen observation eftersom jag sitter med i aktiviteten och antecknar och jag är 

känd för deltagarna. Men det går ändå att ställa sig frågan: Hur öppen är observationen 

egentligen? Eftersom barnen endast är 2 år har de inte förståelse för vad en observation är. De 

är inte medvetna om att jag observerat dem. Utan det är deras vårdnadshavare som har gett 

tillstånd och är medvetna om att barnen deltar i studien. 

 

Att jag har använt mig av penna och papper har sina begränsningar som datainsamlingsmetod. 

Det är inte rimligt att hinna anteckna ner allt som sker och sägs i en situation. Jag har 

antecknat ner så mycket som möjligt. Fördelen med penna och papper är när det har pågått 

flera parallella aktiviteter samtidigt i landet har jag kunnat se vad som har skett och hör det 

mesta, jag kan enkelt vända mig om och anteckna. Hade jag använt mig av ex filmkamera blir 

jag mer begränsad av vad som filmas i just en speciell vinkel. Med penna och papper blir 

observationen mer direkt.   

 

Det är viktigt att ha med sig att detta är en liten studie eftersom det endast är fyra barn som 

deltar. Kontexten har stor betydelse för resultatet. Därför är det inte troligt att det skulle bli 

exakt samma resultat om observationen gjordes på en annan förskola. Men med viss likhet 

eftersom det inom odling finns fasta moment såsom gräva, så och skörda. Observationerna 

bygger på samspel och integration mellan barn/barn, barn/trädgårdslandet och barn/vuxen 

som blir unik för varje specifik situation. 
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4 Resultat och analys 

I den här delen presenteras resultaten från observationerna. Först är det en kort förklaring av 

de olika målen. Sedan kommer de olika situationerna som har observerats följt av en analys.  

 

 

4.1 Normer och värden 

Handlar om att utveckla respekt och visa omsorg för alla människor och allt levande i vår 

miljö samt demokratiska värderingar.  

 

Situation 1 

Den vuxne har vid varje grävtillfälle i landet gjort iordning en liten hink med jord som barnen 

kan lägga maskarna i som de hittar i jorden. Den vuxne berättar för barnen att maskarna vill 

ha lite jord och skugga för att må bra. Barnen lägger försiktigt ner maskarna de hittar i hinken. 

När aktiviteten i trädgårdslandet är över tömmer de tillsammans ut maskarna så de kommer 

tillbaka till landet, där de trivs bäst. Det blir många maskar på ett och samma ställe vilket 

fascinerar barnen när de töms ut, barnen studerar dem och rör vid dem.  

 

Situation 2 

Barnen och den vuxne tittar på de små bondbönorna. Det är torrt i landet. 

Vuxen- vi vattnar dem  

Barnen- ja 

De går och hämtar vatten tillsammans. Ett av barnen kommer med en full vattenkanna och 

börjar vattna.  Barnet vattnar på och vid sidan av varje liten bondbönsplanta med en lite skvätt 

vatten. Barnet är noga med att varje liten planta ska få vatten. 

Barnet -dom är söta, hen syftar på bondböneplantorna. 

 

Situation 3  

Barnen är ivriga med att hitta mask. Barnen har svårt att få upp mask själva när de gräver. 

Men när den vuxne tar ett djupt spadtag kommer det upp många maskar. Alla barnen vill vara 

där samtidigt och få tag i så många maskar som möjligt. Den vuxne hjälper barnen att styra 

upp att de får vänta på sin tur och låter alla barnen få ta upp maskar, så det inte bara blir de 

barn som är snabbast och mest framåt, vilket barnen accepterar. 
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Analys  

Att som i situation 1 få ta hand om maskarna, lägga dem i en hink med jord gör att barnen ges 

möjlighet att träna sin empati för andra levande varelser. Att få ta hand om någon som är 

mindre än en själv. Likaså i situation 2 där varje liten bondbönsplanta behöver vatten och 

omsorg. Situation 1 och 3 visar på att det är den vuxne som sätter normen att vi tar hand om 

allt levande. Att turas om att plocka upp maskar blir ett sätt att utforska demokrati och 

respektera andra barns önskningar och vilja.  

 

 

4.2 Identitet, samspel och nyfikenhet 

Handlar om att utveckla lust och nyfikenhet till att lära sig både enskilt och i grupp samt att 

bygga en trygghet i sin egen identitet.  

  

Situation 1 

Det finns både små och stora barnspadar som barnet kan gräva med i landet. Barnen får själva 

välja vilken spade som de vill gräva med. Barnet testar både den stora och den lilla spaden 

och bestämmer sig sedan för den stora. Barnet gräver, lyfter upp spaden med jord på, 

balanserar jorden, flyttar spaden till höger och lägger ner jorden i en hög, ett leende sprids 

över barnets ansikte när momentet är genomfört och sedan tar barnet ett nytt spadtag och ser 

hur gropen blir större och större.  

 

Situation 2 

Barnet försöker dra upp en morot. Hen drar och dra. Hen får ta ett nytt grepp om 

morotsblasten och fortsätter att dra. Tillslut kommer moroten upp. 

