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Legepladsen som et uformelt læringsmiljø

RAPPORT
Et casestudie af hvordan pædagoger tænker legepladsens
uformelle læringsmiljøer ind i forhold til arbejdet med læreplanstemaet ”natur og naturfænomener”.
Casestudiet er udarbejdet af VIA, med støtte fra Krible
Krable og Nordea-fonden.
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1

Forord

Projektet, ”Hvad pædagoger gør på legepladsen”, er et pædagogisk antropologisk single- casestudie initieret af VIA´s Program for Matematik- og Naturfagsdidaktik og den eksterne partner (Naturvejlederforeningens Krible Krable projekt). Fokus er på at generere viden om det ”trivielle” hverdagsliv på daginstitutionens legeplads og de lige så trivielle fysiske rammer, som er en del af undersøgelsens genstandsfelt og interessante, netop fordi de sjældent er genstand for refleksion.
Legepladsen som arena er således interessant at kigge nærmere på i forhold til at forstå, hvordan
rum og materialitet i de sociale praksisser imellem børn og voksne på legepladsen får og giver betydning i forhold til børns undersøgende, afprøvende og fortolkende hverdagsaktiviteter.
Genstandsfeltet for projektet er dermed et fokuseret blik om end et af mange i forhold til at få øje
på, hvordan pædagoger fortolker arbejdet med læreplanstemaet ”Natur og Naturfænomener” - nyligt revideret til (2018) ”Natur, Udeliv og Science”1 i børnehavens uderum.
Datamaterialet består af feltnoter, samtaler, interviews, og observationer i form af foto og videooptagelser.
Projektet er gennemført i perioden 1.1.2017 til 31.12.2018 af Camilla Bech Blomgreen, adjunkt ved
pædagoguddannelsen, Via University College.

2

Indledning

Louise Fabian2 beskriver i tidsskriftet ” Slagmark”, hvordan man de seneste 20 år har bemærket en
vending mod, hvordan menneskers erkendelse og sociale liv er rumligt situeret. Hun beretter
blandt andet om, hvordan der i både forskning og samfund kan spores en stigende opmærksomhed mod, hvordan vi mennesker forstår, forvalter og tænker rum og materialitet ind som en relevant aktør, når vi skal orkestrere social aktivitet.
I nærværende projekt har fokus været på at få øje på og italesætte, hvordan og i hvilken grad tanker om rum og materialitet får liv i pædagogers hverdagspraksis og bliver en strukturerende agent i
planlægningen og udførelsen af arbejdet med læreplanstemaet3
”Den rumlige vending”, som Fabian i artiklen søger at indfange og beskrive, tænkes dog mere som
en fornyet opmærksomhed mod, hvordan fænomener og processer, som længe har påkaldt sig en
analytisk opmærksomhed bl.a. i antropologien, kan tænkes ind i andre videnskabstraditioner og
faglige felter.
Casestudiet afsøger således, i hvilken grad en fornyet ”rumlig” opmærksomhed inden for felter
som science formår at etablere sig som en grænsekrydsende almenpædagogisk og naturfagsdidaktisk sensitivitet i pædagogers brug og fortolkning af uderum ind i børnehavens hverdagsliv (Simonsen, 2018, s.1 & Finnegan, A, 2008).

1

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=202350

2

Louise Fabian er lektor ved Institut for Kultur og Samfund - Idéhistorie, Aarhus Universitet
I foråret 2017 da projektet blev sat i gang var ordlyden for det daværende læreplanstema med reference til dagtilbudsloven ”Natur og
Naturfænomener”. Senere i 2018 ændrede det sig til at hedde ”Natur, Udeliv og Science” - . Da det ikke er intentionen af projektet at
forholde sig specifikt til indhold og formulering af læreplanstema men pædagogernes arbejde generelt med naturfaglige tematikker, er
der ikke fokus på, hvad det ændrede ordvalg af læreplanstema betød for praksis. Fremadrettet når der refereres til pædagogernes
arbejde med læreplantemaet bruges termen ”læreplantemaet” file:///C:/Users/CABB/Downloads/AcceptNaturogNaturfaenomener_180615_www%20(1).pdf
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I praksis ser man bl.a., at Naturvejlederforeningen i kraft af projektet ”Krible Krable” byder ind med
etablering af minibiotophaver, insekthoteller mv., som hjælper bl.a. pædagogiske institutioner med
at orkestrere udeområder med henblik på at tilrettelægge udendørs autentiske læringsmiljøer, som
kan anvendes ind i arbejdet med uformelle undersøgende aktiviteter4. Ligeledes arbejdes der i
projektet ”Ny naturfag” med, hvordan grundskoleelevernes interesse for naturfagene kan styrkes i
kraft af målrettet didaktisk refleksion og indretning af naturfagslokaler5 (Otrel – Cass, Harter & Nørgaard Agerbo, 2015).
Når der traditionelt tales om pædagogers brug af daginstitutionens uderum peger EVA i evalueringen af pædagogernes arbejde (2015) med læreplanstemaet peges dog på, at pædagoger i forhold
til at interagere med uderummet primært har øje for, hvordan genstande og rum understøtter børnenes motoriske aktivitet. Derimod synes der kun i ringe grad at være et eksplicit fokus på, hvordan genstande og rum kan understøtte børnenes undersøgelse med afsæt i handling, som understøttes af pædagoginitierede overvejelser over, hvordan uformelle læringsrum bliver til i naturens
rum6 (EVA, 2015, s. 52).
Viden om, hvad der understøtter pædagogens arbejde med at understøtte læringsmiljøer i relation
til læreplanstemaet, synes dermed at kunne suppleres ved mere eksplicit at adressere betydningen af, at pædagoger forholder sig og ved noget om, hvordan rum og materialitet har betydning for
det, vi tænker og forventer skal ske i uformelle tilrettelagte læringssituationer. Nærværende casestudie prøver således ud fra en spatiel synsvinkel at klarlægge og få øje på potentialer i den daglige praksis i en børnehave i Midtjylland. Potentialer der åbner for didaktiske overvejelser og tilføjelser i forhold til at tænke arbejdet med naturfaglige fænomener ind i børnenes nære verden.

3

Abstrakt

Beskrivelse af casestudiet og målsætning
Udgangspunktet for casestudiet var at følge interaktionen mellem børn og stuens pædagoger for at
iagttage, hvordan pædagogerne fortolkede og omsatte ordlyden i læreplanstemaet til en didaktisk
og handlende kompetence i samværet med børnene.
Efter de to første indledende besøg stod det klart, at praksis foldede sig ud anderledes end først
antaget. Konkret var det ikke muligt at iagttage interaktion mellem pædagoger og børn i uderummet om formiddagen, da praksis på stedet forløb på en sådan måde, at de børn, der havde lyst,
måtte være på udearealet alene i formiddagsmodulet under opsyn af pædagogerne gennem en
åben dør og et stort glasparti. Her kunne det så påpeges, at det havde været muligt om eftermiddagen at iagttage og samle data med det formål at iagttage interaktion mellem pædagoger og
børn. Dog synes bruddet med forventningen om en særlig praksisorganisering af hverdagen at
kalde på en særlig opmærksomhed. En række spørgsmål rejste sig derfor i forhold til, hvordan pædagogerne og børn fortolkede og opfattede dette tids- og fysiske rum i børnenes hverdag, samt
hvilken rolle de fysiske omgivelser spillede i forhold til at orkestrere den legeadfærd, der kunne
iagttages på udearealet.

4

http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2018/

5

http://www.universefonden.dk/projekter/nynaturfag-afsluttet/

6

file:///C:/Users/CABB/Downloads/AcceptNaturogNaturfaenomener_180615_www%20(1).pdf
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Fokus for casestudiet ændredes således fra at se på interaktion mellem pædagog og barn, til at se
på interaktion mellem omgivelser og børn og pædagogers forståelse af dette som en didaktisk og
pædagogisk overvejelse.
I casestudiet arbejdes der således ud fra at belyse nedenstående:
”Er pædagoger opmærksomme på muligheden for at inddrage og eksplicit at didaktisere uderummet? Dette med baggrund i en viden om, at artefakter og funktioner i omgivelserne stimulerer til en
særlig legeadfærd, hvor børnene kan gøre sig erfaringer med tematikker, som knytter sig til læreplanstemaet.

3.1

Slutmål

Delmålene som forholder sig til forskningsspørgsmålet, er listet op nedenfor:





Hvordan og hvornår tænker pædagoger, at de handler naturfagligt
Hvordan indretter og inddrager og bruger pædagoger overvejelser over udformning af uderum i
børnehaven i forhold til at understøtte arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener?
På hvilken måde understøtter pædagogers udformning af uderum deres arbejde med læreplanstemaet ”Natur og Naturfænomener”?

