
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns språkstimulering i utomhusmiljö 

Ur ett förskollärarperspektiv 

Elin Lundberg och Cecilia Östby Myrgren 

2018 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 

Didaktik 

Förskollärarprogrammet 

 

Handledare: Björn Haglund 

Examinator: Annie Hammarberg 



 

 

Förord 
 

Med detta arbete avslutar vi nu vår förskollärarutbildning. Det har varit lärorika 3,5 år 

som vi bär med oss resten av livet. 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Björn Haglund som varit ett enormt stort stöd 

med snabb återkoppling och konkreta kommentarer under vår process i skrivandet.  

Ett stort tack till våra respondenter som gett av sin tid och delat med sig av sina 

erfarenheter. Utan dem hade studien saknat resultat! 

Vi vill också rikta tack till våra opponenter och vår examinator som gav oss ännu fler 

konkreta kommentarer för att lyfta vår studie ytterligare. 

Till sist vill vi tacka våra respektive familjer som varit ett oerhört stöd för oss i vårt 

skrivande! 

 

 

Elin Lundberg och Cecilia Östby Myrgren  
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Sammanfattning 
 

Språket ses enligt den sociokulturella teorin som nyckeln till allt lärande. Barn lär sig 

sitt språk i samspel med andra och i sociala sammanhang. Förskolan blir av stor 

betydelse för barns språkutveckling då barn spenderar mycket tid på förskolan. Syftet 

med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om hur deras arbete i 

utomhusmiljöer gynnar barns språkutveckling. För att svara på studiens frågeställningar 

har intervjuer utförts med nio yrkesverksamma förskollärare från sex olika förskolor. 

Resultatet visar att förskollärarna anser samtalet som det viktigaste verktyget i barnens 

språkutveckling. Förskollärarna beskriver också vikten av aktiva och närvarande 

förskollärare i barnens lek och i planerade aktiviteter för att kunna utmana och stimulera 

barnens språkliga utveckling. Resultatet visar på några svårigheter som förskollärarna 

finner med att bedriva språkutvecklande aktiviteter med barnen i utomhusmiljö. Dessa 

svårigheter var exempelvis brist på personal och förskollärares gamla tankesätt och 

vanor. Slutsatsen av denna studie visar att aktiva förskollärare krävs för att samtal av 

språkutvecklande karaktär ska kunna äga rum. För att lärandet ska bli meningsfullt för 

barnen behöver aktiviteterna utgå från barnens intressen och behov. Utomhusmiljön bör 

användas som ett komplement till inomhusmiljön då den tillgodoser barnen med andra 

erfarenheter och samtalsämnen, vilket leder till ett utökat språkligt innehåll. 

 

Nyckelord: Barns språkutveckling, förskollärare, samtal, sociokulturell teori och 

utomhusmiljö. 

 

 
 

  



 

 

 

 

Abstract 
 

Children's language development in the outdoor environment 

 

The language is seen in the socio-cultural theory as the key to all learning. Children 

learn their language in interaction with others and in social contexts. Preschool is of 

great importance for children's language development as the children spend a lot of time 

in preschool. The purpose of the study is to investigate how preschool teachers reason 

about how their work in outdoor environments favors children's language development. 

In response to the study's questions, interviews have been conducted with nine 

professional preschool teachers from six different preschools. The result shows that 

preschool teachers consider the conversation to be the most important tool in children's 

language development. Preschool teachers also describe the importance of active and 

present preschool teachers in children's play and in activities led by teachers to 

challenge and stimulate children's linguistic development. The result shows some 

difficulties that the preschool teachers find in pursuing activities of language developing 

character with the children in the outdoor environment. These difficulties were, for 

example, lack of staff and the preschool teacher's old thinking and habits. The 

conclusion of this study shows that active preschool teachers are required for 

conversations of language developing character to take place. In order for the learning 

to be meaningful for the children, the activities need to be based on the children's 

interests and needs. The outdoor environment should be used as a complement to the 

indoor environment as it contributes the children with other experiences and 

conversational topics, which leads to an increased linguistic content. 

 

Keywords: Children's language development, outdoor environment, preschool teacher, 

social-cultural theory and talking. 
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Inledning 
 

Barns språkutveckling är en viktig del inom de flesta områden i barns utveckling. 

Hyltenstam (2007) beskriver hur barns språkutveckling går till, att barn tillägnar sig den 

största delen av sitt modersmål i tidig ålder och att uttalet i sitt modersmål är något barn 

i stort sett behärskar redan vid 4 års ålder. Barn klarar redan vid 5 års ålder av 

grammatiska delar i sitt språk. Hyltenstam skriver att när barn är 7 år har de fått ett 

ordförråd på 8000–10000 ord, ordförrådet består av ord som de möter i sin hemmiljö 

och andra miljöer där de tillbringar mycket tid. Förskolan blir en viktig del i barns 

språkutveckling då de spenderar mycket tid där. Intresset för barns språkutveckling på 

förskolan är något som vi utvecklat under utbildningen till förskollärare. Att studien 

behandlar språk i utomhusmiljön beror på de erfarenheter vi har av förskolans 

verksamhet, då vi upplevt att undervisningen mer eller mindre upphört när barnen vistas 

utomhus, att utevistelsen verkar ses mer som en rast för både barn och personal än ett 

tillfälle för undervisning och lärande. I läroplanen står det tydligt att förskollärares 

uppdrag innebär att de bland annat ska främja barnens språkutveckling (Skolverket, 

2016). Det står också att detta ska ske i olika miljöer och genom olika aktiviteter. Vi har 

upplevt att det planeras för verksamheten och olika projekt inomhus men att 

förskollärarna sällan använder tiden utomhus till planerade språkutvecklande aktiviteter.  

Utifrån våra erfarenheter är det av intresse att undersöka hur förskollärare resonerar om 

hur deras arbete i utomhusmiljöer gynnar barns språkutveckling. Studien utgår från 

förskollärares perspektiv och hur de arbetar med språkutvecklande aktiviteter i 

utomhusmiljö. 

 

I vår utbildning till förskollärare ingår en del kurslitteratur angående utomhuspedagogik 

men i den har det saknats relevant fakta kring språklig utveckling i utomhusmiljö. I vår 

sökning efter vetenskapliga artiklar kring språklig utveckling i utomhusmiljö fann vi en 

brist på vetenskapliga texter som behandlar båda dessa ämnen. Därför kommer denna 

studie att utgå från vetenskapliga artiklar som behandlar språkutveckling hos barnen och 

utomhusmiljöns betydelse för barnens utveckling och lärande för att kunna diskutera 

studiens resultat. Vi hoppas att studien kommer att bidra med mer kunskap kring barns 

språkutveckling i utomhusmiljö.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar om vad som gynnar 

barns språkutveckling och hur förskollärarna anser att de arbetar för att gynna barns 

språkutveckling i utomhusmiljön. Studien utgår ifrån dessa tre frågeställningar: 

 

 Vilka aktiviteter beskriver förskollärare som språkutvecklande? 

 Hur beskriver förskollärare att de stimulerar barns språkutveckling i  

utomhusmiljö? 

 Vilka svårigheter för att genomföra planerade språkutvecklande aktiviteter i 

utomhusmiljö upplever förskollärare?  
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Bakgrund 
 

Här lyfts miljöns betydelse för barns utveckling och lärande samt vad styrdokument 

skriver om förskolans miljö, barns språkutveckling och barns inflytande. 

 

Miljöns betydelse för barns utveckling och lärande 

 

Här tas det upp utifrån en kunskapsöversikt om hur fysiska miljöer och den arbetsmiljö 

barnen befinner sig i under en dag på förskolan och hur de olika miljöerna påverkar 

barnens utveckling och lärande. Samt en licentiatavhandling som belyser hur 

förskollärare ser på utomhuspedagogik och dess fördelar. 

 

Björklid (2005) skriver om barnens olika miljöer de lever i, bland annat arbetsmiljö 

(omständigheter för barnen på förskolan) men också den sociala och fysiska miljön, 

miljön inomhus och utomhus, som har stor betydelse i barnens lärandeprocesser. 

Resultatet visar både förskolans och skolans olika miljöer och hur de påverkar barnens 

lärandeprocesser på olika sätt. Förskolans fysiska miljö behöver anpassas efter 

barngruppen för att den ska stimulera barnen i deras utveckling och lärande (Björklid).  

 

I Szczepanskis (2008) licentiatavhandling redovisas hur lärare ser på 

utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik kan beskrivas enligt NCU (Nationellt centrum 

för utomhuspedagogik) som ett komplement till inomhusundervisningen genom ett 

situerat lärande, där lärandet kring ett ämne sker i den miljö som är relevant för ämnet. 