Barnet- oj, den var stor.  

 

Situation 3  

Två barn sitter tillsammans vid en grop och gräver där de hittar flera maskar. Barn 1 gräver i 

gropen. Barn 2 pekar och säger- titta där, titta där. (hen syftar på maskarna) Barn 1 tar upp 

maskarna och ger dem till barn 2. Barn 2 läger dem sedan i maskhinken.  
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Situation 4 

När det är dags att sätta potatisen uppstår stor entusiasm och alla barnen vill lägga ner 

potatisen samtidigt i jordfåran och helst på samma ställe. Barnen får turas om att lägga ner 

potatisen. Den vuxne visar var det finns en till fåra att lägga i, två barn går dit. Den vuxne har 

visat att det ska vara mellanrum mellan potatisen, för att potatisen ska växa bra. Barn 1 är 

mycket entusiastisk och plockar ner många potatisar tätt i fåran.  

Stolt säger barn 1- titta.  

Barn två har förstått att de ska ligga glest och säger -nej till barn 1 

Det uppstår en argumentation mellan barnen tills den vuxne kommer och visar att det är bättre 

om potatisen har avstånd mellan sig. 

 

Analys 

Barnet utforskar och utvecklar sin egen identitet och självständighet genom att få prova på 

nya moment i landet på ett lustfyllt sätt. Det framträder tydligt i situation 1 att själv få 

utforska vilken spade som passar bäst för mig att gräva med. Även i situation 2 att klara av att 

dra upp en morot gör att barnet känner tillit och förtroende till sig själv. Det är nyfikenheten 

om vad som finns under blasten som gör att barnet fortsätter att dra. Nyfiken och samarbetet 

är även det centrala i situation 3 när barnen tillsammans gräver upp maskar i gropen. När 

potatisen sätts i situation 4 blir det ett tillfälle för barnen att uttrycka sin åsikt, vilja och ta 

plats i samspel med andra. 

 

 

4.3 Motorik, rörelse och skapande 

Handlar om att utveckla kroppsuppfattning, koordinationsförmåga, förmedla upplevelser och 

använda sig av olika uttrycksformer.  

 

Situation 1 

Barnet står framför plankan som är kanten på terrassodlingen, ca 20 cm hög. Barnet håller i en 

full barnvattenkanna. En kort stund pausar barnet, tittar på kanten sedan böjer sig barnet fram 

och ställer ner vattenkannan till nästa nivå. För att sedan ta handen på kanten och själv klättra 

ner. Barnet tar tag i vattenkannan igen och börjar vattna.  
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Situation 2 

Stor entusiasm när potatisarna grävs upp. Barnen vill så fort som möjligt till potatisplantan för 

att hitta och hämta en till potatis som de sedan kan lägga i korgen. Korgen står en bit från 

plantorna och purjolöken är mellan potatisarna och korgen. Barnen går över purjolöken. Den 

vuxna säger vid upprepade tillfällen till barnen att inte trampa på purjolöken utan gå runt dem. 

-ja svarar barnen men klarar bara av det en gång sedan har de glömt av att ta vägen runt. Den 

vuxna visar själv hur hen går runt purjolöken på plattorna som är vid sidan om. Barnen följer 

den vuxnes exempel. Men entusiasmen är stor så de genar igen över purjolöken. Barnets 

förklaring  

-jag ska bara hämta en potatis. Den vuxne kommer sedan på att flytta korgen just till den 

potatisplantan de gräver vid och purjolöken får vara i fred.   

 

Situation 3 

Vuxen tar fram rädisfröna  

Vuxen -undrar hur de kan se ut? Hen häller ut dem på en genomskinlig bricka 

Barnet -oj 

Vuxen -ta en och en. 

Barnet- oj 

Barnet börjar plocka ett och ett frö och lägger i raden. Det kräver stort fokus från barnets sida.  

 

Situation 4 

Barnet gräver i landet 

Barnet -en pellejöns, säger hen och håller upp masken. (barnet refererar till en sång de brukar 

sjunga där masken heter Pellejöns) 

 

Analys 

I situation 2 blir det synligt att det är en stor utmaning för barnet att både ha koll på sin kropp 

och samtidigt vara så full av entusiasm till att hämta och plocka upp potatisarna. Blir tydligt 

att barn framför allt gör vad vi vuxna gör och inte vad vuxna säger. Går lite enklare när den 

vuxne själv visar hur hen går runt purjolökplanatorna. I landet är inte allt tillrättalagt vilket 

gör att barnen får utmana sig motorisk såsom i situation 1 när barnet självt få komma på hur 

hen ska ta sig över terrasskanten. Det krävs hög koordinationsförmågan när de små rädisfröna 

ska flyttas från bricka till jorden i situation 3. De skapande uttrycksformerna som barnet 
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använder i trädgårdslandet är framför allt lek, sång och rörelse som framträder i observation 

1,2 och 4 

 

 

4.4 Språk och kommunikation 

Handlar om att utveckla och skapa intresse för att kommunicera med andra människor samt 

utveckla ett rikt ordförråd och talspråk. 

 

Situation 1 

Barnet hittar en mask i landet som hen tar upp och lägger i sin hand. 