Overordnet er der gjort flg. fund på baggrund casestudiet:


Projektet peger overordnet på et udviklingspotentiale i forhold til at arbejde med at intendere uformelle læringsmiljøer ind i arbejdet med læreplanstemaet. Der peges på at eks. Som minibiotop,
kævler på legepladsen og insekthotel, er en måde at understøtte arbejdet med at udvikle børns naturfaglige handlekompetencer gennem brug af uformelle læringsmiljøer. Dog kræver det for at lykkedes, viden om og løbende opmærksomhed på, hvordan funktioner i omgivelserne, som bakker,
løst materiale, vand, tæt krat osv. Indbyder til leg hos børnegruppen. Dette er meget afhængigt af
børnenes erfaringsniveau med lignende funktioner, forestillingsevne om mulig handling og motivation for at interagere med omgivelserne.



Pædagogerne inddrager i et mindre omfang rum og materialitet på legepladsen som inspiration til i
uformelle læringsmiljøer at arbejde med læreplanstemaet (natur og naturfænomener, - natur, udeliv og science).



Pædagogerne fortæller generelt om deres arbejde med læreplanstemaet med afsæt i formelle aktiviteter. Pædagoger tænker således kun i mindre grad børns førstehåndsoplevelser fra børns steder
på legepladsen ind som inspiration til at intendere uformelle læringsmiljøer med et naturfagligt fokus i uderummet.
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4



Det kræver en løbende sensitivitet og opmærksomhed fra pædagogens side på barnets brug, interesse og fortrolighed med kontekst, og de funktioner, der viser sig i omgivelserne på legepladsen
for at lykkes med at intendere særlig legeadfærd, hvor børnene kan gøre sig erfaringer med tematikker, som knytter sig til læreplanstemaet.



Når pædagogerne fortalte om den didaktiske tilrettelæggelse og intention i uderummet, refererede
pædagogerne overvejende til rum som en ramme for aktivitet. Refleksion over hvordan børns steder kan understøtte naturfaglige læringsmiljøer, med afsæt i barnets aktuelle optagethed var således ikke en typisk og gennemgående refleksion i praksis. Observation og løbende samtaler med pædagogerne i børnehavens hverdag viste hos pædagogerne dog refleksion i forhold til at understøtte
legemiljøer, hvorimod omgivelserne som uformelle læringsmiljøer i mindre grad blev nævnt som en
eksplicit overvejelse på samme måde som indhold, form og organisering. Rum og materialitet
kunne således i tilrettelæggelsen af læringsaktiviteter i større grad tænkes ind og være afsæt for
selvstændig refleksion.

Genstandsfelt

Udgangspunktet for casestudiets genstandsfelt er de fysiske rammer, som udgør og udfylder legepladsens areal i en børnehave i Midtjylland. De fysiske rammer betragtes ind i praksis som ligeså
aktive medspillere i hverdagen som pædagogerne. De fysiske rammer og legepladsens genstande
får dog ikke lov at tale for sig selv, men vil blive undersøgt i en optik, som kombinerer et teoretisk
blik på de fysiske rammer med informanternes overvejelser og brug af disse i hverdagen.
Når man ser på det erkendelsesteoretisk, skal det således bemærkes, at de fysiske rammer i børnehaven ikke trods pædagogiske intentioner opfattes som determinerende for den adfærd, der opstår, men at de fysiske rammer besværliggør eller understøtter pædagogiske ideer og intentioner
(Rasmussen, 2014)
I projektet betegnes de udendørs rammer som værende opdelt i former for ”rum(steder)”, såvel
som huse og bygninger indeholder forskellige former for rum.

5

Projektets relevans

Analytisk relevans
 I kraft af projektet ønskes det at bidrage med viden om, hvordan tanker om rum og genstande
kan nuancere en didaktisk diskussion i forhold til, hvordan der arbejdes med det reviderede læreplanstema i daginstitutionens uderum.
Praktisk relevans:
 Projektet tilstræber at udvikle pædagogers opmærksomhed på uformelle læringsrum på legepladsen og børns steder i forhold til at styrke arbejdet med det reviderede læreplanstema.
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Etnografisk relevans:
 Viden om hvordan pædagoger tænker og gør, når de arbejder med at formidle lære- planstemaet i uderum
Politisk relevans:
 At styrke fokus og indsats i forhold til, hvordan der kan arbejdes med at udvikle pædagogers
handlekompetence i forhold til at arbejde med læreplanstemaet.

6

Projektstyring

Projektet kan karakteriseres som et eksplorativt projekt, da projektets grundpræmis er gennem 2
indsamlingsperioder med fokus på deltagelse og observation at få viden om en særlig praksis. Omfang og den præcise karakter af det endelige slutprodukt kendes ikke (Hastrup, 2003). Der er dog
formuleret et formål og en række slutmål, dels for at styre projektet i forhold til tid og ressourcer og
for at fokusere en arbejdsindsats, dels for at hjælpe hjælper den interne og eksterne kommunikation på vej, så der kan kommunikeres præcist ud om, hvad det er for en leverance (omfang og karakter), der ønskes.

7

Metode

7.1

Kontekst:

En beskrivelse af konteksten for projektet, og deraf hvilken diskursiv sammenhæng genstandsfeltet
optræder på baggrund af og bliver fortolket i forhold til, får i nærværende casestudie en særlig betydning i forhold til at forstå tilblivelseshistorien og udviklingsdynamikken for, hvordan pædagoger i
praksis fortolker og gør i deres arbejde med læreplanstemaet. Casestudiet vil således udover at
belyse konkrete tematikker i praksis i forhold til genstandsfeltet give mulighed for at forstå og beskrive sammenhænge mellem strukturelle forhold, menneskelig praksis og fortolkningssystemer
(Ingeman, 2013).
Deraf tænkes det også, at det vil være muligt at udpege mulighedsrum for, hvordan pædagogen
kan arbejde med læreplantemaet ind i daginstitutionens formelle og trivielle praksisrammer (Ibid).
I 2004 blev der indført pædagogiske læreplaner i børnehaver, dagplejer og vuggestuer. Med dette
kom et øget fokus på at målsætte, planlægge og evaluere en hel professions måde at betragte sit
eget arbejde og sin opgave på (EVA, 2015). Indførelsen af de pædagogiske læreplaner bidrog således til at flytte fokus i børnehaven mod et mere eksplicit fokus på læring og forudsætningerne
derfor.
I forhold til temaet om ”natur og naturfænomener” stod pædagoger over for en opgave, hvor de
skulle rammesætte, organisere og initiere til børns aktiviteter med henblik på at tilegne sig kompetencer i forhold til det konkrete læreplanstema.
Dette Evaluerer EVA i 2015 er svært for de fleste pædagoger. De finder bl.a.” at den pædagogiske
tilgang, der er mest udbredt, er at følge børnenes nysgerrighed og besvare spørgsmål. Især ude i
naturen ser det ud til, at arbejdet er mindre voksenstyret (arbejdet er ikke i så høj grad kendetegnet
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ved, at de voksne har forberedt aktiviteter”). Generelt er det mindre udbredt at udføre eksperimenter sammen med børnene” (EVA, 2015, s. 52).
Pædagogerne synes således at have svært ved at igangsætte formel aktivitet med et naturfagligt
indhold. Ligeledes synes læringsaktiviteter med afsæt i børns nysgerrighed at være fokuseret mod,
at børns spontane optagethed af naturens fænomener matches med ordsvar frem for undersøgende og afprøvende handling.
At organisere og designe rum der understøtter handling ind i det naturfaglige felt synes således at
være en svær øvelse for pædagogerne.
Lovændringer i forhold til en ”styrket pædagogisk læreplan” (Elbæk, m.fl., 2016), som trådte i kraft
sommeren 20187, betyder at pædagoger i forhold til det nye tema ”Natur, Udeliv og Science” forventes at kunne agere på baggrund af en viden om, ”hvordan læringsmiljøet understøtter, at alle
børn observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, og således får erfaringer med
at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed”.
I beskrivelsen af værdigrundlaget for det pædagogiske virke for den børnehave, der er genstand
for casestudiet, træder en grundlæggende intention og opmærksomhed på uderummet og dets potentiale også frem. Der står bl.a. i beskrivelsen af dagtilbuddet at: ” Legepladsen i Virklund børnehave er en naturlegeplads med mange muligheder for fordybelse og fysisk udfoldelse. Legepladsen er i forskellige niveauer og mange store træer” 8.
Ordene naturlegeplads, fordybelse og fysisk udfoldelse konnekterer således også forventninger til
pædagogerne i forhold til hvilken pædagogik, syn på læring og børn de agerer med afsæt i (Lysklett, 2013, 113).
Endeligt må der forventes at eksistere en ledelsesmæssig og politisk bevågenhed for, at der i de
enkelte daginstitutioner arbejdes eksplicit med at oversætte og arbejde med læreplanstemaet. Silkeborg kommune arbejder i børn og unge regi ud fra en overordnet naturfagsstrategi, som dog kun
i meget begrænset omfang fokuserer på konkrete tiltag inden for daginstitutionsområdet. Dog hviler den lokale strategi på anbefalinger fra ”et fælles løft”, som ekspliciterer at: ”Den enkelte kommune skal gøre naturfagene til indsatsområde i de kommunale kvalitetsrapporter for folkeskolen og
senest i 2010 have en kommunal naturfagsstrategi, der sikrer: ”Sammenhæng og progression fra
børnehave til ungdomsuddannelser.”9
Samlet set intenderer rammevilkår som læreplanstema og kommunal- og lokal strategi en forventning til pædagogerne ansat i den pågældende børnehave om at arbejde med bestemte tematikker
på bestemte måder.
Praksis skal således ses som en oversættelse af udefrakommende rammeforudsætninger, som
bringes i spil ind i en lokalforankret værdibaseret virkelighed (Gulløv, 2010).