Exempelvis sker lärandet om träd ute i naturen och lärande kring kultur sker på en 

kulturell plats (https://liu.se/ikk/ncu?l=sv). I Szczepanskis licentiatavhandling redovisas 

i tre kategorier: kropps-, miljö- och platsperspektiv. Med kroppsperspektivet menar 

lärarna att barnen lär med hela kroppen och genom att få använda alla sina sinnen, vilket 

kan tillfredsställas mer i utomhusmiljön än i inomhusmiljön. Utifrån miljöperspektivet 

anser lärarna att barnens kunskap om naturen gynnas om lärandet sker i utomhusmiljö, 

att det bidrar till en förstärkning och förtydligande av undervisningen. Platsperspektivet 

avser att platsen har betydelse för barnens lärande. Miljö- och platsperspektivet är en 

verklighetsanpassad undervisning och ska enligt Szczepanskis studie användas som ett 

komplement till inomhusundervisningen. Verklighetsanpassad undervisning gynnas av 

att barnen får uppleva och utforska med kroppen (Szczepanski). 

 

Styrdokument 

 

Under denna rubrik redovisas relevanta mål och riktlinjer inom språkutveckling och 

utomhuspedagogik utifrån styrdokumenten: skollagen och läroplanen. I denna del visas 

tolkningar utifrån dessa styrdokument om vad språkutveckling och utomhuspedagogik 

kan innebära i förskolan samt en del som kopplas till kunskapsöversikten och 

licentiatavhandlingen ovan.  

https://liu.se/ikk/ncu?l=sv
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Skollagen och förskolans läroplan 

I skollagen (SFS 2010:800) kapitel 8, paragraf 8 står det tydligt att barn ska erbjudas en 

god miljö. Enligt läroplanen Skolverket (2016) ska förskolans miljöer kännas trygga, 

samtidigt som de ska utmana barns utforskande och lek. Barn ska också ha möjlighet att 

i både planerad utomhusmiljö och i naturmiljö erbjudas aktiviteter och möjlighet till lek.  

 

Läroplanen för förskolan och andra styrdokument som skollagen, ger inte några 

detaljerade anvisningar om när, hur och i vilken omfattning förskollärare ska arbeta med 

detta innehåll. Det är därför upp till varje enskild förskollärare att tolka de olika målen 

och resonera kring innehåll i de styrdokument de är ålagda att följa. 

 

I förskolans läroplan Skolverket (2016) står det att språkutveckling är något som 

förskolan ska lägga stor vikt på då det främjar barns lärande och identitetsutveckling.  

Det står även att förskolan ska erbjuda barn möjligheter att uttrycka sig genom bland 

annat sång, dans, bild, rörelse, tal och skriftspråk. Språket handlar inte bara om det 

talade språket utan om all typ av kommunikation. Därför är det av stor vikt att barn får 

möjlighet att kunna uttrycka sig på andra sätt än bara genom tal (Skolverket). 

 

Enligt förskolans läroplan Skolverket (2016) är miljön som barnen befinner sig i under 

dagen på förskolan av stor vikt för att barnen ska känna sig trygga men miljön behöver 

samtidigt vara uppbyggd på ett spännande sätt för att de ska bli nyfikna och vilja 

utforska i den. Miljön kan då skapa möjligheter till spännande samtal med barnen och 

barnen emellan vilket i sig kan gynna deras språkutveckling. Olika miljöer, inomhus 

och utomhus ger varierade möjligheter till samtal och ett större ordförråd. 

 

I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska utgå från barnen. Barn tar till sig 

kunskap som intresserar och motiverar dem. Kunskapserövrandet sker bland annat i 

samspel med andra vuxna och barn och genom samtal. I leken skapas många 

möjligheter till detta, därför ska leken ha ett stort utrymme i barnens verksamhet 

(Skolverket, 2016). 

  

För att det ska vara möjligt för förskollärare att kunna utgå från barnen och deras 

intressen och nyfikenhet i verksamheten, kan det genom målen i läroplanen (Skolverket, 

2016) tolkas att förskollärare behöver vara aktiva i kommunikationen med barnen och 

att de är närvarande i barnens lek. I leken kommer barnens intressen och vad som för 

dem är meningsfullt fram och genom samtal och kommunikation med barnen kan 

förskollärare få en förståelse för vad som intresserar dem och varför. När detta blivit 

synligt kan det vävas in i verksamheten. Det betyder inte att förskollärare alltid måste 

vara med i barnens lek utan de kan även observera den, för att på avstånd kunna se vad 

barnen gör och intresserar sig för. 

 

Skollagen, Sveriges riksdag (2010) och läroplanen, Skolverket (2016) poängterar hur 

miljön ska kännas trygg för barnen samtidigt som den ska erbjuda dem möjligheter till 

utveckling och lärande genom lek och utforskande. Det är också något som syns i 
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Björklids (2005) kunskapsöversikt, att miljöerna behöver vara av god kvalitet då de har 

stor inverkan på barnens utvecklingsmöjligheter. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver att stor vikt ska läggas vid barns 

språkliga utveckling och att verksamheten bör utgå från barnen och det som intresserar 

dem. I Szczepanskis (2008) licentiatavhandling beskriver förskollärare olika perspektiv 

som lyfter vikten av att använda sig av olika miljöer, både i inomhusmiljö och i 

utomhusmiljö, för att barnen ska få möjlighet att lära med hela kroppen och sina sinnen 

och ta till sig av verklighetsbaserad kunskap. De olika miljöerna skapar intressanta 

samtalsämnen och nya/fler begrepp möjliggörs då, vilket i sig även gynnar barns 

språkliga utveckling.  
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Tidigare forskning 
 

I denna del beskrivs tidigare forskning som lyfter barns språkutveckling och 

utomhusvistelse i förskolan. Det tas även upp en del svårigheter med att bedriva 

aktiviteter i utomhusmiljö. Den här delen bidrar också till fördjupning av kunskap inom 

de specifika ämnena.  

 

Samtliga vetenskapliga artiklar har sökts fram med hjälp av sökord som: Early 

childhood education, kindergarten, language development, outdoor, outdoor 

environment, preschool och preschool teacher. Artiklarna söktes fram via databasen 

ERIC (Education Resources Information Center). Artiklarna är Peer Reviewed, det vill 

säga vetenskapligt granskade. Enligt Codex behöver forskning gå igenom flertalet 

granskningar och godkännas av det vetenskapliga samhället för att ses som 

kunskapsgivande. Det är inte förrän en artikel blivit Peer Reviewed som den får 

behörighet som en vetenskaplig artikel. Då studien förhåller sig till dessa vetenskapliga 

artiklar styrker det studiens trovärdighet. 

 

Språkutveckling i utomhusmiljö 

 

I Sheridan och Gjems (2017) vetenskapliga artikel visar det sig att det gynnar barnens 

språkutveckling av att de vistas i skogen. De menar att språkutvecklingen främjas mer 

av att barnen får vistas fritt i skogen i jämförelse med de planerade aktiviteterna i 

samma miljö. Då förskollärarna följer barnens nyfikenhet och intressen i skogen istället 

för att redan ha planerat aktiviteter för utomhusvistelsen, blir det mer meningsfullt för 

barnen (Sheridan & Gjems). I Wallers (2007) studie framgick det att förskollärarna fick 

mer kvalitetstid med barnen i utomhusmiljön genom att det skapades fler möjligheter 

till samtal utifrån vad barnen intresserade sig för. Lärarna kunde följa barnen och 

utmana och prata med dem om saker som barnen fann intressanta, de undersökte och 

lärde sig tillsammans med barnen (Waller). Utöver kognitiva, motoriska, emotionella 

och sociala färdigheter kunde förskollärarna i Erdems (2018) studie se hur barnens 

språk utvecklades på ett positivt sätt i förskolans utomhusmiljö. Barnen var mer fria 

utomhus och pratade om saker som de tyckte var intressanta, om sådant de såg eller om 

något som hände när de var utomhus. Jørgensen (2014) utgick i sin analys av den studie 

hon gjort från teorier ur begreppet “affordance” som i hennes fall innebär att se 

meningsfullheten hos barnen i deras utforskande och lekar. Hon menar att förskollärare 

behöver följa barnens perspektiv om de vill veta mer om barnens intressen i 

utomhusverksamheten. Utomhusverksamheten skapar gemensamma erfarenheter bland 

barnen, vilket skapar en bra grund för kommunikation (Jørgensen). 