Barnet-titta, Barnet håller fram handen med masken och visar för dem som står närmast 

samtidigt som barnet säger- titta. 

Barnet- titta, titta   

Barnet -mask 

Masken rör på sig, barnet pekar på masken och säger -titta och visar än en gång för de barn 

som är närmast masken. Barnen som står bredvid och ser masken kommenterar också med  

-titta och -åh 

 

Situation 2 

Barnen täcker jord över bondbönorna och plattar till som den vuxne har visat och sagt. 

Barn 1-platta, samtidigt som barnet plattar till jorden 

Barn 2 - så, platta, samtidigt som barnet plattar till jorden.  

 

Situation 3 

Barnet vattnar i landet med vattenkannan. Barnet häller allt vatten på ett ställe och tittar på när 

det rinner. 

Barnet- oj nu börjar det rinna (hen syftar på vattnet) 

Barnet -nu rinnde det där 

Barnet tittar och studerar vattnet, när vattnet är slut går hen och hämtar mer.  

 

Situation 4  

Den vuxne gräver upp potatis. Två av barnen hämtar potatisen och lägger den i korgen.  

Barn 1 -mer potatis tack 
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Barn 2 -potatis 

Barn 1 -potatis tack 

Barn 2- potatis 

Barn 1 -potatis tack  

Barn 2- potatis tack  

Sedan fortsätter båda barnen att säga potatis tack när de går fram och tillbaka och hämtar 

potatis.  

 

Situation 5  

Vuxen och barn dra upp potatisblast utan att få upp några potatisar. 

Vuxen- det har inte blivit några 

Barnet- det har inte blivit några.  

 

Situation 6 

Vuxen- nu hämtar vi vatten 

Barnet -nu hämtar vi vatten  

  

Analys  

Titta är det vanligaste ordet barnet använder i trädgårdslandet. I situation 1 blir ordet titta ett 

utryck som barnet använder när barnet vill kommunicera och dela med sig av sin upptäckt 

såsom med maskarna. Barnen kommunicerar även med varandra genom att upprepa vad andra 

barn säger såsom i situation 4. Ordförståelsen och talspråket ökar när barnet i situation 4, 5 

och 6 upprepar vad den vuxne säger och likaså upprepar vad andra barn säger. Ytterligare 

framträder ordförståelsen i situation 2 och 3 när barnet sätter ord på det hen gör såsom att 

platta till jorden det leder till att barnet får en djupare förståelse för olika begrepp.  

 

 

4.5 Matematik 

Handlar om att utveckla förmågan att utrycka och undersöka olika matematiska begrepp. 

Skapa förståelse för antal, tid och förändring, talbegrepp och mätning.  
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Situation 1 

Ett barn sitter i jorden med sin vattenkanna och vattnar. Barnet häller ut lite vatten och tittar 

sedan ner i kanan. Barnet ser att vattnet minskar i kanan, sedan häller hen ut lite mer och 

snabbt tittar hen ner i kanan igen för att se hur det ser ut med vattenmängden.  

 

Situation 2 

Morötterna har vuxit tätt och i torr jord så de har inte formen som en standardmorot. Det blir 

många förvånade miner och glada tillrop när de får upp en morot. Barnen studerar morötterna 

och jämför dem. De kommenterar morötterna med ord som -oj och -titta. Den vuxne sätter 

ord på formen.  

Vuxen- kolla vilken knubbig.  

När barnen skördar potatisarna så bedömer de potatis efter storlek.  

Barnet- en liten, och håller upp sin potatis.  

Ett annat barn -en stor och håller upp sin potatis som är större 

Vuxen- här kommer en pytte, pytte liten potatis och visar en mycket liten potatis  

 

Situation 3 

Den vuxne gör tre rännor i jorden där bondbönorna ska sättas och samtidigt benämner den 

vuxne dem med antal. Den vuxne visar barnen hur de ska lägga bönorna i raden och likaså här 

räknar den vuxne varje böna hen lägger ut. Vuxen- ett- två- tre.  

Den vuxne ger varje barn några bönor i deras hand och sätter ord på antalet bönor barnet har i 

handen. Det går snabbt för barnen att lägga ner bönorna i jorden och de vill ha fler. 

Barn 1- jag vill ha en till 

Barn 2- mera, mera  

Den vuxne vill att barnen ska lägga bönorna med lite avstånd. Barnen har lite svårt med det 

eftersom det är så kul att lägga ner bönorna och de vill bara ha fler och fler. 

Barn1 lägger flera bönor på en rad nära varandra, hen vill ha många bönor. Barnet är stolt 

över sin rad. 

Barn 1-titta mina, barnet pekar på sin rad 

Barn 2 tittar på Barn1:s bönor och pekar sedan på sina egna.  

 

 

 



24 

 

Situation 4 

Barnen och den vuxne tittar om det har hänt något där de satte bondbönorna för några veckor 

sedan.  

Vuxen -kommer ni ihåg vad vi planterade här? 

Barnen, inget svar 

Vuxen -detta är ju bondbönorna. Hen pekar på de små bönplantorna som har börjar sticka 

upp. 