7

https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/materialesamling-anne-kjaer-olsen-er-den-nye-laereplan-til-for-boernene-eller-et-vaerktoejfor-paedagogerne-d.-26.-oktober-2017-1536.pdf

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/en-styrket-paedagogisk-laereplan/
8

https://virklund-sydbyen.silkeborg.dk/Om-os/Virklund-Bornehave

9

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Om-Kommunen/Politikker-og-strategier/Naturfagsstrategi_for_Silkeborg_Kommune.pdf?la=da&la=da, s.19
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7.2

At gå på opdagelse i eget felt

I nærværende casestudie betragter jeg mig selv som nyankommen, altså en slags novice, der
igennem en læreproces lærer om legitime tolkninger, betydningssystemer, måder at gøre ting på
og måder at tale om omverdenen på inden for det praksisfællesskab, som jeg anskuer børnehavens dagligdag som.
Gruppen af pædagoger anskuer jeg som et erfarent arbejdsfællesskab. Jeg forventer, at de med
en vis selvfølge praktiserer og fortolker ud fra en fælles, for andre ikke italesat, forståelsesramme.
Min rolle består således i at lære om den implicitte kultur og italesætte, hvordan pædagogerne i
børnehaven opererer på baggrund af et sæt af implicitte betydningssystemer (Hasse, 2002, kap.
4). De perspektiver, der er udvalgt i analysen skal dog ikke ses som et absolut fokus, men som betydningsfulde perspektiver, som jeg specifikt har bemærket, eller som stikker ud, og derfor ”trænger sig på”(Hasse, 2002, s. 373).
I mine første møder med felten kigger jeg på baggrund af samtaler og observationer a pædagogerne på, hvordan de arbejder med læreplanstemaet i børnehavens dagligdag.
Jeg får således opbygget en tolkningsramme ud fra en deltagerposition, der gør det muligt at forstå
aspekter af den verden, jeg møder i børnehaven. En virkelighed der, når den fremanalyseres, er
betinget af mine muligheder for at lære den at kende. Her spiller både sociale og fysiske faktorer
ind. Dels skiller jeg mig fysisk ud, idet jeg ikke bevæger mig med samme selvfølgelighed og kompetence i felten som børnehavens pædagoger, dels fordi, min erfaring er en anden end den pædagogerne deler (Bundgaard, 2002, kap. 3).

7.2.1 Etisk refleksion
Jeg oplevede i særlige situationer på legepladsen, at jeg måtte træde ud af den atypiske voksenrolle og ind i pædagogrollen med den refleksion til følge, at det begrænsede mig i at få vigtig viden,
men opretholdt det tillidsforhold, der hos børnene eksisterede til kategorien ”voksen”. I et feltnotat
står der: ”Af etiske grunde er jeg nødt til at indtage en rolle som pædagog. Jeg oplevede at være
nødt til at agere i forhold til, at jeg af nogle børn var søgt – ikke nødvendigvis som pædagog men
som en voksen, hvor der er visse forventninger til som barn, at man træder ind og agerer, når der
opleves utryghed eller uretfærdighed. Dette gav mig løbende en række overvejelser over, hvorvidt
jeg mudrede min rolle i forhold til, hvordan pædagogerne så mig (feltnotat) (Rubow, Overgaard
Mogensen & Bundgaard, 2018, s. 41).
De perspektiver der fremskrives, er derfor perspektiver på verden om end et kvalificeret bud, som i
første omgang beror på mødet med felten og sidenhen fokuseret deltagerobservation, samtaler,
interview og fotos.
Der vil derfor være aspekter, jeg ikke får adgang til, og som ikke fremgår af teksten, fordi bestemte
positioner, fagligt kendskab og dominans giver adgang til en bestemt viden i felten. Det er derfor
vigtigt for mig i de uformelle samtaler at være opmærksom på, hvad de ansatte fortæller, men også
hvilken kontekst de taler ud fra. Dette for at jeg får mulighed for at erfare og lære om så mange
perspektiver og tolkningsrammer som muligt (Bundgaard, 2010, kap 3).
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7.3

Dataindsamling

Det empiriske grundlag udgøres af et casestudie foretaget i en integreret daginstitution I Silkeborg
kommune med start januar 2017 og slut december 2018. Under hele forløbet var fokus på at følge
børn og pædagoger fra en førskolegruppe. Gruppen var særligt udvalgt på baggrund af den ene af
stuens faste pædagogers arbejde med natur.
Projektet er i første omgang fokuseret mod at kunne identificere eksempler, som afsæt for at tegne
et genstandsfelt, der siden hen kan trækkes viden ud af i forhold til at afdække, hvilke betingelser
eksemplerne eksisterer under. Da studiet er et singlecasestudie, vil det ikke være muligt at pege
på nogle lovmæssigheder, som gør sig bredt gældende i forhold til et større antal kontekster og informanter. Dog antages det, at der for praktikere inden for daginstitutionsområdet vil være en genkendelighed i forhold til de tematikker, der præsenteres i projektet som særligt interessante (Ingeman, 2016).
Tanken med at forfølge konkrete eksempler som udgangspunkt for erkendelse, hviler også på en
tanke om at arbejde med gyldighed i forhold til, hvordan informanterne oplever en relevans og genkendelighed af forskningsspørgsmålet i forhold til egen hverdagspraksis.
Dataindsamlingen har indledningsvis formet sig ved at tage afsæt i informanternes egne italesættelser og sidenhen i den fokuserede kodning at koble til teoretiske distinktioner for at operationalisere og gøre en praksisviden gyldig og genkendelig.
Der er også arbejdet med løbende at bringe data tilbage til aktørerne i praksis for at afprøve forløbelige overvejelser og antagelser gennem supplerende og uddybende interview med pædagogerne (flyvbjerg, 2004).
Forskningsspørgsmålet har derfor også løbende formet sig på baggrund af, hvad der var muligt at
sige noget om ud fra data (Thaagaard & brinkmann 2006, Wadel 1991).
Et af de grundlæggende spørgsmål, jeg brugte lang tid på at reflektere over i forbindelse med design og udførelse af projektet, var den diskrepans jeg iagttog i forhold til, hvordan jeg troede, jeg
skulle iagttage pædagogers arbejde med læreplanstemaet, og så den måde jeg i mødet med praksis fik øje på det.
Jeg oplevede i de indledende samtaler med pædagogerne stort engagement og iver efter at
hjælpe mig på vej i arbejdet med at indsamle fortællinger, praksisbeskrivelser og produkter, som
kunne illustrere og vise pædagogernes arbejde. De viste mig plancher og fortalte detaljeret om deres mange ture ud af huset. Tilbagevendende traditionsrige ture fyldt med oplevelse, fysisk aktivitet
og snak om den natur pædagogerne tog børnene med ud i. Ligeledes blev jeg med stor stolthed
introduceret for de mapper med efterhånden mange bilag og eksempler på forsøg og aktiviteter,
man kunne igangsætte som pædagog.
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Det pædagogerne viste mig var dog ikke samstemmende og dækkende for, hvad jeg iagttog i hverdagens praksis, som kunne identificeres som at arbejde med tematikker knyttet til læreplanstemaet.
I børnehavens praksis iagttog jeg i de indledende feltobservationer således en diskrepans i den
måde naturfaglig læring og kompetence blev afgrænset og italesat af pædagogerne i forhold til,
hvad der faktisk kunne iagttages i praksis. Jeg blev derfor nysgerrig i forhold til at få øje på potentialet i de mellemregninger og den tavse praksis, pædagogen undlod at fortælle om.
Hvorfor pædagogerne ikke medtog de aspekter af praksis, der skrives frem i casestudiet forklares
måske bedst med de forventninger, der eksisterer i det pædagogiske felt i forhold til, hvilke former
og kontekster læring forventes at antage og opstå i (Maynard og Waters, 2007).
Mine observationer af, hvad pædagogerne gjorde eller ikke gjorde, gjorde mig således opmærksom og nysgerrig på samme tid. Pædagogerne interagerede løbende med børnene i hverdagen,
og dog var børnene ladt alene i store perioder. En rundtur med en af pædagogerne gjorde dog udslaget i forhold til det endelige fokus. Hun fortalte at børnehaven var en del af Krible Krable konceptet10. Børnehaven havde således modtaget en minibiotop samt et insekthotel med henblik på at
understøtte børns undersøgelse og viden om Krible Krable dyr. Pædagogen fortalte dog, at insekthotellet ikke virkede, men at de til gengæld fandt mange dyr under de mange kævler, som var
samlet rundt omkring i uderummet (feltnotat, 2017). Jeg begyndte herefter at interessere mig for,
hvordan pædagogerne arbejdede med at indrette og bruge omgivelser og materialitet som et greb i
forhold til at handle ind i en lokal kontekst med forståelse for, hvordan hverdagens genstande og
rum kan støtte arbejdet med læreplanstemaet i uderummet på daginstitutionen.
Selve perioden blev tilrettelagt som to perioder med indsamling, systematisering af data, kodning
af data og analyse. Undervejs har det været nødvendigt at tilføje ekstra dataindsamlingsperioder.
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7.4

Observation:

Observation, videooptag og fotos af børns interaktion med genstande, omgivelser og rum gav viden om, hvordan børn interagerede med uderummet i uformelle aktiviteter udenfor. Samtidig bidrog det med viden om, hvordan artefakter og indretning af steder intenderet af pædagoger blev
brugt og bragt i spil i børnenes sociale praksis i uderummet.
7.5

Børns steder og voksnes steder til børn gennem iagttagelse og dokumentation med
foto og video.