Svårigheter med att bedriva språkutvecklande aktiviteter i utomhusmiljö 

 

Erdems (2018) studie visade att barnens språkutveckling gynnades i positiv riktning av 

att de vistas i utomhusmiljö, trots detta var föräldrarna väldigt negativa till att barnen 

spenderade mycket tid utomhus, om det antingen var för varmt, för kallt eller blåsigt 
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och snöigt. Föräldrarnas negativitet ledde till att lärarna valde att spendera mer tid 

inomhus och hellre tog med sig utomhusaktiviteter in. Förskollärarna i studien såg 

risker i vad som skulle kunna hända barnen utomhus, att barnen kunde falla och göra sig 

illa och att det fanns en parkering utan omringat staket på skolgårdområdet. Dessa risker 

sågs som hinder för att bedriva verksamhet utomhus (Erdem, 2018).  I Wallers (2007) 

studie visade det sig att när barnen varit i utomhusmiljön flertalet gånger och blivit mer 

självsäkra och fått ett ökat självförtroende i utomhusmiljön släppte lärarnas känsla av 

oro för att barnen skulle skada sig och liknande. 

 

Språkutveckling i förskolan 

 

Förskollärarna i en studie utförd av Evensen Hansen och Alvestad (2018) hävdar att 

barnens språkliga utveckling sker mellan barnen i vardagliga möten men att det är av 

stor vikt att som lärare finnas där som språkmodeller för barnen, utmana dem i språket 

och hjälpa barnen att kommunicera med varandra. Något som redovisas i resultatet i 

Sheridan och Gjems (2017) studie och som visar sig vara viktigt för barns 

språkutveckling, är att förskollärarna kommunicerar med barnen i olika situationer, som 

vid påklädning och vid matborden men också i samlingar med ett bestämt syfte. 

Förskollärarna i Evensen Hansen och Alvestads studie använder många begrepp och 

nya/andra ord för att “bada” barnen i språk och de använder sig av meningsfulla 

situationer för att skapa och bygga på barnens samtal. Ett exempel på detta som 

förskollärarna i Evensen Hansen och Alvestad studie använder sig av som en del av 

språkundervisning med barnen är bokläsning. Vid bland annat bokläsning använder sig 

förskollärarna av artefakter för att konkretisera boken och dess handling. De använder 

sig också av boksamtal, de diskuterar tillsammans med barnen om det som finns på 

sidorna och det boken handlar om (Evensen Hansen & Alvestad). I en studie utförd av 

Waters och Bateman (2015) framkom det att om lärarna har kunskap inom ett ämne som 

de samtalar med barnen om, kan konversationerna hålla i sig en längre stund än om de 

inte har mycket kunskap i ämnet. Istället för att besvara barnens frågor och funderingar 

med ett direkt svar kan förskollärarnas kunskaper kring olika ämnen bidra till att istället 

besvara barnens frågor och funderingar med nya frågor på ett meningsfullt sätt. Detta 

förhållningssätt kan leda till vidgat intresse och ökad kunskap då det kan skapas nya 

frågor och funderingar hos barnen kring samma ämne (Waters & Bateman). 

 

Förskollärarna i Brebner, Jovanovic, Lawless och Youngs (2016) studie utförde 

observationer av vad barngruppen och de enskilda barnen gjorde, för att sedan kunna 

planera verksamheten efter barnen och deras behov och intressen. Genom att 

uppmärksamma barnens intressen och behov kan barnens språkutveckling gynnas och 

språkutvecklingen i sig kan bidra till att barnen själva kan uttrycka sina egna tankar, 

idéer och behov (Sheridan & Gjems, 2017). Det ökar även möjligheterna att kunna utgå 

från barnen i verksamheten. 

 

Aktiva förskollärare som bedriver undervisning på ett sätt som gör att barnen känner 

meningsfullhet är avgörande för att barnen ska bli engagerade och ta till sig 
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undervisningen (Sheridan & Gjems, 2017). Förskollärarna i Evensen Hansen och 

Alvestads (2018) studie använder målen från läroplanen på ett lekfullt sätt som gör att 

aktiviteterna blir meningsfulla för barnen. För att förskollärare ska kunna erbjuda 

barnen ett meningsfullt lärande behöver de ha didaktiska kunskaper för att stödja och 

undervisa barnen i deras språkutveckling (Sheridan & Gjems). Didaktiska kunskaper 

förklaras i Sheridan och Williams's (2018) kunskapsöversikt som att planera 

lärandesituationer utifrån didaktiska frågor som vad, varför, hur och när för att utifrån 

barnen planera undervisning som blir meningsfulla och samtidigt utmanar dem i deras 

utveckling och lärande. Resultatet som Evensen Hansen och Alvestad visar är att 

förskollärarna i deras studie arbetar systematiskt, tvärvetenskapligt och på ett medvetet 

sätt genom en helhetssyn på barnet för att det ska gynna språkutvecklingen hos barnen. 

Brebner et al. (2016) skriver om hur förskollärarna i deras studie anser att 

kommunikationen kollegorna emellan om barnen är viktig, för att alla förskollärare ska 

ha samma förutsättningar att kunna stödja de enskilda barnen och barngruppen. 

Förskollärarna ansåg också att kontakten med föräldrarna var av stor vikt då de kunde 

tillföra information och annat av värde för sina barns fortsatta utveckling på förskolan 

(Brebner et al.). 

 

Svårigheter med att bedriva språkutvecklande aktiviteter 

 

I Brebner et al. (2016) studie visade det sig att förskollärarna hade organisatoriska 

problem som för lite tid till samtal med både föräldrar och barn. Barnen ville ofta ha tid 

och uppmärksamhet samtidigt, vilket inte var möjligt att ge dem på grund av att det inte 

fanns tillräckligt med personal för att räcka till åt alla barn. Tiden till samtal med 

föräldrarna var begränsad till lämning och hämtning av barnen och även då var det svårt 

för en personal att lämna barngruppen för att samtala om bland annat dagen på grund av 

att det var för lite personal. Tiden och brist på personal blev hinder för att fullt ut kunna 

stödja barnen i deras kommunikationsutveckling. Något som förskollärarna också 

saknade var stöd från en utomstående professionell talpedagog som kunde hjälpa dem i 

enskilda fall och för att kunna få bekräftat om de använde sina kunskaper på rätt sätt i 

verksamheten för att barnen ska ha möjlighet att utveckla sina kommunikativa 

kunskaper (Brebner et al.). 

 

Aktiviteter i utomhusmiljö på förskola 

  

I Ernsts (2014) undersökning framkommer det att förskollärarna tycker att 

utomhusmiljön är viktig för att barnen ska utveckla fysiska, kognitiva, och emotionella 

färdigheter. I en artikel skriven av Norðdahl och Ásgeir Jóhannesson (2016) visar det 

sig att lärarna tycker det är viktigt att barnen får vistas utomhus då det gynnar barnen 

bland annat inom hälsa, lek och välmående. Cooper (2015) har i sin studie kommit fram 

till att yngre barns lärande främjas av att barnen vistas utomhus minst 1,5 timme varje 

dag i förskolan. I O`Briens (2009) studie visade det sig att när barnen vistades mer i 

utomhusmiljö fick lärarna en bredare syn på de individuella barnens sätt att lära och 
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deras personligheter. Det var viktig information som de sedan kunde använda sig av i 

sin verksamhet och undervisning (O`Brien, 2009). 

 

I en artikel skriven av Mygind (2009) visar resultatet att barnen uppskattar när 

undervisningen varierar mellan utomhusmiljö och inomhusmiljö. Barnens inställning till 

undervisning som sker i utomhusmiljö är mer positiv än till den som sker i 

inomhusmiljö. Genom att ha undervisning i utomhusmiljö tillfredsställs barnens 

rörelsebehov samt att deras sociala beteende mot varandra gynnas till det bättre 

(Mygind). Resultatet i Kroekers (2017) studie styrker Myginds resultat då det visar sig 

att inomhusmiljön och utomhusmiljön kompletterar varandra på ett sätt som gynnar 

barnens kompetensutveckling. De båda resultaten pekar på att användandet av 

inomhusmiljön och utomhusmiljön ger ultimata förutsättningar för barnens mående och 

utveckling. 

Svårigheter med att bedriva aktiviteter i utomhusmiljö på förskola 

 

Davies och Hamiltons (2018) studie visar att förskollärarna har negativ syn på 

användningen av utomhusmiljön. De använder sig av ursäkter som exempelvis risker att 

barnen kan göra sig illa, brist på tydliga styrdokument, ekonomi och dokumentation. 

Förskollärarna anser sig ha mycket att utföra redan som det är i verksamheten. 

Författarna i studien menar att om förskollärarna får mer erfarenheter och utbildning 

kring ämnet kan det väga upp de hinder och risker de ser med att ha en fungerande 

utomhuspedagogik (Davies & Hamilton). Det framkommer även i studien som Ernst 

(2014) skrivit, att förskollärarna i studien saknar tydliga styrdokument och utbildning 

om hur undervisningen i utomhusmiljö ska utföras. I studien som genomförts av 

MacQuarrie, Nugent och Warden (2015) visas bristen på riktlinjer hur 

utomhuspedagogik ska utföras. Det gör att förskollärare inte prioriterar undervisning i 

utomhusmiljö. De som utför undervisning i utomhusmiljön känner en osäkerhet 

angående om de utför det rätt, just på grund av bristen på riktlinjer (MacQuarrie et al. ). 