Barnet- VA, och ser helt förvånad ut, barnet tittar med stora ögon.   

Vuxen -ja de har vuxit  

 

Analys 

Vattenkannan i situation 1 blir ett exempel på att barnet utforskar volym. Vidare utforskar 

barnet matematiska begrepp i situation 2 när det skördas morötter och potatis det blir ett 

tillfälle för barnet att urskilja olika former, jämföra och sätta ord på vad de ser. Antal och 

mängd kommer in under situation 3 när barnet sätter bondbönor och talbegrepp när den vuxne 

räknar bönorna. Läge, riktning och avstånd när bondbönsrader dras upp och barnen lägger ner 

bönorna. Att se en planta växa upp blir för barnet ett sätt att förstå sambandet mellan tid och 

förändring som i situation 4.  

 

 

4.6 Naturvetenskap 

Handlar om att utveckla förståelse för de naturvetenskapliga sambanden i naturen och på 

vilket vis människan och naturen påverkar varandra.  

 

Situation 1 

Den vuxne gräver och hittar en dubbelfoting 

Vuxen- en dubbelfoting 

Barnen kommer nära och tittar och upprepar ordet -dubbelfoting 

Diskussion uppstår om vad som är en dubbelfoting, den vuxne berättar om alla ben den har.  

Barnet tar dubbelfotingen och lägger den i hinken med maskarna.  
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Situation 2 

Barnet -en gråsugga, den rör sig snabbt 

Barnet får tag på gråsuggan, hen håller den i handen, studerar den, hur den kryper åt alla håll. 

Efter en stund säger Barnet -titta  

Barnet vänder på gråsuggan och ser alla benen som viftar, tappar den i jorden men lirkar upp 

den igen, försiktigt. 

Barnet- Titta, Titta, barnet visar upp gråsuggan för de som står närmast. Barnet håller 

gråsuggan i handen och studerar hur den rör sig.  

 

Situation 3 

Barnen har satt potatis: 

Vuxen- vad behöver vi göra när vi har grävt ner dem? 

Först tyst en stund sedan säger det ena barnet- vattna 

Det andra barnet- vattna 

Första barnet- hämta vatten 

Barnen går och hämtar vattenkannorna, fyller på med vatten.  

 

Situation 4 

Barnet vattnar på samma ställe just där hen har planterat krasse frön. Barnet studerar hur 

vattnet sjunker undan. När vattnet har sjunkit in i jorden häller barnet på mer vatten.  

Barnet- mycket vatten, barnet vattnar mer. 

Barnet-jätte mycket  

Tillslut blir jorden mättad och vattnet sjunker inte undan utan det bildas en pöl. Barnet börjar 

plaska med vattenkannan i vattenpölen  

Det låter plask, plask, barnet upprepar det. 

Barnet -plask, plask,  

Barnet -geggamoja 

Vuxen får syn på vad som sker 

Vuxen- du kanske inte ska plaska så mycket på fröna. 

Barnet- jag älska det 

Barnet- bara vatten och geggamoja  

Sedan går barnet och hämtar mer vatten.  
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Situation 5 

Barnet sitter i landet som lutar. Barnets hink som är tom börjar rulla neråt när barnet stöter till 

den av misstag. 

Barnet- den rullar om kring 

Barnet tar upp hinken till sig, den rullade inte så långt. Barnet puttar till hinken igen 

Barnet -den håller på att rullar. Barnet tar upp hinken igen och puttar till den. 

Barnet -den rullar, den rullar. Säger barnet med glädje i rösten och följer hinken med ögonen 

när den rullar. Detta upprepas flera gånger.  

 

Situation 6 

Barnet sätter bondbönor. 

barnet -inte äta nu 

Vuxen- nej inte nu de måste bli färdiga först.  

Barnet- ja   

 

Situation 7 

När det är dags att skörda i landet knyter den vuxne an till vårens sådd med frågor såsom  

Vuxen- kommer ni håg var vi satte potatisen?  

Vuxen- jag kommer ihåg att det var små frön vi satte här.  

 

Situation 8 

Barnet drar upp en morot och säger 

Barnet-titta 

Barnet- dom kan vi äta sen  

Barnet studerar moroten och lägger sedan moroten i korgen och drar upp nästa.  

 

Analys 

I situation 2, 3,6, 7 och 8 framträder sambandet mellan människan och naturen för barnet det 

blir tydlig när barnet får vara med och gräva sätta ett frö, vattna för att sedan skörda. I 

situation 3 får barnet själv tänka ut att fröna behöver vatten och det kan vi människor hjälpa 

till med. Eftersom det odlas sådant barnen kan äta väcks intresset och förväntningarna på hur 

gott det ska bli när vi ska äta grönsakerna såsom i situation 6 och 8. I situation 1 och 2 blir det 

tydligt att kunskapen om djur ökar när barnet får utforska de småkryp som finns i landet 
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såsom dubbelfoting och gråsugga. Vidare visar situation 4 på att barnet utforskar hur naturen 

fungerar när barnet vattnar mycket vatten på samma ställe. Barnet inser att en blandning av 

vatten och jord blir geggamoja. Barnet utforskar hur jordens dragningskraft fungerar när 

barnet puttar ner hinken i slänten om och om igen och säger att den rullar i situation 5. 