Fotos og video i særdeleshed har i dette projekt været af stor betydning for at kunne afdække og
sætte ord på, hvad pædagoger gør, og på hvilken baggrund de agerer i hverdagslivet på legepladsen.
Videodata bringes således ind for at kunne give detaljerede analyser af sociale handlinger mellem
materielle genstande, steder og børn. Videodata skal således bidrage med viden om, hvilken adfærd børnene har de pågældende steder, og om der i legeadfærden kan identificeres adfærd, som
relaterer sig til læreplanstemaets indhold. (Davidsen & Kjær, 2018, 88).
De indsamlede videodata er efterfølgende blevet struktureret i tema ud fra først en induktiv kodning og senere hen ud fra en mere fokuseret kodning med afsæt i forskningsspørgsmålet og de
spørgsmål og temaer, der viser sig på baggrund af arbejdet med data.
Processen fra kodning og kategorisering af de første data i tematikker til en udvælgelse af enkelte
fint-transskriberede videopassager forbliver dog en iterativ proces, da jeg kontinuerligt gennem
processen vender tilbage og føjer til datamaterialet efterhånden som et teoretisk fortolkningsapparat former sig (Ibid, kap.10).

7.6

Interviews:

Det halvstrukturerede interview blive inddraget for at få belyst udvalgte temaer i relation til de feltnoter, fotos, og det videomateriale, som er afsæt for interviewsituationen fremfor at få besvaret
specifikke spørgsmål. Samtidig er der også plads til at lade informanten tale sig ind på emner, som
udspringer af interviewers spørgsmål, og som kan udfordre eller fokusere det hidtidige forskningsspørgsmål.
Med det åbne interview indhentede jeg således nuancerede beskrivelser af de tematikker, som viste sig i den forløbelige gennemgang af video og foto. Ligeledes blev der arbejdet med i interviewet at afprøve genkendeligheden og fortolkningen af de kodningskategorier, som var blevet til
på baggrund af fotos og videomateriale samt de italesættelser, som pædagogerne selv bragte i spil
i den pædagogiske hverdag (Kvale & Brinkmann, 2015, kap. 9). I forhold til interview, er de fulde
interview lyttet igennem flere gange. De transskriberede passager er udvalgt ud fra, hvordan de
udfoldede, supplerede eller udfordrede de tematikker, der i forvejen arbejdes med at kode ud fra.
Det er således ikke de fulde interview, der er transskriberede (Bundgaard, Overgaard Mogensen
og Rubow, 2018, kap. 11).
Efter det første interview valgte jeg at føje endnu en interviewrunde til med pædagogerne. Fokus
havde på baggrund af forløbelig dataindsamling, analyse og interview, ændret sig til at fokusere
på, hvordan pædagogerne forholder sig til den faktiske brug af uderummet. Jeg manglede dermed
data på, hvorvidt pædagogen var optaget af, og hvad de vidste om, hvor børnene færdes, samt
pædagogers brug af steder og deres arbejde med at indrette særlige uformelle læringsmiljøer.
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Efter at have afholdt det første interview med en af pædagogerne, blev det også tydeligt for mig, at
det ville styrke interviewsituationen, hvis jeg bad interviewpersonen om at forholde sig til praksis på
baggrund af et visuelt materiale.
Jeg inddrog fremadrettet i interviewsituationen således optagelser af hverdagssituationer for at
styrke og hjælpe pædagogens bevidsthed om, hvordan børn interagerede med omgivelserne i
hverdagssituationen. Interview med pædagoger med inddragelse af Video og foto tænkes ind som
en nonverbal støtte for pædagogerne i forhold til at tale om og reflektere over konkrete handlinger
og genkalde sig de situationer på legepladsen, jeg var optaget af.
Samtidig noterede jeg mig, at brugen af de fysiske artefakter skabte et mere afslappet og flydende
interview ved at flytte fokus fra interviewsituationen og over på et fælles tredje ().
Forud for de opfølgende og supplerende interview bad jeg pædagogerne om at tage fotos af, hvor
de troede børn opholdte sig, og hvordan disse steder kunne anvendes med henblik på at understøtter børns tilegnelse af kompetencer (Elmose, 2007), som knytter sig til læreplanstemaet.
Jeg bad også børnehavebørnene om at indtegne de steder på papir, hvor de opholdte sig meget
og synes var gode legesteder. Dette fungerede ikke efter hensigten. Jeg bad derfor sidenhen børnene om at gentage øvelsen, men denne gang skulle de dokumentere stederne i form af fotos på
IPad. Under turene med IPad gik jeg med og noterede, hvad børnene fortalte om de steder, de tog
mig med hen til.
Interviewsituationen havde således fokus på, hvad børnene viste og selv fortalte om legepladsens
rum, og hvordan dette stod i kontrast eller understøttedes af pædagogernes overvejelser over læringsmiljøer i uderummet, hvor de orkestrerede arkitekturen med et pædagogisk formål.
7.7

Analysestrategi/Databehandling

I nærværende casestudie er der indsamlet flere former for kvalitative data – videooptag, foto, interview og feltnoter om, hvordan børn og voksne interagerede og fortolkede det sociale rum på legepladsen i børnehaven, der er afsæt for casestudiet. For at kunne overskue og håndtere det fulde
datamateriale, er databehandlingsmaterialet Nvivo blevet brugt.
Det fulde datamateriale er således set igennem flere gange. De første deskriptive koder er således
vokset ud af datamaterialet efter at have set det igennem de første gange. Sidenhen blev materialet set igennem igen for at se efter nye mønstre og tematikker. De mere fokuserede koder, samler
derfor kodebeskrivelserne fra det deskriptive stadie med materialet i tematikker. Endeligt er der arbejdet med at kondensere og udvælge en slutkodeliste, hvor emner, der er sammenfattende for
den fokuserede kodning og som træder frem i materialet, listes op og knyttes til et teoretisk begrebsapparat (Bundgaard, Overgaard Mogensen og Rubow, 2018, kap. 4).
For at støtte og overskue de løbende analytiske overvejelser er der supplerende blevet gjort brug
af memoer til at nedfælde overvejelser over sammenhænge mellem de analytiske kategorier der
opstår. Ligeledes er der reflekteret over, hvordan det teoretiske begrebsapparat beskriver de data,
der er hentet i felten.
Der søges også metodisk at tage højde for bestemte paradigmatiske distinktioner – altså at viden
inden for fagfelter åbenbarer, men også ekskluderer og marginaliserer andre former for forståelser
og refleksion. Det er derfor centralt i dette forskningsprojekt at lade erkendelsesinteressen styre af
interessen for at afdække problemet og lade analysen bære præg af en åben helhedsorienteret teoriinddragelse med henblik på at afdække og undersøge pædagogers arbejde med læreplanstemaet i uderummet på legepladsen fra forskellige perspektiver og niveauer. (Ingeman, 2016)
Inger Lerstrups begreb ”features” og videreudvikling af taksonomi, som knytter sig til Gibsons teori
om omkring affordance (Lerstrup, 2016) inddrages sammen med øvrig litteratur om, hvordan vi
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som mennesker fortolker og interagerer med rum og materialitet. Dette som et greb til at forstå
data i forhold til, hvad der adskiller og samler den materialitet og de rum, som identificeres som
børns og voksnes steder, og hvordan det, pædagoger gør, kan fortolkes.

8

Resultater

9

– Refleksioner over børn og voksnes steder som læringsmiljøer

De følgende eksempler på empiri, som er medtaget i analysen, er repræsentative for de tematikker, som viste sig i datamaterialet, og som fyldte i informanternes italesættelser og i det, der kunne
iagttages i praksis i børnehaven.
Ved at følge pædagoger og børn i uderummene på legepladsen og på tur i deres nærmiljø er der i
nærværende projekt blevet arbejdet med at indkredse, hvorvidt pædagoger er opmærksomme på,
hvor børn opholder sig, og hvordan pædagoger fortolker dette med fokus på at understøtte uformelle læringsmiljøer med fokus på naturfaglige aktiviteter?
De primære fund beskriver de steder, der under besøg i børnehaven er observeret som ”børnenes
egne steder”, altså steder hvor børnene færdes og giver udtryk for, at de har et tilhørsforhold til.
Ligeledes beskriver de primære fund ”voksnes steder til børn”, som er planlagt, designet og kodet
med bestemte betydninger rettet mod børn (Rasmussen, 2006).
I relation til dette har det også været interessant at kigge nærmere på de tilfælde, hvor det opleves
at være sammenfald mellem ”børns steder” og ”voksnes steder til børn”. Dette viser nedenstående
model. Det interessante ved tabellen er dog ikke den kvantitative fordeling mellem de forskellige
kategorier, men i større grad at blive klogere på, hvordan børn faktisk indtager og betydningstilskriver, hvor der opleves sammenfald mellem børns steder og voksnes steder til børn. Oplever og bruger børn faktisk de steder voksne tilrettelægger til dem i overensstemmelse med intentionen?
A: børns steder
1: børns 61
steder
2: voks- 33
nes steder til
børn

B: voksnes steder til
børn
33
55

15/34

9.1

Hvordan oplever og bruger børn og voksne rum i børnehaven?