Kos och Jerman (2013) har i sin studie kommit fram till att förskollärarna även ser 

andra svårigheter med att bedriva utomhuspedagogik. Svårigheter som avståndet till 

skogsmiljö, för lite personal, tidsbrist på grund av dagliga rutiner som lunch och vila, 

risken för olyckor, fel kläder för väderomständigheter och för varmt eller för kallt väder.    

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I de vetenskapliga artiklarna belyser författarna vikten av aktiva förskollärare som är 

närvarande i barnens samtal för att deras språkliga utveckling ska gynnas. Författarna 

till de vetenskapliga texterna visar hur utomhusmiljön kan användas för att det ska 

gynna barnens kompetensutveckling generellt och att utomhusmiljön kompletterar den 

inomhusmiljö som barnen tar del av i den vardagliga verksamheten. Några svårigheter 

som tas upp i de vetenskapliga texterna beror mestadels på tidsbrist, brister i 

styrdokument och utbildning samt kunskap kring användandet av utomhusmiljön i 

undervisning. Andra svårigheter med att utföra verksamhet i utomhusmiljö var 
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personalbrist, väderförhållanden och negativa inställningar från både förskollärare och 

föräldrar. 
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Teori  
 

I den här delen tas relevant litteratur och forskning upp kring den sociokulturella teorin 

som studien utgår ifrån. Teoridelen kommer att användas i diskussionen av studiens 

resultat. Begrepp som blir synliga i diskussionsdelen kommer här nedan att belysas och 

förklaras. 

 

Enligt Vygotskij är språket centralt för barns utveckling och lärande. Han menar att 

språket är socialt betingat och utvecklas i interaktion med andra (Björklund, 2008). 

Lev Vygotskij var en pedagog och psykolog, född i nuvarande Vitryssland år 1896. 

Vygotskijs teorier och begrepp har sedan hans död år 1934 inspirerat ett flertal 

människor att använda och utveckla hans tankar och teorier (Smidt, 2010). Vygotskij 

hann under sin livstid med att skriva tio böcker och närmare 300 vetenskapliga artiklar 

inom ämnet utveckling och lärande (Dysthe, 2003).  

 

I barns lärande och utveckling ses språk och kommunikation som grundläggande ur det 

sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003). Det är kommunikation och det sociala 

samspelet som ligger till grund för utvecklingen av både vårt språk och tänkande. Då 

ordet kommunicera kommer från latinets; Communicáre och betyder göra gemensam, 

ökar förståelsen för vikten av språkets användning i sociala sammanhang (Svensson, 

2009). Smidt (2010) menar att kommunikationen är en process som är riktad åt två håll, 

det krävs minst två personer för att en kommunikation ska vara fullständig. Dysthe 

beskriver vikten av språket inom sociokulturell inlärningsteori då språket ses som ett 

kulturellt, medierande verktyg. Begreppet mediering kommer från Vygotskijs teori och 

är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att med 

hjälp av något kulturellt redskap, exempelvis en praktisk artefakt (penna, miniräknare) 

eller ett psykologiskt redskap (språket, räknesystemet och symboler) få stöd i 

lärprocessen. Språket ses som det viktigaste medierande redskapet inom den 

sociokulturella teorin (Dysthe).  

 

Enligt Vygotskij är lärarens roll både central och krävande. Läraren ska dels organisera 

lärmiljön vilket kräver kunskap om eleven, stoffet och samhället och även vara en 

ämnesexpert, för att kunna utmana och vägleda barnen (Dysthe & Igland, 2003). 

Lärmiljö förklaras i Sheridan och Williams's (2018) kunskapsöversikt som en miljö som 

organiseras för att möjliggöra många tillfällen till lärande inom läroplanens olika mål. 

Miljön ska kunna ge barn erfarenheter och upplevelser och möjligheter till utforskande. 

Ett centralt begrepp som Vygotskij definierar enligt Säljö (2000) är den närmaste 

utvecklingszonen. Definitionen av begreppet är progressionen från den kunskapsnivå en 

individ besitter, till den nivå av kunskap som kan uppnås, med stöttning av en vuxen 

eller mer kunnig jämnårig. Smidt (2010) beskriver hur rollen hos den vuxne eller den 

mer kunnige jämnåriga blir betydande för att barnet ska gå från sin nuvarande 

kunskapsnivå till sin potentiella nivå.  
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Det sociokulturella perspektivet utgår från att det för barnen ska kännas meningsfullt för 

att de ska ta till sig lärandet. Lärmiljöerna kan därför inte bara tillgodose läraren utan 

även tilltala barnen för att de ska bli inspirerade och vara aktiva deltagare (Dysthe, 

2003). Smidt (2010) skriver att inom sociokulturell teori är lärandet situerat, med det 

menas att platsen har stor betydelse för vad som blir möjligt att lära. Lärandet är 

beroende av aktiviteten i sig och var den utförs. 
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Metod 
 

Under den här rubriken kommer studiens val av intervju för insamlandet av materialet 

att beskrivas. En beskrivning av hur intervjufrågorna formulerats och motiverats är 

också något som beskrivs i den här delen. Hur intervjuerna har bearbetats för att sedan 

analyseras och kategoriseras för att svara på studiens frågeställningar beskrivs nedan. I 

slutet av den här delen kommer även studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet att 

diskuteras.   
 

Val av metod 

 

Då studiens syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar om hur deras arbete i 

utomhusmiljöer gynnar barns språkutveckling valdes intervjuer för insamlandet av data. 

Intervjuer skapar möjlighet att ställa följdfrågor om svaret innehåller oklarheter, vilket 

kan leda till en ökad förståelse för den intervjuades perspektiv och samtidigt ge en mer 

rättvis bild i resultatet (Bjørndal, 2005). Studiens intervjuer valdes att spelas in på 

mobiltelefon. Bryman (2011) skriver att vid en inspelning av intervjun blir viktiga 

uttryck och detaljer synliga. Det är viktigt att allt som sägs vid intervjutillfället finns 

med för att kunna utföra en detaljerad analys av det insamlade materialet (Bryman).  

 

Urval 

 

Studien bygger på ett målinriktat urval, i denna studie förskollärare. Med målinriktat 

urval menas att personerna som deltar i studien anses i undersökningssyfte vara 

relevanta till syftet som studien har (Bryman, 2011). Valet att intervjua förskollärare 

gjordes då det är förskollärares perspektiv som efterfrågas i studien. Enskilda intervjuer 

utfördes med nio verksamma förskollärare från sex olika förskolor som är belägna i två 

olika kommuner i Sverige. För att komma i kontakt med förskollärare till intervjuerna 

kontaktades tre förskolechefer från två olika kommuner via mejl (se bilaga 1). Valet av 

förskolechefer var ett bekvämlighetsurval. Bryman definierar bekvämlighetsurval som 

ett lättillgängligt urval för forskaren då respondenterna på något sätt är kända för 

forskaren. Då respondenterna känner till forskaren kan det i sin tur leda till att forskaren 

får in en högre svarsfrekvens (Bryman). I denna studies fall är förskolecheferna sedan 

tidigare bekanta med studiens författare. Förskolecheferna återkopplade via mejl med 

namn och mejladresser till nio förskollärare som var intresserade att delta i studien. De 

kontaktades även via mejl. Mejlet innehöll information om studiens syfte och etiska 

överväganden (se bilaga 1). De etiska överväganden som togs upp i mejlet var 

utformade för att personen som skulle intervjuas kunde ta ställning till att delta eller 

avböja sin delaktighet. Codex (http://www.codex.vr.se/index.shtml) skriver att 

forskningspersonerna ska delges en beskrivning av undersökningens syfte och vilken 

typ av deltagande forskningspersonerna avses ha. Det ska också enligt Codex stå tydligt 

att det material som framkommer från forskningspersonerna inte kommer vara 

tillgängligt för obehöriga. Enligt Löfdahl (2014) bör forskningspersonerna också få 

http://www.codex.vr.se/index.shtml
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information om hur materialet kommer att redovisas och att deras personliga uppgifter 

inte kommer att synliggöras. Codex skriver också att forskningspersonerna ska 

informeras om att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens 

gång. I mejlet som skickades ut till de intresserade förskollärarna bifogades ett 

dokument (se bilaga 2) där det framgick att intervjun skulle behandla frågor kring barns 

språkutveckling i utomhusmiljö. Det fanns med en beskrivning av att materialet skulle 

användas till resultatdelen i ett examensarbete samt publiceras på DIVA (Digitala 

vetenskapliga arkivet). Förskollärarna blev också informerade om att de kunde frånsäga 

sig sitt deltagande i studien, både före och efter intervjun. I mejlet fanns även förslag på 

datum och tider för utförande av de enskilda intervjuerna. Samtliga nio intresserade 

förskollärare intervjuades. 

