
Didaktisk sensitivitet:
Et bidrag til en utedidaktikk som er følsom for barn og sted

PhD-kandidat: Jostein Rønning Sanderud

Veiledere: prof. Kirsti P Gurholt og prof. Vegard F. Moe



Kort bakgrunn
• Friluftsliv og lek i natur en vanlig pedagogisk praksis i barnehage og 

skole (f.eks. Kragh-Müller, 2017).

• Samtidig blir lek ofte brukt som middel til noe som er definert av andre 
enn de lekende  – for eksempel føre til mer læring eller bedre helse 
(Alexander et al., 2019).

• Flere forskere er kritiske til et økende læringstrykk og markeds-logikk i 
europeisk og norsk utdanningssystem (Biesta, 2014; Østrem & 
Pettersvold, 2018).

Vi vet lite om hva selvstyrt lek i naturområder om vinteren som en del av 
pedagogiske virksomheter kan bety for barn.



Metodisk tilnærming
• Etnografisk feltarbeid i månedsskiftet januar/februar og i slutten av mai 

(2018)
• 19 barn / hele avdelingen

• Alle barn med foresatte samtykket til deltakelse
• Et informasjonsskriv ble utformet til barna.

• Feltarbeid: Deltakende observasjon (Pink 2009) med ‘play along’ 
tilnærming (Sanderud, 2020) og foto intervju (Pink, 2013)
• Feltnotater, transkripsjoner og fotografier. 
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Teoretisk rammeverk

‘Bildung’ / danning
(Biesta, 2014; Gurholt 2010)

Dwelling
(Ingold, 2000)

Affordances
(Gibson, 1979)

Embodiment
(Merleau-Ponty, 2012)



Lek i og med en sølepytt

Hedda står i en sølepytt mens hun tramper med beina opp og ned. 
Vannet spruter og bølger over støvlene hennes. Hege og to andre barn 

begynner å legge snø i vannet mens Hedda tråkker. Etter hvert som hun 
tråkker opp og ned legger Hege på mer snø. Snøen knuses og blir til 
slaps og vannet spruter mindre: Det bølger også mindre. «Det blir 

deig!» utbryter Hege med et stort smil. Vannet får en konsistens som 
jeg synes kan minne om deig eller tjukk røre. Vannet beveger seg sakte 

og rolig, nærmest duvende - i sterk kontrast til det innledende 
sprutende og bølgende vannet. Hedda ser trist ut. Hun forteller senere

at hun ble lei seg fordi vannet ble “som en deig”.

(Utdrag fra feltnotater)



Samspill med en sølepytt
• Pytten forandrer konsistens som en respons på barnas 

lek
• Mulighet for erfaringer med vannets ulike konsistenser 

men også om å tråkke i ulik motstand og får ulik 
respons

• Kan erfare egenskaper ved denne sølepytten spesielt 
og vann og snø generelt

• Utforsker og kan få responser på spørsmål som: “Hva 
skjer hvis jeg…?” “Hva kan jeg klare…?”

• Grunnlaget for følelser som glede og overraskelse 
(Hege) samtidig som skuffelse (Hanna) 

• Skaper tenkning fra barnas forståelseshorisont; «det 
blir til deig!» (Hanna)

• Lekende og uforutsigbar meningsskaping uten et klart 
mål (Johansson, 2019)

Illustrasjonsbilde fra internett



Et dynamisk og foranderlig 
vinterlandskap

Alle foto: Sanderud

• Samtidig foregår leken i sølepytten som 
en del av lek i og med et større 
vinterlandskap

• ‘Snø’ er ikke bare ‘snø’

• Underlaget varierte daglig og i løpet av 
dagen

• Hele tiden nye og eksisterende 
‘affordances’ som barna må forholde seg 
til

• Fører til at kroppene, leken og 
avgjørelser hele tiden må tilpasse seg 
ulike forhold

(Sanderud, Gurholt, & Moe, 2020)



Danning i relasjoner
• Illustrerer hvordan relasjoner mellom barn og 

naturmaterialer hele tiden utvikles, 
opprettholdes og faller vekk

• Meningsskaping i samspill med omgivelser

• Naturelementene tilbyr ikke noe barna mottar, 
men «leker sammen med» barna

• Utforskende, selvstyrt lek som kilde for 
eksistensielle erfaringer 

• Forståelser om verden (f.eks. egenskaper ved 
vann og snø)

• Forståelser om sine muligheter til å påvirke 
fysiske og sosiale omgivelser med tilgjengelige 
ressurser

• Forståelser om egen kropp

Foto: Sanderud

Foto: Hedda & Ida(Sanderud, Gurholt, & Moe, 2020)



En didaktikk som inkluderer tid og 
sted
• Eksemplet viser også hvordan pedagogene skaper rom for at barnas 

linjer flettes med andre linjer. De to jentene fletter sine linjer med 
sølepytten og snøen som blir hentet på eget initiativ.

• Eksempelet viser hvordan pedagogene introduserte barna til et 
område med andre muligheter for lek, erfaringer, utforskning enn 
området innenfor barnehagens gjerder. 

• Pedagogene gir barna tid og rom til å leke, men velger også hvilket 
sted leken skal foregå i

• Samtidig ser de ulike behov og interesser hos forskjellige barn



Didaktisk sensitivitet for barn og sted
• Skaper rom for selvstyrt lek

• Følsomhet og evne til å fange opp hva som 
er interessant og attraktivt sett fra barnas 
perspektiv

• Følsomhet og evne til å forstå hvilke 
erfaringsmuligheter som kan være i steder.

• Åpen horisont: man kan ikke vite sikkert 
hva barna erfarer

• Grunnleggende: profesjonelt skjønn og tillit 
til barnas ferdigheter

• Alternativ til universelle læringsaktiviteter 
med presise læringsmål

(Sanderud, Gurholt, & Moe, 2021)

Foto: Sanderud



Forsøk å ta barnets perspektiv på stedene dere 
går til og igjennom



Takk for oppmerksomheten!
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