9.1.1 Børns steder:
Sammenholdes videomaterialet og fotos fra de steder, som er kodet som ”børns steder”, men som
samtidig ikke er kodet som ”voksnes steder til børn” viser det sig, at steder med en blød funktionalitet er særligt repræsenteret i denne kategori. Det er altså steder, der gennem deres ubestemthed
tilbyder et bredt spektrum af brugsformer og dermed giver børnene mulighed for en kreativ fortolkning af betydning og funktion. På legepladsens sås bl.a. eksempler på genstande og rum med en
blød funktionalisme i form af buskads, stammer, skråninger, træer, fald i terræn, bakker og fordybninger og afgrænsede rum, som findes i vildt buskads (Kirkeby, Gitz Johansen & Kampmann, 2005
s. 49-53).

Figur 1 Ovenfor ses der på fotoet et eks. på et af børnenes steder - en skrænt på legepladsen,
hvor det kunne iagttages, at børnene gravede, byggede, kurrede og legede med vand. 2
Nedenstående er uddrag fra feltnotater og samtaler med de børn, der brugte netop de steder, som
havde funktion af at være børnenes egne steder.
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En pige kommer og spørger mig. ”Vil du med ud i skoven”. Ja, siger jeg. Jeg spørger: ”Kommer der
voksne her?”. Pigen svarer: ”Ja, men kun for at klippe hæk”. Jeg spørger: ”Hvad er der her?”. Pigen viser mig et bestemt træ med en lille åbning. ”Her er regnormene, når de dør. Det er en kirke.
Regnormene får kappe på”(videoobservation, 2018).
Eksemplet illustrerer, hvordan pigen i sin leg udviser interesse for de naturfænomener, hun møder
på legepladsen, og som knytter sig til den lokale virkelighed pigen færdes i. Pigen leger ikke for at
lære, men i kraft af de førstehåndserfaringer pigen gør sig gennem leg, gør hun sig en masse lærerige oplevelser, som den opmærksomme pædagog kan kvalificere i andre læringsaktiviteter eller
bruge som inspiration og motivation til at arbejde med at etablere vedkommende naturfaglige læringsmiljøer for barnet (Brostrøm, 2015).
I forhold til det konkrete eksempel med pigen ovenfor ses det med reference til Inger Lerstrups modificerede taksonomi om ”features” i omgivelserne, hvordan ”loose material, creatures og shielded
terrain” tilbyder særlige handling potentialer, som kan føre til typer af leg som at iagttage, fange
dyr, gemme sig, fantasere, grave osv. (Lerstrup, 2016, s. 9). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at børnegrupper interagerer forskelligt afhængig af erfaring, fysisk formåen og interesse i
forhold til de funktioner i omgivelserne lnger Lerstrup peger på, der kan bruges som inspiration i
tilrettelæggelse af pædagogiske miljøer (Ibid).

9.1.2 Vandlegepladsen
Et andet eksempel viser videooptagelser af nogle drenges leg med vand og jord på en skråning i
børnehaven en regnvejrsdag.
”Børnene er optaget af at vise rundt. Vi kommer til en temmelig skrå bakke med en længde på 3
meter. Det har regnet temmelig kraftigt om natten og tidligt om morgenen. Der ligger derfor en stor
pøl af vand nederst ved foden af bakken. Der er en lille fordybning her, hvilket gør, at der dannes
en pyt. Børnene leger med i en gruppe på 4 at organisere, at 2 af børnene går til toppen af bakken
og transporterer og hælder vand ned af bakken. De er meget optaget af det, da de smiler og taler
til hinanden. De ser stort set ikke de andre børn og bemærker heller ikke mig. Der er ingen pædagoger til stede. De børn, der står ved foden af bakken, bruger sandkasseredskaber til at stille op,
så de leder vandet i forskellige retninger”(videoobservation, 2017).
Børnene i eksemplet er på egen hånd i gang med at afprøve, gøre sig erfaringer, systematisere og
konstruere foranlediget af de ”features” og dermed muligheder, som omgivelserne tilbyder. Inger
Lerstrup taler om med begreberne water, loose objects og loose materiel, hvordan omgivelserne i
eksemplet med drengene afhængigt af erfaringsniveau, forestillingsevne og interesse indbyder til
typiske aktiviteter, som det at forme, flytte, grave, bygge dæmninger, mixe med andre materialer,
arrangere og anvende redskaber osv. Det er også disse aktiviteter, der i datamaterialet kan iagttages der foregår på dette sted i børnehaven. Legemiljøet, der præsenteres ovenfor, inddrages dog
ikke i anden pædagogisk aktivitet, som kunne koble børnenes interesse og brug af ”features” i omgivelserne til arbejdet med læreplantemaet. – ses af nedenstående interviewpassage.

17/34

Pædagogen siger i et interview om stedet: ”Det er sådan et sted, hvor der ikke er nogen voksne,
der tager ansvar for det. Det er sådan en dejlig mudret skrænt. Jeg kan godt forstå, at de synes, at
det er et dejligt sted. Det, de ikke skal, er at smide mudder op på væggen, så kan de ikke være
der” (interview 2, 2018).
Pædagogisk kunne det være en overvejelse at arbejde med funktionelt at kode udendørs arealer, i
forhold til hvordan de, som i eksemplerne inviterer, åbner og henholdsvis afviser og lukker i forhold
til en undersøgende og afprøvende brug. Dette dog med en bevidsthed om, at der ikke eksisterer
et en til en forhold mellem aktør og rum og materialitet (Kirkeby, Gitz – Johansen og Kampmann, s.
44). Der ligger således en særlig pædagogisk didaktisk overvejelse i at interessere sig for og at få
blik for, hvordan børn betydningstilskriver i børnehavens forskellige uderum 11 (Rasmussen, 2014).

9.1.3 Troldeskoven – et hemmeligt liv
Billederne nedenfor viser en passage (Troldeskoven) ned langs hækken, som børnene generelt
udpeger som et godt sted at være. Jeg fulgte en pige rundt langs passagen, imens hun fortalte om,
hvor hun kunne lide at opholde sig og hvorfor. Pigen fortæller bl.a.” ”Her kan jeg godt lide at være
– det hedder Troldeskoven. Her kan man lege far, mor og børn og finde regnorme. Man kan også
sidde på grenene…og så er der de der svampe…dem må vi ikke spise (feltnotat, efterår 2018).
Gennem den guidede tur fik jeg viden om, hvordan pigen sansede, fortolkede relaterede sig til og
fortolkede omgivelserne bl.a. ved at undersøge materialer – kradse i grene, grave i jord, og forestille sig de naturligt afgrænsede og formede rum ind i en rolleleg.
Troldeskoven er således et eksempel på, hvordan børnene og ikke blot pigen relaterede sig til et
bestemt sted som en social og kulturel praksis i børnehaven.

11

Her skal uderum forstås, ”som et sted, rum der er sanseligt og fuldt af betydning, og hvis sanselige karakter og betydning viser sig for
den person, som retter sig kropsligt og sansemæssigt mod stedet”(Rasmussen, 2014)
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Figur 3 Fotos viser den passage langs hækken, som kaldes Troldeskoven af børnene
I eksemplet med pigen, der fortæller om Troldeskoven, erfares det senere, at pædagogen er opmærksom på, at børnene opholder og leger her.
Pædagogen fortæller:
”De voksne klipper hæk ikke ud fra de voksnes forforståelse om, hvad der er praktisk eller kønt,
men på baggrund af observationer og børnenes fortællinger om, hvor der er godt at være, og hvordan hækken eller krattet eksempelvis kan understøtte rolleleg”.
Passagen illustrerer, hvordan pædagogen i dette eksempel bemærker, hvor børnene kan lide at
være ved at iagttage de steder, de indtager og benytter som deres egne. Dog reflekteres der kun i
mindre grad over, hvad det er ved stederne, som intenderer handling, og således kan bruges som
inspiration til at etablere læringsmiljøer, hvor børnene gør sig naturfaglige erfaringer (Lerstrup,
2016).