 

Formulering och motivering av intervjufrågor 

 

Formulering av intervjufrågorna (se bilaga 3) gjordes utifrån studiens frågeställningar, 

för att samla in ett rikt rådatamaterial att utgå från i analys och bearbetning. Intervjuerna 

var semistrukturerade då frågorna var öppna och frågeprocessen var flexibel för att 

svaren skulle bli fylliga och detaljerade. Semistrukturerade frågor kan också leda till att 

intervjun rör sig efter vad intervjupersonen anser viktigt och relevant (Bryman, 2011). 

Mestadels användes öppna frågor i intervjuerna då det ger förskollärarna möjlighet att 

svara på frågorna med sina egna ord och det kan öppna upp för svar som forskaren inte 

kunde förutse när frågorna utformades (Hjalmarsson, 2014).  

 

De första frågorna i intervjun bestod av bakgrundsfrågor som ålder, vilket år de 

avslutade sin utbildning till förskollärare och antal yrkesverksamma år som 

förskollärare. Uppgifter som namn och vilken förskola de arbetade på var inget som 

efterfrågades för att skydda de intervjuades anonymitet. Enligt Codex bör inte 

personuppgifter finnas med då det kan kränka forskningspersonernas identitet. De 

personliga frågorna ställdes som öppningsfrågor för att minska eventuell nervositet. Det 

kan ha lett till att den intervjuade kände sig mer bekväm i intervjun då det var frågor 

som de enkelt kunde besvara. Enligt Bjørndal (2005) är det viktigt att skapa ett bra 

intervjuklimat där de intervjuade känner sig trygga och bekväma. De övriga frågorna i 

intervjun utformades för att ge svar på studiens frågeställningar. Frågorna var av öppen 

karaktär för att inte hämma de intervjuades svar (Bryman, 2011). Det fanns utrymme för 

de intervjuade att utveckla sina svar och beskriva sin verksamhet, vilket antogs leda till 

ett fylligare råmaterial att analysera i studien. 

 

Genomförande av intervjuerna 
 

Förskollärarna som intervjuades besöktes på deras respektive arbetsplatser, för att de 

skulle få möjlighet till att utföra intervjuerna på ordinarie arbetstid. Det var två 

förskollärare som av olika skäl valde att intervjuas i sin bostad. Intervjuerna hölls i 

avskilda rum för att minimera risken att bli avbrutna eller på annat sätt bli störda under 

intervjun (Bjørndal, 2005). Intervjuerna var planerade att ta cirka 30 minuter, de nio 
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intervjuernas längd varierade mellan 9-26 minuter. 

  

Löfdahl (2014) skriver att alla som deltar i en studie ska vara medvetna om studiens 

syfte och ha gett sitt samtycke till att delta i den. Samtliga respondenter som 

intervjuades i studien fick skriva på en samtyckesblankett före intervjun där de 

godkände sitt deltagande i intervjun. De blev också tillfrågade om de godkände att 

intervjun spelades in på mobiltelefon.  

 

Bearbetning av intervjuerna 

 

De inspelade ljudfilerna lyssnades av och det gjordes utskrifter av intervjuerna. Bryman 

(2011) skriver att det viktigaste när en intervju skrivs ut är att ordagrant få med vad 

intervjupersonen säger. Efter intervjuerna genomlyssnades det inspelade materialet flera 

gånger för att få med exakt vad som den intervjuade sagt. Mycket av det som sades på 

intervjuerna upplevdes som talspråk och uppfattades som svårt att översätta i text. 

Bryman skriver att vissa ohörbara ord eller meningar bör markeras på något sätt så att 

det blir tydligt i texten att forskaren inte uppfattat vad som sagts istället för att hitta på 

något som skulle passa in. Bryman skriver också att talspråk kan redigeras, utan att på 

något sätt ändra meningens byggnad eller innehållet i svaret. Vid de utskrifter av 

studiens intervjuer redigerades några delar där de intervjuade använt sig av dialektala 

talspråk och delar som varit ohörbara för forskarna syns tydligt i texten. 

 

Löfdahl (2014) tar upp att de intervjuades konfidentiella personuppgifter ska försäkras i 

examensarbetet genom att exempelvis byta ut namn på personerna som deltar och 

avidentifiera platser och liknande. I studiens resultat skrivs förskollärares citat ut och 

benämns med förskollärare följt av ett nummer (Förskollärare 1), istället för att 

använda de intervjuades namn. Beskrivningar av platser och hur förskolans gård ser ut 

som blir igenkännande för läsarna har avidentifierats för att det inte ska gå att koppla 

något från studien till en specifik förskola. Studien har exempelvis avidentifierat 

benämningar på förskolan eller platser som förskollärarna nämner i intervjuerna, genom 

att ta bort namnen helt eller använt liknande begrepp för att det ändå ska bli tydligt vad 

de avser att få fram. 

 

Analys av intervjuerna 

 

Här belyser studien hur det insamlade materialet har analyserats. Analysen av materialet 

har inneburit att gemensamma nämnare utifrån studiens frågeställningar har eftersökts.  

Liknande och återkommande svar utifrån de tre olika frågeställningarna markerades 

med olika färgade pennor för att tydliggöra till vilken frågeställning de olika svaren 

tillhör. De mest framträdande svaren från intervjuerna har skapat sju kategorier. Citat 

från förskollärarnas svar som varit av liknande karaktär har skapat kategorierna för att 

besvara studiens frågeställningar.  
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Tillförlitlighet 
 

Studiens resultat syftar till just de intervjupersonernas tankar och åsikter inte till 

förskollärare generellt i en kommun eller i Sverige. Studien bygger på intervjuer med 

förskollärare då frågeställningarna utgår från vad förskollärarna anser att de gör för att 

gynna barns språkliga utveckling i utomhusmiljö.  

 

Som nämnts ovan skriver Bjørndal (2005) hur klimatet som skapats mellan intervjuaren 

och den intervjuade kan påverka intervjun. Han menar att ett bra och givande samtal bör 

ske på en lugn plats utan störningsmoment och att den intervjuade möts med respekt. 

Vid en av intervjuerna satt en förskollärares kollega i samma rum som där intervjun höll 

till. Det kan ha påverkat den intervjuades svar. Om det påverkade den intervjuade på ett 

positivt eller negativt sätt är inget som studien kan svara på. På två andra förskolor kom 

det in kollegor under tiden som intervjun pågick och ställde frågor till den intervjuade 

och gick sedan snabbt ut igen. Detta är inte heller något som blir synligt i studien, om 

det påverkade den eller inte. Den telefon som användes vid inspelningen av samtalen 

visade vid två tillfällen ett felmeddelande, att inget ljud kunde detekteras. Detta ledde 

till att inspelningen vid ett av tillfällena fick stoppas och spelas upp för att kontrollera 

om den spelat in något av det som sades. Då det hade blivit inspelat var detta inget som 

poängterades vid andra tillfället men den som intervjuades reagerade på felmeddelandet 

och det blev därför ett kort avbrott i intervjun innan den kunde fortskrida som innan.  

 

Citaten från intervjuerna har i denna studie kategoriserats och analyserats ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Genom att alla som blivit intervjuade tillhör samma sociala 

målgrupp, styrks studiens trovärdighet utifrån teoretiska begrepp och insamlad data 

(Bryman, 2011). Emilsson (2014) skriver om hur det teoretiska valet för studien 

påverkar hur resultatet analyseras. Valet av teori i denna studie har speglats genom hela 

arbetet och påverkat resultatet. Om studien analyserats utifrån en annan teori hade 

resultatet kunnat påverkas och blivit något annat. Det är därför viktigt att beskriva den 

teoretiska ramen för studien för att läsaren ska ha möjlighet att sätta sig in i den teorin 

som studien utgår från. Studiens resultat styrks också med vetenskapliga artiklar som 

berör språklig utveckling och utomhuspedagogik.  

  

Några nackdelar som Bjørndal (2005) tar upp när det gäller en studie baserad på 

intervjuer är att det upptar mycket tid till förberedelser, genomförande och bearbetning 

av materialet som kan leda till att bara några personer kan bli intervjuade. Han nämner 

också hur den intervjuades svar kan påverkas av intervjuarens bemötande och åsikter 

och hur detta kan leda till att den intervjuades svar blir opålitligt. Hur denna studies 

resultat har påverkats av intervjuarnas deltagande i intervjuerna är inget som tydligt 

framkommer i studien.  
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Resultat 

 

Här nedan redovisas studiens resultat. Studiens syfte och frågeställningar besvaras här 

genom redovisning av de kategorier som identifierats i de genomförda intervjuerna med 

förskollärare. Då syftet är att undersöka hur förskollärare resonerar om vad som gynnar 

barns språkutveckling och hur förskollärarna anser att de arbetar för att gynna barns 

språkutveckling i utomhusmiljön, har det till studiens första frågeställning framkommit 

två kategorier. De kategorierna är: I vardagliga situationer och I lärarstyrda aktiviteter. 