 

 

4.7 Teknik 

Handlar om att utveckla, utforska och urskilja enkel teknik i vardagen. Att använda sig av 

olika redskap och material. 

 

Situation 1   

Barnet gräver med en stor barnspade, barnet försöker sätta foten på bladet på samma vis som 

hen ser att den vuxne gör som står bredvid barnet och gräver med den stora spaden. Barnets 

spade är vänd åt fel håll med bladet in mot hen vilket leder till att barnet inte riktigt kan få till 

det med stampandet. Barnet testar flera gånger med foten. Men när det inte fungerar sätter sig 

barnet ner på huk och tar spaden i handen (nära bladet) och gräver med den som det vore en 

liten spade.  

 

Situation 2 

Barnet kommer med en vattenkanna till landet för att vattna. Vattenkanna har en smal hals. 

Barnet sätter handen framför pipen och vattnen rinner åt olika håll, hen skrattar, tar bort 

handen och allt vatten rinner i en jämn stråle, sedan sätter hen dit handen igen och det sprutar 

åt olika håll.  

 

Situation 3 

Det ska grävas potatisfåror. 

Vuxen- den här kan man använda säger hen och håller upp en spade och visar hur hen gräver 

en potatisfåra. 

Barn 1börjar gräva med en spade 

Barn 1- titta jag  

Barn 2 har tagit lövkrattan och börjar kratta vid potatisfåran 

Vuxen till barn 2-vad gör du?  

Barn 2- krattar 
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Vuxen- jag använder den här när jag gräver, säger hen och håller upp spaden.  

Vuxen-vill du testa? 

Barn 2 - nej jag krattar och så fortsätter barn 2 att försöka kratta upp potatisfåran.  

 

Analys 

Det är vardagsteknik som barnet utforskar när barnet undersöker hur hen på bästa sätt kan 

gräva med spaden i situation 1. När barnet märker att det inte fungerar att göra som den 

vuxne, testar barnet en annan lösning och på så vis kan barnet ändå använda spaden och 

gräva. situation 2 och 3 handlar även om att barnet testar olika tekniker såsom när barnet 

använder krattan för att få upp potatisen. Likaså med vattenkannan det finns många sätt att 

vattna på som barnet utforskar.   

 

 

4.8 Inflytande  

Handlar om att utveckla förmågan att påverka sin situation genom att utrycka sina egna 

åsikter samt ta ansvar för sina egna handlingar. 

 

Situation 1 

Den vuxne häller upp morotsfrön på en liten genomskinlig bricka 

Barnet- Åh 

Den vuxne visar barnet hur hen ska ta fröna med fingrarna och sprida ut dem i raden. Barnet 

sätter sig ner i jorden och börjar sprida ut fröna. Barnet får koncentrera sig eftersom fröerna är 

små. Det är den vuxne som håller i brickan. 

Barnet -de är små, mycket små. Barnet visar med fingrarna hur små fröerna är.  

När den vuxne sedan ställer ner brickan för att visa hur barnet kan täcka över jorden på fröna. 

Tar barnet brickan med fröna och häller ut de sista fröna i den andra raden. 

Vuxen- så du vill hälla ut fröna? 

Barnet-så och ser nöjd ut.  

 

Situation 2 

Vuxen och barn gräver i landet och hittar maskar.  Vuxne tar upp en mask och frågar barnet 

som står bredvid 

Vuxen -vill du hålla den? 
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Barnet -nej  

Vuxen lägger tillbaka masken i jorden. 

Senare när barnet har kommit in mer i grävandet tar barnet själv upp maskar och håller i sin 

hand.  

 

Situation 3 

Aktiviteten för dagen är att skörda i landet. Den vuxne berättar att de ska skörda potatis och 

morötter. Den vuxne har en tanke att börja med potatisarna längst ner. Men ena barnet får syn 

på morötterna när de är på väg till potatisen. Nu vill barnen börja med morötterna istället. Så 

då gör de det. Vidare när de gräver upp potatis är det barnen som bestämmer vilken planta 

som den vuxne ska gräva upp. Skördandet hoppar mellan morötter och potatis beroende på 

vad barnen vill dra och gräva upp.  

 

Analys  

I situationerna arbetar barnen och den vuxne tillsammans i trädgårdslandet men det är barnens 

trädgårdsland vilket leder till att arbetet sker på barnens villkor. Vilket framträder i situation 3 

när de skördar är det barnet som har inflytande över hur och var de ska börja. Situation 1 är ett 

annat exempel på hur barnet har inflytande över sin egen situation. Den vuxne visar barnet 

hur hen kan så fröna men sedan när barnet tycker att det är för pilligt löser barnet det självt 

med att hälla ut fröna. Den vuxne visar respekt för barnets initiativ och barnet känner att hens 

åsikt och handlande är ok. Likaså i situation 2 med barnet som först inte vill hålla i masken. 
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5 Diskussion 

Resultatet visar att de yngre barnen utforskar i huvudsak alla målen i förskolans läroplan 

under normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande när de är aktiva och 

deltar i trädgårdsodling. Åkerblom (2003) tar upp att trädgårdsodlingen stimulerar till ett 

undersökande arbetssätt. Ett undersökande arbetssätt ger barnet möjlighet att utforska olika 

samband. Det märks tydligt i situation 2 under naturvetenskap när barnet håller gråsuggan i 

handen och studerar dem. Likaså när barnet själv får testa skillnaden att gräva med en stor 

eller liten spade i situation 1 under teknik. Eller när barnet sår de små morotsfröna och själv 

kommer fram till att det går fortare att bara tömma ur dem i situation 1 under inflytande och 

delaktighet.  