9.1.4 Børns steder som inspiration til uformelle læringsmiljøer
Om legepladsen som helhed fortæller en af pædagogerne senere i et interview:
”Legepladsen har nok indrettet sig selv, eller børnene har selv indrettet den. Vi har ikke kunnet
finde fælles fodslag. Vi ved godt, hvor børnene vil være. Vi kan godt klippe nogle buske, så de kan
komme ind under dem som i en hule, men ellers så er det ret vildt, selvom det er et privat havearrangement. Der er mange villaer rundt om. Jeg synes, at det er ligesom børnene, der har formet
den. Vi har sommetider skudt noget ind på legepladsen. der er f.eks. et bålhus her på stedet. Men
det er aldrig blevet brugt som bålhus…” (Pædagog1, Foråret 2018)
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Generelt siger begge pædagoger om ”børnenes steder”, at de ved, at børnene opholder sig der,
men at de ikke mere detaljeret forholder sig til den handling, der finder sted.
Jeg siger videre: ”Du fortæller, at I faktisk godt ved, hvor børnene kan lide at være”. ”Lægger I
mærke til hvad det er for en type natur eller type ramme, som de synes er sjov. Kan I bruge det til
at sige, så laver vi mere af det, eller er det noget I bare iagttager”. (pædagog, interview 2, 2018)
Pædagogen fortæller videre:
”Vi har gjort det, at vi f.eks. Har sat et legehus ind. Det har vi sat længere ind i skoven, fordi der er
noget tæt krat. Vi har sat det ind i det krat der, så man ligesom får lov til at gemme sig. Ikke
gemme sig for noget, men at være i ro til at være i den leg i det legehus. Så man laver, det lyder
skørt, men man laver et rum i rummet. Ligesom vi gør indenfor. Vi prøver ligesom hver gang, vi finder noget, så klipper vi ned eller klipper til, vi hjælper dem til at sige, det her det er et rigtig godt
sted, men vi kommer der ikke. Børn er hele tiden overvåget i dag, så her kan de være alene”. (Pædagog 1, Interview, 2018)
Det med som barn at føle sig fri af de voksnes blikke er en tematik, der generelt kan identificeres i
både feltnotater og interview.
Jeg spørger derfor videre:
”Den der tilbagetrukkethed. Hvad ligger der i overvejelser over det”.
Pædagog:
”Ikke så meget andet end, at det også er en leg, og nogle er vildt optaget af det. Og så tror jeg at vi
kan komme til at blande os for meget med … ”og hvad hedder den nu, og så kan vi lige gå ind i bogen, og se hvad det er. Det er altså ikke altid det, det handler om. Det handler om at finde de her
dyr, hvad gør de nu, hvis vi ligger dem derned, løber de så rundt eller? ”Nu er der to. Jeg tror de
slår. Nej de leger bare sammen”. Altså sådan nogle snakke er der…det er børnene selv, der har
gang i noget, hvor vi nødvendigvis ikke selv går ind og blander os. Fordi det bliver så overordnet,
så voksent, så læringsorienteret. Sådan som vi ser på læring, så skal man nemlig ind og slå op i
bøgerne og gå på IPad, men her er det børnene selv, og så kan de komme og spørge” (pædagog
1, interview 2018).
Der synes i pædagogens udsagn at spores en stor respekt omkring det Kim Rasmussen i bogen
”Pædagogik som viden og handling” beskriver som et stykke uformel børnekultur. Altså en respekt
for at børns egne steder er et udtryk for børns evne til symbolsk kreativitet og meningsdannelse ind
i hverdagens uderum (Rasmussen, 2014). Samtidig synes der i denne tilbagetrukkethed også at
mangle et blik for ikke bare at kende til børns steder og børns uformelle aktiviteter der, men også
vigtigheden af nuanceret at forstå, tænke og reflektere over børnenes egne tiltag, sansninger og
erfaringer på de steder, som de relaterer sig til. Dette for fremadrettet at arbejde med at skabe læringsmiljøer, som forholder sig til det, børn ved noget om og er optaget af.
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Amy B Demarest siger:” when teachers take a critical stance toward learning in the community,
there are no limits of what can serve as sources and knowledge. The teacher arrange - and make
space for the student to arrange – connections with other people, places and forms of knowledge”
(Demarest, 2015, s. 107).
Når vi planlægger uformelle såvel som formelle læringsmiljøer – som voksnes steder til børn - skal
vi således huske på at medregne, relatere og koble til de brede mættede sanseerfaringer, som
barnet gør sig i de uformelle lærings- og legemiljøer, de bevæger sig i i hverdagen for at styrke
barnets oplevelse af at kunne forstå og handle ind i de omgivelser, som vore hverdagsliv leves i og
forholder sig til (Louv, 2008, kap. 16 & Demarest, 2015, s 27).
Ud fra interviewpassagen kan der således tolkes, at der eksisterer en forståelse i praksis af, at børnenes uformelle interaktion med naturen og uderummet skal ses som noget, der tilhører barnet og
som synes at være afgrænset fra at kunne bidrage i arbejdet med læreplanstemaet. Læring forventes i praksis at antage form som formel og struktureret aktivitet, når det sættes i relation til læreplanstemaet (Brostrøm, 2015). Dette understøttes også af feltnoter. Her refererer pædagogerne
løbende til, hvordan de igangsætter og arbejder med strukturerede forløb som ture ud af huset, forløb om vejret, vind, dyr osv. Maynard og Waters refererer i artiklen “Learning in the outdoor environment: a missed opportunity? til en undersøgelse, der netop peger på, at lærere har svært ved
at få øje på læringspotentialet i forhold til curriculum i de uformelle børneaktiviteter i uderummet
(Maynard &Waters, 2007).
Pædagogernes egne nostalgiske erfaringer med uderummet som børn kunne også være en af begrundelserne for, at der opleves et skel i praksis i forhold til, hvordan uformelle aktiviteter bidrager i
en læringskontekst. Maynard og Waters peger på dette i undersøgelsen af læreres brug af uderum. Ligeledes refererer pædagogerne også flere gange til egne barndomserfaringer i interview og
uformelle samtaler, når vi talte om, hvordan uderummet bidrog i naturfaglig sammenhæng.
En pædagog fortæller:
”Jeg husker tydeligt, hvordan vi kunne sidde hele dagen uovervåget og alene i fordums vilde træer
– det var frihed” (pædagog 1, interview, 2018).
Samme pædagog fortæller videre i et interview:
”Børn i dag har ikke haft de samme oplevelser, som jeg har haft. De er overvåget det meste af tiden” (pædagog 1, interview, 2018).
Tanker og begrundelse for at arbejde med uderum og naturfag sættes således i høj grad i relation
til det at være alene, have det sjovt, blive robust, selvstændighed, fysisk udholdenhed, frisk luft og
det at fremme kreativitet (pædagog 1, interview 1, 2018).
Pædagogen fortsætter samtalen og udtaler at:
”uderum er også en mulighed for børn til at opføre sig som børn – her er der plads til at bruge
stemmen, at bruge kroppen og gøre sig egne erfaringer” (pædagog 1, interview 1, 2018).
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Når pædagogerne fortalte om den didaktiske tilrettelæggelse og intention i uderummet, refererede
pædagogerne overvejende til rum som en ramme for aktivitet. Refleksion over hvordan børns steder kan understøtte naturfaglige læringsmiljøer, med afsæt i barnets aktuelle optagethed var således ikke en typisk og gennemgående refleksion i praksis. Observation og løbende samtaler med
pædagogerne i børnehavens hverdag viste hos pædagogerne dog refleksion i forhold til at understøtte legemiljøer, hvorimod omgivelserne som uformelle læringsmiljøer i mindre grad blev nævnt
som en eksplicit overvejelse på samme måde som indhold, form og organisering. (pædagog, interview 2, 2018) (Ejby-Ernst, 2017 & Brostrøm og Frøkjær, 2016).