Studiens andra frågeställning skapade två kategorier utifrån förskollärarnas svar: Genom 

samtal och dialog samt Genom olika aktiviteter. Utifrån studiens tredje frågeställning 

skapades tre kategorier: Barnens säkerhet och brist på personal, Fånga barns 

uppmärksamhet och Personalens tankesätt och gamla vanor. Kategorierna beskrivs 

genom citat från intervjuerna och de tolkningar som gjorts av dessa kommer att synas i 

sin helhet i resultatdelen av studien. Resultatet kommer sedan att diskuteras i studiens 

diskussionsdel och där även kopplas till vetenskapliga artiklar, styrdokument och den 

teori som arbetet utgår från. 

 

Språkutvecklande aktiviteter 
 

Utifrån studiens första frågeställning: Vilken typ av aktiviteter beskriver förskollärare 

som språkutvecklande? har två kategorier framkommit. Den första kategorin är: I 

vardagliga situationer då de menar att språket används i vardagens alla stunder och det 

beror på hur språket används för att de vardagliga situationerna ska bli språkutvecklande 

för barnen. Den andra kategorin är: I lärarstyrda aktiviteter där förskollärarna beskriver 

hur olika aktiviteter gynnar barnens språkliga utveckling.  

I vardagliga situationer 

 

Förskollärare 7 menar att om språket används kan alla aktiviteter bli språkutvecklande. 

 

Allt! Om vi språkar i det liksom. Det beror absolut på hur man gör det, vi kan sitta och 

gräva tysta i sandlådan men det kanske inte är så språkande, näe, men om jag är deltagande 

och aktiv där eller om barnen själva språkar med varandra så är det ändå en språklärande 

miljö (Förskollärare 7). 

 

Förskollärare 7 anser att en aktivitet kan bli språkutvecklande om förskollärarna har 

med sig kunskapen om att språket utvecklas genom samtal där förskolläraren är aktiv 

och närvarande. Det behöver inte vara en planerad språkmiljö, alla miljöer kan användas 

för att utveckla barnens språk. Förskolläraren anser att de har ett ansvar att skapa 

språkstimulans utifrån de aktiviteter som barnen engagerar sig i. Det är något som 

förskollärare 5 håller med om, att som förskollärare delta och vara aktiv med barnen. 

 

I leken samtalar och kommunicerar man med barnen. Så just språk ingår i allt skulle jag 

vilja säga hela dagarna. Man tränar och tränar (Förskollärare 5).  
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Förskollärare 5 menar att genom all kommunikation tränar barnen sitt språk. Ett 

språkligt lärande kan ske under hela dagen i vardagliga situationer beroende på hur 

förskollärarna tänker kring användandet och utmanandet av språk. Förskollärare 6 anser 

dock att det finns olika sätt att samtala med barnen och att det är en svår balansgång 

mellan att samtala med dem på ett sätt som gynnar deras språkutveckling eller att bara 

ge dem uppmaningar. 

 

Sen är ju vi vuxna och vi ska fostra barnen också, det är ju den biten. Men jag tror att vi 

måste börja titta på när påminnelserna och upprepningarna börjar bli tjat då tycker inte jag 

att det är uppfostring och då är det inte vårt ansvarsområde heller liksom, det är inte riktigt 

vårt uppdrag. Så det är lite olika på utvecklande språk och uppmaningar liksom eller tjat 

tycker jag (Förskollärare 6). 

 

Förskollärare 6 menar att allt språk inte är utvecklande för barnen och att förskollärare 

bör tänka efter hur de tilltalar barnen för att det inte ska upplevas som tjatigt eller 

jobbigt utan istället gynna deras språkutveckling. Förskollärare 6 anser också att de 

vardagliga situationerna är av stor vikt för barnens språkutveckling. Hen lyfter även 

vikten av en närvarande förskollärare. 

 

Allting är ju språkande aktiviteter, vad vi än gör tycker jag, det finns ju väldigt mycket 

språk, när barnen kommer på morgonen, när vi sitter och äter. En språkande aktivitet 

uppstår ju när jag är nyfiken och lyssnar på barnen, inte bara ser (Förskollärare 6).  

 

Vardagliga situationer är viktiga för kommunikationen med barnen och bör enligt 

förskollärare 6 tas tillvara på. Ett språkligt lärande kan enligt förskollärare 4 ske under 

hela dagen i vardagliga situationer beroende på hur förskollärarna tänker kring 

användandet av språk. 

 

Det är ju samma när du byter blöjor, hela tiden ska du använda språket, säga vad det är du 

gör, använda orden (Förskollärare 4).  

 

Förskollärare 4 syftar till att föra en dialog med barnet under de situationer som de har 

tillsammans och att benämna vad de gör. Det är också något som förskollärare 8 

beskriver som viktigt. 

 

Beroende på vart de är i sin språkutveckling, upprepa, inte rätta men liksom säga saker, 

benämna saker. Om någon säger jag vill ha en liten macka, vill du ha en halv kan jag säga 

då (Förskollärare 8). 

 

Förskollärare 8 anser att vid en sådan enkel vardagssituation som måltider kan de 

utmana barnen i deras språk genom att använda barnens ord parallellt med andra ord 

och genom detta öka barnens ordförråd och utmana dem i deras begreppsbildning. 

I lärarstyrda aktiviteter  

 

Förskollärare 6 beskriver att de använder sig av samlingar där språket är i fokus.  
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Vi har ju ålagt i kommunen att ha planerade språkaktiviteter, så är ju det en samling som 

följer en viss struktur då (Förskollärare 6). 

 

Samlingar är något som förskollärare 4 också tar upp som språkligt utvecklande 

aktiviteter.  

 

Sen är det ju fullt med samlingar (Förskollärare 4).  

 

Hen utvecklar sitt svar med: 

 

Jag vet inte, det är ju hela tiden, om man tänker sig en dag på förskolan, alltså så är det ju 

planerade språksamlingar, det är samlingar före maten (Förskollärare 4). 

 

Samlingar av olika karaktär är något som förskollärarna anser är språkutvecklande för 

barnen då språket är i fokus. Samlingarna kan ske under olika tillfällen på dagen. 

 

Bokläsning är något som förskollärarna har tagit upp som en aktivitet som främjar 

barnens språkutveckling. Förskollärare 4 säger att:  

 

Böcker är jätteviktigt, det brukar vi försöka byta ut så ofta vi kan tänkte jag säga, men 

alltså, att de ska tycka att det är lustfyllt att läsa (Förskollärare 4). 

 

Lusten för att läsa är också något som förskollärare 8 menar är viktigt då bokläsning kan 

ge barnen ett större ordförråd. 

  

De uppskattar ju sagorna men får liksom språket och höra ord på köpet (Förskollärare 8). 

 

Sagorna verkar användas som ett verktyg för att stötta barnen i deras språkutveckling. 

Sånger verkar användas på ett liknande sätt enligt förskollärare 8. 

 

Sjunga mycket, sjunga mycket låtar som de själv tycker är kul, det tycker vi har funkat bra 

(Förskollärare 8). 

 

Att använda sig av verktyg som barnen tycker är lustfyllt samtidigt som det ger barnen 

en språklig stimulans tycks enligt förskollärarna ha en positiv effekt på barnens 

språkliga lärande. 

 

Barns språkutveckling i utomhusmiljö 
 

Utifrån studiens andra frågeställning: Hur beskriver förskollärare att de stimulerar barns 

språkutveckling i utomhusmiljö? har två kategorier framkommit. Den första kategorin 

är: Genom samtal och dialog där förskollärarna visar på vikten av att utmana och 

stimulera barnen i deras språkliga utveckling. Den andra kategorin är: Genom olika 

aktiviteter där förskollärarna lyfter specifika aktiviteter som de använder med barnen i 

utomhusmiljön för att stimulera dem i deras språkutveckling. 
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Genom samtal och dialog 

 

I det första citatet belyser förskollärare 1 hur samtalen med barnen i deras aktiviteter 

utomhus ses som språkligt utvecklande. 

 

Det är ju mycket samtalet som vi har med barnen och barnen med varandra som vi har ute, 

vi har inget som vi alltid gör ute utan det är ju, det pågår ju ett ständigt samtal och en dialog 

med barnen, när de står och säljer kakor över bänken ute och sådana saker (Förskollärare 

1).  