 

Genomgående i situationerna är det entusiasmen och glädje som kännetecknar aktiviteterna i 

trädgårdslandet. Det är nyfikenheten och lusten som är själva drivkraften till att barnet 

utforskar de olika målen i läroplanen. Det framträder tydligt i situation 4 under 

naturvetenskap när barnet vattnar på de nyplanterade krassefröna och skapar geggamoja och 

barnet säger - jag älskar det. Eller när barnet i situation 1 under språk och kommunikation 

säger -titta, titta och håller fram en mask i handen och vill visa alla. Detta visar på att arbetet i 

trädgårdslandet är förenligt med förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 16) där det står att lärandet 

ska vara lustfyllt, bygga på nyfikenhet och skapa intresse för fortsatt lärande.  

 

5.1 Normer och värden 

När barnen gräver i landet såsom i situation 1 och 3 kommer det fram många maskar. Det är 

levande varelser som barnen får lära sig att visa hänsyn, respekt och ta ansvar för. Resultatet 

visar även på att läraren har en tydlig roll i att vara en god förebild och förmedla ett 

förhållningssätt som vilar på öppenhet och respekt. Samspelet mellan läraren och barnet har 

betydelse. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) tar upp om att förskollärarens 

kompetens är en av de viktigaste faktorerna för en god lärandemiljö. Det är läraren som med 

sin kompetens kan utmana barnet vidare i sitt utforskande och lärande. Det skapas ett samspel 

mellan barn och vuxen där den vuxne utmanar barnet vidare till nya upptäckter och 

funderingar. Vilket visas tydligt i situation 1 när den vuxne pratar om vad masken behöver för 

att trivas, det får barnen att tänka till vad de kan göra så att maskarna mår bra när de har dem i 

hinken.  
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5.2 Identitet, samspel och nyfikenhet  

Det finns flera exempel i litteraturen på lärare som utgår från trädgårdslandet i sin 

undervisning. Det som alla exemplen har gemensamt är att de är positiva till trädgårdslandet 

som ett pedagogiskt verktyg och att det för med sig så mycket mer än bara själva 

ämnesundervisningen som det var tänkt från början. Det sociala, samarbetet och dialogen 

mellan barnen är något som Torslundaskolan (Olsson 2015) lyfter fram som något positivt. 

Likaså Rosendals trädgård (Palerius, Svensson och Johansson 2015) upplever att 

trädgårdsodlingen leder till att barnen utvecklas som individ och gruppdeltagare genom att de 

lär sig visa omsorg för plantorna och allt levande och att fascinationen för odlandet kan bryta 

upp fasta roller hos barnen. Det är som i situation 3 när barnen tillsammans gräver efter 

maskar i en grop och lägger dem i hinken. Störst fokus är det på samspelet mellan barnen men 

de utforskar även mål under naturvetenskap och kommunikation. Även i situation 4 utforskar 

barnen både hur det är att ta egen plats i gruppen och samarbete när potatisen ska sättas och 

ämneskunskaperna såsom matematik kommer mer i bakgrunden.  

 

5.3 Motorik, rörelse och skapande 

Det finns flera tillfällen som barnen får chans till att utforska sin kroppsuppfattning och 

motorik på i trädgårdslandet. Det visas i alla observationstillfällen såsom att hantera en spade, 

vara på en liten yta, så små frön och ta sig över kanten på terrassodlingen. Barnet utrycker sig 

i rörelse och associerar till en sång de har sjungit i situation 4. Barnen utforskar och använder 

sig även av de olika sinnena genom att vistas och röra sig i trädgårdslandet. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) tar upp om att i en naturmiljö skapas dofter och ljud som inte är möjliga 

inomhus. När alla sinnen stimuleras ger det människan en större minnesbehållning av 

upplevelsen. Även på Rosendals trädgård (Palerius, Svensson och Johansson (2015) vill de att 

barnet ska använda så många sinnen som möjligt när de utforskar trädgårdslandet eftersom de 

anser att ju fler sinnen som aktiveras desto större blir minnesbehållningen.  