9.1.5 Brædderne
Børnehavens nye legetøj (brædder som kan klikkes sammen) er netop et billede på den manglende kobling, der synes at være i forhold til, at pædagogerne har en viden om, hvor og hvordan
børnene agerer i uderummet, men ikke implementerer i overvejelserne om læring i relation til læreplanstemaet.
Brædderne er peget ud af flere børn som et særligt sted, og pædagogen fortæller også, at de er
opmærksomme på det.
En af pædagogerne siger:
” Det er sådan nogle pinde…de bygger tit senge. De er dygtige til at bygge med dem. Vi er der
bare til at sige, hvis de sidder på den lange pind, så knækker den. Der opstår altid et stort fællesskab, når børnene leger med dem” (interview 2, 2018).
Passagen illustrerer, hvordan den ustrukturerede form skygger for pædagogerne i forhold til at få
øje på, hvordan der i børnenes handling og i kraft af omgivelsernes ”features” (Lerstrup, 2016) opstår undersøgende, konstruerende afprøvende handling, som kan sættes i relation til læreplanstemaet.
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Ved en tilgang, hvor det materielle aspekt i pædagogikken dyrkes, vil børns oplevelser på børns
steder få mulighed for at fylde og inspirere til med afsæt i reformpædagogiske tanker at lade børns
sansninger og oplevelser i uformelle læringsmiljøer anspore til, hvordan det nære erfaringsrum kan
tænkes ind pædagogisk i forhold til at orkestrere uformelle læringsmiljøer, der understøtter iagttagende, afprøvende, konstruerende og undersøgende aktivitet (Brostrøm & Frøkjær, 2016 & Rasmussen, 2014).
At omgøre førstehåndsoplevelser i det uformelle læringsmiljø til erfaring og dermed reflekteret oplevelse kræver dog følge Dorthe Søndergaard12, at pædagogen iagttager og forstyrrer barnet løbende. Det kræver dermed en løbende sensitivitet og opmærksomhed fra pædagogens side på
barnets brug, interesse og fortrolighed med kontekst, og de ”features” der viser sig i omgivelserne
for at lykkes med at intendere særlig legeadfærd (Lerstrup, 2016).
En opmærksomhed som aldrig er statisk, men som beror på løbende iagttagelse og undring fra
pædagogen i forhold til, hvad der optager børn i omgivelserne, og hvordan de handler i forhold til
omgivelserne. Samtidig bør der også være en professionel opmærksomhed på, hvornår det enkelte barn eller børnegruppe skal lades være i fred, så børnenes steder som en af pædagogerne
beskriver ikke koloniseres af de voksne.
Pædagogen siger:
”Det er børnene selv der har gang i noget, hvor vi nødvendigvis ikke selv går ind og blander os.
Fordi det bliver så overordnet, så voksent, så læringsorienteret” (interview 1, 2018).
På samme vis kræver det et vist vidensniveau om de naturfaglige kompetencer og hvordan de kan
iagttages og aktiveres, hvis pædagogen på baggrund af en spatiel viden skal initiere til legeadfærd,
der understøtte pædagogernes arbejde med læreplanstemaet ((Elmose, 2007).

9.2

Sammenfald mellem børns steder og voksnes steder til børn:

Her viser det sig i datamaterialet 2 grupper af steder. Dels stærkt funktionelt kodede steder, som er
strukturerende for børns leg, således at de primært tilbyder specifikke former for leg. Eksempelvis
legehus, gyngestativ og sandkasse. Her refererer børnene, når de bliver spurgt, i alle tilfælde til
specifikke former for leg såsom klatrelege, andre motoriske lege og rollelege. Endeligt ses der i dataene også en gruppe af funktionelt svagere kodede genstande og steder, hvor pædagogerne tænker børns steder ind som en ramme for uformelle læringsaktiviteter.

9.2.1 Træstubbene
Jeg blev særligt optaget af de kævler eller træstubbe, som lå tilgængeligt rundt på legepladsen, og
som fyldte rigtig meget i børnenes hverdagspraksis, og som foregik uden voksenindblanding. Jeg
havde over længere tid filmet og iagttaget børnenes leg med kævlerne. Ligeledes pegede mange
12
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af de børn jeg fulgte med IPad rundt for at fotografere de steder, de godt kunne lide at være på
kævlerne.

Jeg var dog usikker på, hvorvidt den praksis, jeg så, var opstået som børns gradvise afprøvning,
forhandling og definition af kævlernes brug og betydning, eller om der også lå pædagogiske intentioner bag, og om de i så fald var sammenfaldende med den måde kævlerne blev taget i brug.
Interviewpassage om brug af kævlerne med en af pædagogerne:
interviewer:
Jeg har også lagt mærke til, at der ligger rigtig mange stammer rundt omkring.
Pædagog:
Stammer?
Interviewer:
Ja stammer, træstubbe eller kævler
Pædagog:
”Ja det fordi, når vi har fældet nogle træer herude. Kommunen kommer nogle gange og fælder
nogle træer herude, fordi det bliver så tæt herude, og så har vi spurgt, om vi må lade dem ligge og
lade børnene lege på dem, og det må man ikke, man må heller ikke lade roden være og få den op
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og lege på, fordi at det er noget med sikkerheden og alt det der. Men så har vi gjort det, at vi har
savet nogle af dem i stykker. Det var en far, der kom med en motorsav og savede dem i stykker.
De er så tunge, at man næsten ikke kan løfte dem, men man kan trille dem og bruge dem til at
vende om og finde dyr. Vi får ligesom den del af skoven ind i vores børnehave” (pædagog, interview, 2018).
Her ses af passagen, at pædagogerne i dette tilfælde medtænker omgivelsernes ”features” som en
mulighed for at understøtte et læringsmiljø, hvor børn og pædagoger sammen kan undersøge og
afprøve i forhold til læreplanstemaet (Lerstrup, 2015). Dog italesætter pædagogen også, hvordan
didaktikken og den pædagogiske intention udfordres i mødet med de rammeforudsætninger, som
den institutionelle praksis også er et billede på. I dette tilfælde peger pædagogen på, hvorfor det
ikke er muligt at lade roden ligge ud fra et sikkerhedsfokus, som i dette tilfælde vægtes højere end
den pædagogiske intention (Hjøllund og Gulløv, 2005, s.36-40)
Herefter tales der videre om kævlerne.
Interviewer:
Bruger I dem også, eller er det børnenes kævler?
Pædagog:
Ja det er faktisk mest børnenes, fordi når de går ud, altså det er mest om sommeren og om foråret
og det tidlige efterår at de går ud for at finde nogle dyr. Faktisk over hele sommeren. Så vi er faktisk ikke ret meget med. Men når de kommer og viser os dyrene, eller de mangler en spand, så er
vi med. Vi siger også, ”at de skal slippe dyrene ud igen, fordi nu får de det for varmt, eller også siger vi, nu må I prøve at dække dyrene til. Altså guider dem lidt i forhold til det med dyr (interview 1,
2018).
Pædagogerne er altså ikke blot i dette tilfælde opmærksomme på, hvordan materialitet som funktion stimulerer til at flytte rundt, trille, undersøge, pille fange og holde dyr, men arbejder også med
til at fastholde leg ved at tilbyde specifikke redskaber, som kan understøtte børnenes leg og undersøgelse (Thorbersen, 2013, kap.12). Kævlerne og interaktionen omkring de materielle genstande,
der tilføres legene, er således et godt eksempel på, hvor hvordan pædagogerne er lykkes med at
tænke omgivelsernes funktioner ind som et pædagogisk virkemiddel i forhold til at skabe et naturfagligt læringsmiljø.

9.3

Genstande

Genstande som kan anvendes i undersøgende aktivitet i uderummet fyldte generelt i dagligdagen i
børnehaven.
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Der stod glas og akvarier i vinduerne, og børnene kunne altid komme og spørge om lupper, skovle,
syltetøjsglas og lign. I praksis kunne jeg iagttage, hvordan børnene på legepladsen inddrog genstandene og redskaberne i deres leg. Børnene anvendte for det meste redskaberne på egen

hånd, men i videopassager ses det også, hvordan børnene løbende søger pædagogerne for at få
hjælp, nye
redskaber samt for at vise deres fund frem. Af video kan det således ses, hvordan de artefakter,
som pædagogerne bringer ind i legen, hjælper til at fastholde børnenes undersøgende aktivitet (Fisher og Madsen, 2001).
I feltnotater, foto og videomateriale ses, hvordan børnene med støtte fra særligt den ene pædagog
gradvist gør sig erfaringer med og tilegner sig en undersøgende praksis med brug af genstande for
at finde dyr på kævlerne og i bladbunker. Denne praksis er et godt eksempel på, hvordan en fysisk
praksis som at finde, indsamle og iagttage små dyr er blevet en social praksis, hvor pædagoger
medtænker materialitet i deres pædagogiske arbejde. Ofte tager legen med at finde dyr form som
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”situeret læring”13 , hvor børnene iagttager pædagog 1 og de større børn, som tidligere er blevet
erfarne udøvere af lægepraksissen (Lave og Wenger, 2003, s. 36-38).
Et eksempel herpå er en videooptagelse fra en formiddag i juni 2017:
”Drengen viser mig spanden og går. Jeg spørger: ” Hvad er det?”. Drengen siger: ” Bænkebidere”.
Derefter går drengen med spanden. Pædagogen går nu ind og henter en lup til drengene. Jeg sidder og kigger på fra en plads ved siden af. Pædagogen siger: ” Prøv at putte dyrene i”. Drengene
putter dyrene i. Derefter forlader drengene aktiviteten. Aktiviteten står tilbage. Nu overtager tre piger aktiviteten med luppen og kigger på dyrene. De stikker fingrene i glasset og snakker om, hvad
de ser. Der er ikke længere nogen pædagog. Nu går pigerne og stiller luppen fra sig.”(videooptag,
2017).
I udgangspunktet har de introducerede redskaber som indgår i børnenes leg en praktisk funktion.
Men de konnekterer også viden om et fag og dets traditioner. Usikkerhed i brug af redskaberne vil
således på lidt kryptisk vis få en særlig betydning, idet en udpegning af en afvigende brug gør barnet/pædagogen udsat for at blive klassificeret som ikke faglig. Når børnene tidligt introduceres for
et felts materialitet, tilegner de sig således både praktisk men også kulturel viden om, hvordan der
kan interageres med genstande som lup, akvarium, bestemmelsesnøgle osv. (Hasse, 2002, s.
285).