 

Hen menar att de oavsett aktivitet tänker på att föra en dialog med barnen och att 

samtalet handlar om det som barnen gör. Förskollärare 2 svarar på ett liknande sätt och 

nämner också hur förskollärarna är med och utmanar barnen i språket genom att 

benämna det som barnen gör i deras aktiviteter. 

 

Ja men att vara med, dels i sandlådan att man tänker på vad man, vad barnen gör och att 

man pratar med dem och uppmärksammar dem på vad de gör, om de öser sand eller om de 

kör med bilen, om de kör fort eller om de kör sakta eller om de gräver djupt eller gräver, ja 

så. Eller en stor hög, så att man är med hela tiden när de leker, tycker jag är jätteviktigt 

(Förskollärare 2). 

 

Hen anser att deltagandet i barnens lek och att vara närvarande är viktigt för att ett 

samtal ska kunna äga rum. Att benämna det barnen gör kräver en närvarande och aktiv 

förskollärare. Det är något som förskollärare 4 också tar upp i sin intervju, hen lyfter 

också hur förskollärarna utmanar barnen i deras språkliga utveckling genom att ställa 

följdfrågor till barnen i deras aktiviteter.  

 

De tränar och jag kan vara där och säga nu kröp ni under, jag kan sätta ord på vad de gör. 

Men ibland vill de vara ifred, men det är samma där, du själv som pedagog är det viktigaste 

verktyget du har, i dig själv, det är det viktigaste du kan ge barnen. Vad håller du på att 

göra? Jag är i sandlådan och gräver. Jag ska baka en kaka. Vilken sorts kaka är det? Vad är 

det i den? Ska du lägga någonting på den? Alltså det här samtalet som man har är ju, det 

behöver inte vara mer aktivitet än så (Förskollärare 4).  

 

Förskollärare 4 ger intryck av att se samtalet med barnen som ett viktigt verktyg i alla 

aktiviteter. Förskollärare 6 är också inne på vikten av att vara närvarande med barnen 

för att det ska kunna bli en pedagogisk situation och att ha ett medvetet tänk kring de 

situationerna.  

 

Om jag är medveten om att det här är språkutvecklande för barnen, att jag sitter i sandlådan 

med dem och leker den här leken. Eller när jag ger dem fart på gungan att jag sjunger och 

pratar med dem eller när vi går till skogen att jag lyssnar på barnen och de berättar 

jättemycket. Det blir sådana här små stunder som man skulle kunna bara låta gå förbi om 

man inte lyssnar på vad de sa. Men istället snappa upp det och förstå det, och på något vis 

så. Fundera vad betyder det, vad är det som, hade jag inte hört vad de sagt hade jag inte 

kunnat sätta ord på det heller (Förskollärare 6).  
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Förskollärare 6 styrker de tidigare citaten om att vara medveten om hur språket hos 

barnen utvecklas för att kunna erbjuda barnen det i de aktiviteter som de engagerar sig i. 

Att vara närvarande och lyssna till vad barnen har att säga och vara nyfiken på dem för 

att kunna utgå från barnen är också något som stärks i förskollärare 6 citat. Hen ser sig 

själv som förskollärare som ett viktigt verktyg när det gäller barnens lek och utveckling, 

att finnas med för att kunna utmana barnen i deras lek och samtal. Aktiva förskollärare 

ses som ett verktyg för att stimulera barnens språkliga utveckling då förskollärare 9 

också använder sig av liknande formulering i sitt citat.  

 

Men det kräver ju också medvetna vuxna då och närvarande vuxna (Förskollärare 9). 

 

Förskollärare 4 lyfter vikten av att använda sin yrkesprofession som verktyg i 

verksamheten med barnen.  

 

Men det har jag ju sagt, den bästa språkmiljön är pedagogerna, att ta fram proffset så finns 

det språkstimulans överallt (Förskollärare 4). 

 

 Aktiva och lyhörda förskollärare verkar vara en förutsättning för att utmana barnen i 

deras språkliga utveckling i de aktiviteter som barnen själva valt att engagera sig i, i 

utomhusmiljön.  

 

Genom olika aktiviteter  

 

Förskollärare 6 menar att alla aktiviteter som görs i inomhusmiljön även kan användas i 

utomhusmiljön. 

 

I princip så kan du göra allting som du gör inne ute om man tänker sig sådana aktiviteter då 

(Förskollärare 6). 

 

Förskollärare 1 tar också upp hur aktiviteter går att anpassa till utomhusmiljön och hur 

de blir till språkligt utvecklande aktiviteter. 

 

Språket har vi ju som sagt med oss hela tiden, alltså sitter man och trär pärlor också så 

diskuterar man ju, pratar om färger och hur man ska göra och hela tiden och de tar ju ut 

pennor och papper hur mycket som helst, och ritar och skriver bokstäver och då är man ju 

också där hela tiden (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 1 menar att om de tar med “inomhusaktiviteter” ut är det ändå samtalen 

som skapas kring aktiviteten som blir det språkutvecklande, inte aktiviteten i sig. 

Förskollärare 1 lyfter läsningen som en mer specifik aktivitet för just språklig stimulans 

och utveckling i utomhusmiljön. 

 

Vi läser böcker ute och sådana saker (Förskollärare 1).  

 

Även förskollärare 8 tar upp att läsa som en språkutvecklande aktivitet de använder sig 

av när de är ute med barnen.  
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Alltså med läsningen, speciellt på eftermiddagen när det börjar bli lite barn och ja men de är 

ju ofta trötta så där på eftermiddagen också de har ju också haft långa dagar, och tar man ut 

böcker och sätter sig och läser, det brukar vara uppskattat också. Så böcker kan man alltid 

ta med sig (Förskollärare 8). 

 

Citaten ovan belyser även de vikten av samtalen och de dialoger som pågår under 

aktiviteter i utomhusmiljön för att de ska bli utvecklande för barnen ur den språkliga 

aspekten. Läsningen ses som en aktivitet som gynnar barnens språkliga utveckling och 

lyfts som en aktivitet som även görs utomhus. 

 

Svårigheter med språkutvecklande aktiviteter i utomhusmiljö 

 

Utifrån studiens tredje frågeställning: Vilka svårigheter för att genomföra planerade 

språkutvecklande aktiviteter i utomhusmiljö upplever förskollärare? har tre kategorier 

framkommit. Den första kategorin är: Barnens säkerhet och brist på personal. Den 

andra kategorin är: Fånga barns uppmärksamhet då utomhusmiljön är ett större område 

att fånga upp barnen i och att det finns mycket annat i miljön som lockar barnen. Den 

tredje kategorin är: Personalens tankesätt och gamla vanor där förskollärarna beskriver 

hur det traditionella arbetssättet, att den planerade pedagogiska verksamheten sker i 

inomhusmiljön, sitter kvar hos förskollärarna samt vad olika förskollärare har för syn 

och förhållningssätt till användandet av utomhusmiljön. 

 

Barnens säkerhet och brist på personal  

 

Förskollärare 4 anser att säkerheten går före en språkutvecklande verksamhet i 

utomhusmiljön och att detta beror på för lite personal.  

 

Ja, det är det där att oftast så är man för få vuxna ute annars skulle man kunna göra det 

mycket tydligare. I normalfall är det ju bara tre som jobbar på en avdelning och om man 

tänker att man delar gruppen då så är det ju två på en kanske då och förmodligen en på den 

som är ute bara och då hamnar man ju i det där, antingen ska jag fånga allihop så att jag har 

alla under mina vingar såhär, eller så blir det, det här att jag går och kollar och räknar, jag 

fastnar nog lite på det där med att räkna (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 4 menar att de pedagogiska aktiviteterna blir åsidosatta i utomhusmiljön 

då de på grund av för lite personal är tvungna att istället för att vara delaktiga i barnens 

lek, se efter barnen. Det är även något som förskollärare 9 uttrycker: 

 

Se till att ingen skadar sig, alltså vara lyhörd och se vad som händer. Sen är det ju optimalt 

om det är fler (personal) ute så man kan vara med i leken, är man själv är det svårt för då 

behöver man ju ha helhetssynen på alla (Förskollärare 9). 

 

Förskollärare 9 beskriver utomhusvistelsen där förskolläraren fungerar mer som en 

rastvakt än som en aktiv förskollärare i barnens lekar. Som i det tidigare citatet ovan 

anser hen att den låga personaltätheten ligger till grunden för detta. Förskollärare 1 
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anser också att skymda ställen på gården blir svåra att ha överblick över då det bara 

finns ett fåtal personal utomhus.  

 

Ja om man tänker på säkerhet och sådant så är jag inte så förtjust i just det här hörnet (pekar 

ut genom fönstret), här försvinner de in, och vi är ju bara ett visst antal pedagoger så det är 

svårt att hinna vara med (Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 2 uttrycker att barngruppen skulle vara mindre för då skulle de hinna med 

att göra fler aktiviteter med barnen utomhus. 