 

5.4 Språk och kommunikation 

Resultatet visar att det finns mycket spännande i landet så viljan till att kommunicera och 

förmedla sina upplevelser är stor hos barnen. Enligt Åkerblom (2003) blandas teoretisk och 

praktisk kunskap i trädgårdslandet. Vilket leder till en djupare förståelse för ord och olika 

begrepp. Som när barnet säger ordet platta och samtidigt plattar till jorden i situation 2 eller i 
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situation 3 när barnet sätter ord på vad som sker med vattnet när barnet vattnar med 

vattenkannan. På Rosendalsträdgård (2015) ställer pedagogerna frågor till barnen om vad de 

upplever bland annat om hur komposten känns. Vilket leder till att barnen får möjlighet att 

koppla ihop ord, känslor och upplevelser. Detta visar sig i situation 5 och 6 där ges barnet 

möjlighet att upprepa vad den vuxne säger och sedan göra det praktiskt såsom – nu hämtar vi 

vatten.   

  

5.5 Matematik 

Åkerblom (2005) menar att det är arbetet i trädgårdslandet som skapar förutsättning för 

lärandet. Det blir tydligt när barnet utforskar olika former på morötterna när de dras upp 

likaså jämförelsen av potatisarnas storlek när de grävs upp i situation 2. Situationerna pekar 

på att den matematik barnet utforskar i trädgårdslandet skapas av själva arbetet och 

nyfikenheten av att vilja veta mer och undersöka hur saker och ting fungerar. Såsom i 

situation 1: Vad händer med vattnet i vattenkannan när jag häller ut en del? Tidsbegreppet 

visar sig i situation 4 när barnet förstår och ser att fröet hen satte har vuxit upp till en 

bönplanta.  

 

5.6 Naturvetenskap  

Situationerna visar att det skapas ett intresse, förståelse och kontinuitet för naturen när barnet 

får vara med under en hel säsong i trädgårdslandet. Att arbeta med trädgårdslandet går in 

under utomhuspedagogik. Där platsen blir det centrala. Dahlgren och Szczepanski (1997), 

Szczepanski (2008) och Åkerblom (2003) diskuterar platsens betydelse i förhållande till 

lärandet. Enligt Åkerblom (2003) skapar trädgårdslandet en kontinuitet som ger barnet ett 

meningsskapande och en möjlighet att kunskap förankras bättre när barnet identifierar sig 

med platsen. Som i situation 6 när den vuxne vid skörd knyter an till sådden och barnen får 

fundera på vad som har hänt med det lilla fröet och potatisen som hen satte i våras. När 

lärandet enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) utgår från en specifik plats som i detta fall 

trädgårdslandet upplever barnet det som sker här och nu. Vidare säger Szczepanski (2008) att 

utomhusmiljön skapar en autentisk plats där barnet får förstahandserfarenhet. Som i situation 

2 när barn och vuxen gräver i landet och får upp en dubbelfoting som de tillsammans 

undersöker: Hur ser dubbelfotingen ut? Hur många ben har den? Dubbelfotingsdiskussionen 

uppstod på grund av att både barn och vuxen fångades av det som skedde i stunden. Detta 
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visar på att det blir platsen som ligger till grund för utforskandet och lärandet och inte någon 

bok eller vad läraren väljer att prata om. Åkerblom (2005) tar upp om att trädgårdsodling är 

en pågående aktivitet det är inget färdigt material för läraren att använda sig av. Enligt 

Åkerblom (2003) är det människan och naturen som tillsammans skapar en process. Det blir 

tydligt för barnen när de är med i trädgårdslandet under hela säsongen från frö till skörd. Det 

yttrar sig i alla situationer bland annat i situation 6 när barnet sätter bondbönasfröna och säger 

-inte äta nu. Hen förstår att det handlar om en process. 

 

5.7 Teknik 

Barnet utforskar olika tekniker och problemlösning som när barnet i situation 1 provar att 

gräva med den stora barnspaden. Det blir tydligt att det är flera mål som integrerar med 

varandra och som barnet utforskar samtidigt. När barnet gräver med spaden handlar det även 

om matematik, djup och volym. Kommunikation och inflytande när barnet förklarar att hen 

helst använder krattan för att gräva upp potatisfåran i situation 3.  Det är inget nytt utan som 

Åkerblom (1990) beskriver att redan i början av 1990-talet förespråkades skolträdgård på 

schemat bland annat av Gottfrid Sjöholm som ansåg att alla skolämnen lätt kunde integreras i 

odlandet och vara en resurs för undervisningen. Åkerblom (1990) nämner även att Dewey 

ansåg att skolträdgården kunde stärka barnets självförtroende. Vilket stödjer det som visas i 

situation 1 när barnet själv kommer fram till hur hen smidigast kan gräva med spaden. 

 

5.8 Inflytande  

I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 16) finns det inte utskrivet vart själva undervisningen ska 

bedrivas utan läroplanen utgår från att arbetslaget är de som vet vart det är störst förutsättning 

för lärande för just den aktuella barngruppen och utifrån de förutsättningar som finns på 

arbetsplatsen. Utan fokus ligger på att lärandet ska främjas utifrån barnens intresse, 

kreativitet, motivation till nya erfarenheter och nyfikenhet. Vilket det görs i trädgårdslandet 

och när den vuxne är en medupptäckande pedagog och använder sig själv av ett undersökande 

arbetssätt enligt Åkerblom (2005). I situationerna visas det att det är barnens intresse som styr 

aktiviteterna såsom i situation 3 där barnen bestämmer vilka potatisar som ska grävas upp. I 

situation 1 där barnet bestämmer sig för att så små fröna på det sätt som barnet själv tycker är 

enklast.  
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5.9 Förslag på vidare forskning 

Studien har ett övergripande perspektiv och tar upp alla delar i läroplanen under normer och 

värden, utveckling och lärande och barns inflytande. Därför skulle det vara intressant med 

vidare forskning inom de olika delarna i läroplanen, att gå in mer specifikt under exempel 

matematik, normer och värden eller naturvetenskap. Att göra en studie enbart utifrån: Vilken 

matematik barnen utforskar i trädgårdslandet?  