9.4

Voksnes steder til børn:

Når man kigger på kategorien og data for voksnes steder til børn, er der flere ting, der er interessante. Når man kigger ned i datakategorien og udpeger stederne for børnene eller observerer,
hvordan de bruger dem, så viser det sig, at mange steder, som voksne indretter, ikke tages i brug
af børnene.
Eksempler herpå er havebede, minibiotoper og insekthoteller.
Det er interessant at kigge nærmere på disse steder i forhold til at identificere pædagogers overvejelser over børns brug af naturen, børn, leg og læring og tanker om, hvordan pædagoger gennem
indretning og kodning af rum er medvirkende til at adfærdsregulere børns leg i naturen.

13

Begrebet ”situeret læring” refererer til Etienne Wenger og Jean Laves begreb om legitim perifer deltagelse fra bogen ”situeret læring
og andre tekster”, 2003
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Et eksempel herpå er fra en af de mange samtaler, hvor jeg gik rundt på udearealerne sammen
med et barn. Pigen fortalte mig om en særlig pædagogs bed. ”Det er et bed, Inger har lavet, og
hun bliver sur, hvis man roder i jorden”. (feltnotat). Den uanseelige barrierer i form af en lav planke,
der omkransede bedet, havde således en klar intentionalitet, som børnene havde lært at afkode i
forhold til, hvad der var passende og forventelig adfærd. Altså et sted designet til børnene, men
med nogle iboende normer, som rammesatte den måde børnene kunne interagere med stedet/genstanden på.
I den pædagogiske praksis kan der således iagttages modsætningsfyldte forhold og paradokser,
når pædagogerne indretter til børn med afsæt i pædagogiske intentioner, men samtidig indretter
ind i de professionelles arbejdsarena.
Børnenes tilgang til at undersøge og afprøve i de etablerede bede rundt omkring på pladsen begrænses derved af en institutionel og social orden, som argumenterer fornuftsbetonet med et rationale om orden, men som står i opposition til den pædagogiske intention om at etablere undersøgende læringsmiljøer (Rasmussen, 2014,)
En af pædagogerne siger:
De har ikke selv været med til at lave dem. Vi er også dem, der er betjentene. De må ikke sådan
bare plukke af dem. Det er voksenstyrede kasser. Jeg har altid sat krydderurter i. Her har man så
sat blomster i, men jeg plejer at sætte krydderurter i, for dem må man gerne røre ved. Nogle gange
lugter hele stuen af timian.
.
I det fysiske rum ligger der altså en fortælling om det sociale liv, som det former sig på legepladsen
(Hastrup, 2011, 136). Den sociale og institutionelle ramme og logik modarbejder dog i dette tilfælde et undersøgende barn. Pædagogen prøver at omgås den sociale orden/forståelse af, at børn
ikke må pille i bedet ved at udfylde dem med krydderurterne. Altså tilretter hun rummets materialitet og ”features”, så den handling, der forventes, er i overensstemmelse med den sociale orden i
institutionen. Eksemplet ovenfor er dermed et eksempel på, hvordan der opleves paradokser i børnehavens hverdag, hvis den rummelige organisation ikke stemmer overens med den sociale,
(Kirkeby, Gittz-Johansen og Kampmann, 2005)
Figur 4: Minibiotopbedet, som børnehaven har fået af Krible Krable projektet, et andet eksempel
på, hvor den fysiske intention og pædagogernes fortolkning af den kolliderer med den måde, børnene fortolker og indtager de fysiske rammer på.
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I beskrivelsen af den pædagogiske intention med bedet står der:
”Krible Krable minibiotoperne skal være med til at tiltrække flere smådyr til legepladser og skolegårde, således at det bliver nemmere for børn og voksne at finde, iagttage og undersøge myldret
af smådyr – lige uden for døren”14(naturvejlederforeningen, 2018).
Børnene har dog ikke umiddelbar nogen erfaring med rummets ”feature” – og dermed initierer det
mange typer adfærd hos børnene i deres forsøg på at interagere med genstanden/rummet. Når jeg
beder børnene fortælle om, hvad det er, og hvad det bruges til svarer de største, som er gået ud
ved projektets slutning, men som var med ved etablering af bedet, at det er et sted, hvor der skal
vokse blomster og ”man må ikke gå der” (feltnoter). Pædagogerne har således tydeligt talt med
børnene om, hvilken funktion indretningen har, og hvilke sociale regler der knytter sig til det. Senere hen mod slutningen af projektperioden spørger jeg igen en gruppe børn om, hvad det er: ”De
svarer at de ved det ikke, men at det er rigtig godt at balancere på stammerne”(feltnoter, 2018).
Der er nu heller ikke nogen vegetation at spore i bedet. Minibiotopen er således et eksempel på
det møjsommelige arbejde, det er, at orkestrere læringsmiljøer til børn, hvor der samtidig også er
en forventning om en specifik adfærd.
Pædagogerne siger selv i et interview, hvor jeg fortæller dem om børnenes opfattelse af bedet flg:
”Det fungerede rigtigt godt det første år. Vi plantede alle de planter, vi fik. Så fik vi den her tørre
sommer. Det var egentlig et godt sted at have, men begyndte de at flytte på træstammerne, fordi
de tænker ikke på at det faktisk er blomstervægge. De ser bare, at det er stammer, og vi er enormt
14

http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2018/

29/34

stærke og dem kan vi lige flytte, så de flytter rigtig meget rundt med tingene på legepladsen. Så
enten skal vi finde ud af, om vi vil gøre noget mere ved det, eller også skal vi have det hegnet ind.
Børnene bruger det på en anden måde. Når blomsterne kom op, så synes de, at det var flot at stå
og kigge på. De plukkede ikke af dem….i hvert fald til at begynde med, men børn har svært ved at
gå forbi en blomst uden at plukke den…”(interview, 2018)
Bedet er et eksempel på, hvordan stedets funktion bliver tolket anderledes end tiltænkt, idet børnenes motivation og erfaring ikke modsvarer det, bedet initierer og kræver for at blive sat i spil. Samtidig er det et eksempel på, hvordan ”voksnes steder til børn” og ”børns steder” godt kan være
sammenfaldende, men hvor den handling, man pædagogisk formodede at se udfolde sig på stedet
ikke sker. Samtidig modarbejder elementer af rummets arkitektur også den sociale orden, idet der
ud fra Lerstrups taksonomi om udendørs features kan argumenteres for at de løse stammer, som
et eksempel på løse genstande appellerer til at flytte rundt.
Det kræver således løbende refleksion over, hvad omgivelserne intenderer, og hvordan børnene
bruger og forstår omgivelsernes intention, hvis bedet som et eksempel på et rum i uderummet skal
overgå til at blive en social praksis, hvor børnene forstår at bruge genstande og rum som inspiration til legeadfærd, der tematisk rammer ned i læreplantemaets arbejdsområder. Alternativt må
man som det pædagogiske personale forholde sig til de iboende normer, som bryder med den
måde børnene tager bedet i brug på (Rasmussen, 2007).
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Fra de mange formiddagstimer med børnene på legepladsen og de efterfølgende interviews med
pædagogerne synes jeg at have fået blik for, hvor rum, materialitet og omgivelsernes ”feature” eksisterer som en implicit overvejelse i forhold til at understøtte pædagogisk aktivitet ind i legemiljøer.
Det var dog et lettere mudret billede, der tegnede sig i forhold til at kigge på, hvordan pædagogerne arbejdede med at orkestrere uformelle naturfaglige læringsmiljøer på baggrund af børns steder og iagttagelse af, hvordan ”features” i omgivelserne intenderede specifik handling.
Børns oplevelse og undring synes på en eller anden måde ikke at være blevet glemt, men at være
blevet underordnet en ydre rammesætning i form af læreplanstemaerne, som tolkes af pædagogerne som en praksis, der favoriserer læring som en baglæns-pædagogik. Altså en pædagogik,
hvor målet for aktiviteten i mange tilfælde var defineret på forhånd. (Frøkjær og Søndergaard,
2017). Dette understøttes af samtaler med pædagogerne i starten af projektet, hvor der spørges til,
hvordan de arbejder med læreplanstemaet. Her italesættes der i pædagogernes fortælling stort set
kun formelle aktiviteter på trods af, at der i praksis også kan iagttages, at pædagogerne arbejder
med naturfaglige aktiviteter i uformelle læreringsrum ud fra det der spontant optager børnene. (feltnotat 1, 2018).
Endeligt har det været en løbende refleksion i forlængelse af en spatiel opmærksomhed, om der
overhovedet kan tales om at orkestrere uformelle læringsmiljøer til børn i uderummet, hvis vi forstår rum i omgivelserne, ud fra en tanke om at ”features” muliggør bestemte handlinger og mening
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i dialog med individet, og som kan kodes med henblik på pædagogisk at ville noget bestemt med
barnet. Spørgsmålet åbner videre op for en diskussion af i hvor stor grad vi tænker, vi kan kolonisere det, der sker i mødet mellem sted, rum, tid og menneske.
Dog tænker jeg, at rum i tilrettelæggelsen af læringsaktiviteter i større grad burde tænkes ind og
være afsæt for selvstændig refleksion.
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