 

Ett annat förslag är att följa upp barnen och intervjua dem under deras sista år på förskolan. 

Att undersöka hur barnen upplever och uppfattar aktiviteterna i trädgårdslandet. Hur det har 

påverkat barnen att delta i trädgårdsodling. Intressant med barnperspektivet eftersom mycket 

tidigare forskning handlar om lärarens syn och erfarenhet på trädgårdsodling i 

undervisningen.  

 

 

 

 

6 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att ta reda på: Vad utforskar de yngre barnen i trädgårdslandet 

utifrån målen i läroplanen? Analysen av mina resultatet, förankrat i forskningen, har gett svar 

på att det är i huvudsak alla mål under normer och värden, utveckling och lärande och barns 

inflytande. Om trädgårdslandet integreras i den vanliga verksamheten kan alla ämnen 

integreras i arbetet med odlingen. Själva trädgårdslandet skapar nyfikenhet och ett 

utforskande arbetssätt både för barnen och läraren vilket är ett arbetssätt som läroplanen 

förespråkar. Därför anser jag att trädgårdslandet är en fördelaktig metod att arbeta med i 

förskolan för att nå målen i läroplanen. 
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Bilaga 1 

Hej Förälder 

Jag, Linda går utbildningen ”kompletterande utbildning för lärare som vill arbeta i förskolan” 

genom Linköpings universitet.   

Nu under våren kommer jag att skriva en C-uppsats. Uppsatsen kommer att fokusera på 

trädgårdslandet och läroplanen. Vilka mål i läroplanen utforskar barnen i trädgårdslandet? 

För att detta ska vara möjligt att genomföra kommer jag att observera barnen när vi är/arbetar 

i trädgårdslandet. Observationerna kommer att ske i en för barnen bekant och vardaglig miljö 

och kommer att integreras med vår ordinarie verksamhet. Jag kommer att använda mig av 

penna och papper vid observationstillfällena. Observationsmaterialet kommer att vara 

konfidentiellt och inga fotografier eller film kommer att tas. Ni kan när som helst ändra er och 

säga till om ni inte vill att barnet ska delta mer i studien även om ni tidigare har sagt ja. 

Observationerna kommer att ske vid ca 6 tillfällen i april-juni samt eventuellt i 

augusti/september. 

Har ni några frågor kring observationerna eller uppsatsen är det bara att fråga mig. 

Hälsningar Linda Westman 

 

Härmed ger jag mitt tillstånd till ovanstående observation. 

 

Barnets namn…………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavarens namnunderskrift……………………………………………….... 

 

 

 

Härmed ger jag inte tillstånd till ovanstående observation. 

 

Barnet namn………………………………………………………………………….. 

 

Vårdnadshavarens namnunderskrift………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Hej Kollega 

Jag, Linda går utbildningen ”kompletterande utbildning för lärare som vill arbeta i förskolan” 

genom Linköpings universitet.   

Nu under våren kommer jag att skriva en C-uppsats. Uppsatsen kommer att fokusera på 

trädgårdslandet och läroplanen. Vilka mål i läroplanen utforskar barnen i trädgårdslandet? 

För att detta ska vara möjligt att genomföra kommer jag att observera barnen när vi är/arbetar 

i trädgårdslandet. Observationerna kommer att ske integrerat med vår ordinarie verksamhet. 

Jag kommer att använda mig av penna och papper vid observationstillfällena. 

Observationsmaterialet kommer att vara konfidentiellt och inga fotografier eller film kommer 

att tas. 

Det är framför allt barnen jag kommer att observera men det kan hända att du som lärare 

integrerar med barnet och att jag då kommer att observera detta. Därför ber jag även om 

tillåtelse från dig att bli observerad. Ni kan när som helst ändra er och säga till om ni inte 

längre vill bli observerad även om ni tidigare har sagt ja. 

Observationerna kommer att ske vid ca 6 tillfällen i april-juni samt eventuellt i 

augusti/september. 

Har ni några frågor kring observationerna eller uppsatsen är det bara att fråga mig. 

Hälsningar Linda Westman  

 

Härmed ger jag mitt tillstånd till ovanstående observation. 

 

Namn…………………………………………………………………………. 

 

Underskrift……………………………………………….... 

 

Härmed ger jag inte tillstånd till ovanstående observation. 

 

Namn………………………………………………………………………….. 

 

Underskrift………………………………………………… 

 

Datum/ort……………………………………………………………………………. 