 

Ibland kan jag känna att vi skulle ha färre barn så skulle vi kunna göra mycket, mycket 

mera än vad vi hinner nu för nu får man ju liksom, vi prioriterar för det mesta att gå ut i en 

liten grupp och resten är kvar (Förskollärare 2).   

 

Respondenterna anser att personaltäthet och för stora barngrupper resulterar i en 

minskad användning av utomhusmiljön för språkutvecklande aktiviteter då säkerheten 

måste gå före planerade aktiviteter och förskollärarnas involvering i barnens lekar. 

 

Fånga barns uppmärksamhet 

 

Förskollärare 3 menar att om undervisningen sker på en plats med stor yta kan det vara 

svårare att fånga barnens uppmärksamhet. 

 

Det är ju om man vill fånga barnen så att det inte blir för stort runtomkring, utan att man 

har en grupp så för att göra det lite, så kan man gå undan och vara på, som jag sa förut den 

här mindre gården, för då har man den där gruppen för är man på ett stort ställe då är det 

lätt att de kan, det är svårare att kanske få dem att vara med (Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 3 menar att det är lättare att få barnen uppmärksamma på en aktivitet om 

de befinner sig på en mindre yta, som att exempelvis gå till en mindre gård eller 

begränsad yta. Att lyckas fånga barnens intresse är något som förskollärare 8 nämner i 

sin intervju. 

 

Alltså det största hindret är ju det som också är fördelen med att vara ute men det är ju att 

det är så mycket annat som lockar. Ska man göra någonting, en planerad aktivitet och man 

ska fokusera på språkutveckling då måste den vara väldigt, väldigt intressant för barnen. Att 

annars kommer en myra locka mer, eller vad det nu kan vara (Förskollärare 8).  

 

De båda förskollärarna anser att om undervisningen sker på en stor yta och med många 

intressanta intryck blir det svårt för förskollärarna att hålla kvar barnens intresse för 

aktiviteten som de planerat. Förskollärare 4 beskriver hur barnens intresse påverkas av 

hur aktiviteten förmedlas i utomhusmiljön. 

 

Men nu så det är beroende på barn och hur det ser ut just då så man inte säga att si eller så 

heller utan det är precis hur gruppen är och hur vi är och förmedla, hur vi fångar barnen för 

det handlar ju om oss som pedagog, att fånga barnen också, då får man tänka till ibland. 

När man har en samling, även inomhus då va, vad var det som nu gjorde att de inte 
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lyssnade eller fick med de här? Får man ju tänka litegrann hur gjorde jag då, då när jag 

förmedlade? Fick jag med barnen eller blev det, mm, man får tänka till! Så det är ju inte 

bara barnen och att man går och säger oj vad nu var det si och så med barnen utan det 

handlar ju om mig också, som pedagog (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 4 beskriver vikten av att som förskollärare reflektera över sin roll vid all 

undervisning med barnen. Hen menar att huruvida barnen blir intresserade av aktiviteten 

till stor del beror på vad och hur innehållet förmedlas till barnen.  

 

 Förskollärarna i intervjuerna anser att utomhusmiljön är intressant för barnen men att 

det i sig kan skapa svårigheter med att bedriva undervisning där. En av förskollärarna 

lyfter vikten av reflektion av aktiviteter för att synliggöra vad som i aktiviteten fångade 

barnen och inte. 

 

Personalens tankesätt och gamla vanor 

 

Ett par förskollärare tog upp hur gamla invanda mönster och tankesätt kunde sätta stopp 

för att bedriva språkutvecklande aktiviteter i utomhusmiljön.   

 

Jag tror att man ofta glömmer bort bara kanske när man är ute att man är fast i ett gammalt 

tankesätt kanske att det ska ske inne (Förskollärare 5). 

 

Hen menar att vanan av att planera för språkutvecklande aktiviteter inomhus sitter så 

djupt att utomhusmiljön som pedagogiskt verktyg glöms bort. Det är också något som 

förskollärare 8 beskriver i sin intervju. 

 

Det är ju bara att man är ovan, jag ska inte säga lat men att man är så inkörd i att planerade 

saker har man inomhus (Förskollärare 8).  

 

Hen menar som förskollärare 5 att det planeras för inomhusverksamheten och att 

utomhusmiljön blir bortglömd. Förskollärare 8 menar också att utomhusmiljön blir 

använd som en rastgård, hen säger: 

 

Ute är nästan som rast på skolan. Man får paus ifrån varandra typ. Lite så (Förskollärare 8). 

 

Utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg kan enligt de båda förskollärarna på grund 

av rotade rutiner/vanor av att undervisningen sker inomhus bli åsidosatt. 

 

 

Samtal är det förskollärarna anser vara det viktigaste verktyget för barns språkliga 

utveckling genom alla aktiviteter med barnen, både planerade och fria aktiviteter. De 

anser att de behöver vara närvarande och aktiva i barnens aktiviteter, likväl inomhus 

som utomhus för att samtalen ska bli av språkutvecklande karaktär. De svårigheter som 

förskollärarna tar upp anser de påverka barnens språkliga utveckling på ett negativt sätt. 
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Diskussion 
 

I den här delen kommer metoden som använts i studien att diskuteras och en ansats till 

vidare forskning lyfts. Resultatet kommer att diskuteras i relation till styrdokument, 

tidigare forskning och teori. En avslutande del är de slutsatser som studien kommit fram 

till. 

 

Metoddiskussion 

 

Studien utgår från intervjuer där förskollärarna får beskriva vad de säger att de gör i 

verksamheten. För att få reda på hur de utför språkutvecklande aktiviteter i 

utomhusmiljön skulle det vara bra om studien kompletterades med observationer. Om 

observationer gjorts hade studiens forskare kunnat ställa fler frågor och även motfrågor 

till de intervjuades svar. Observationer kräver mycket tid både att planera, utföra, 

analysera och sammanställa. Svaren från förskollärarna är det som prioriteras, därför är 

observationer inget som använts. Resultatet hade kunnat bli fylligare och mer 

tillförlitligt om observationer också gjorts (Bjørndal, 2005). Det här är en liten studie 

och avser bara en liten del ur förskolans värld, det går därför inte att översätta denna 

studie på hur det ser ut i alla Sveriges förskolor. Studien har istället syftat till att koppla 

det material som framkommit till den valda teorin, för att på detta sätt skapa en 

förtrolighet till studiens relevans (Bryman, 2011). Studien avser inte att göra 

generaliseringar kring hur det ser ut bland många förskollärare men det är troligt att det 

finns fler förskollärare som har samma erfarenheter som de förskollärare som 

intervjuats för denna studie. Studien har som avsikt att ta reda på vad just de intervjuade 

förskollärarna anser. Studien visar vad förskollärarna anser gynna barnens 

språkutveckling och hur det kan tillämpas i utomhusmiljö. Däremot blir det inte synligt 

i studien vad som faktiskt tillämpas i det vardagliga arbetet för att gynna barnens 

språkutveckling i utomhusmiljö. Trovärdigheten för studien grundar sig i 

tillförlitligheten, vilket innebär att forskarnas intervjuer stämmer väl överens med de 

teoretiska idéerna som forskarna utgår ifrån.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Språkutvecklande aktiviteter  

 

Enligt sju av de nio förskollärarna som intervjuades tränar barnen språket hela tiden. 

Förskollärarna menar i sina svar att om de är deltagande och aktiva i samspelet med 

barnen finns språkutveckling med under hela dagen i lärarstyrda aktiviteter, i vardagliga 

situationer och i deras fria lek. I en studie utförd av Evensen Hansen och Alvestad 

(2018) anser förskollärarna att barnen utvecklar sitt språk i vardagliga möten med andra 

barn men att det är viktigt att det finns förskollärare med som hjälper och stöttar barnen 

i deras kommunikation med varandra. Förskollärarna i den här studien hävdar att om 
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medvetenheten kring att språket utvecklas genom kommunikation kan de mest 

vardagliga situationerna som uppstår bli av språkutvecklande karaktär. Det är också 

något som visas i Sheridan och Gjems (2017) studie, där det framkommer att barnens 

språkutveckling gynnas av att förskollärarna kommunicerar med barnen i de olika 

situationerna under dagen på förskolan, som vid måltider, påklädning men också vid 

planerade aktiviteter. En av förskollärarna i den här studien nämner det språkande som 

kan upplevas som tjat och uppmaningar istället, hen anser att det inte är av 

språkutvecklande karaktär och att förskollärare måste vara uppmärksamma på hur de 

använder sitt språk för att det ska bli språkutvecklande för barnen. 

 

 I resultatet framgår det att vardagliga situationer kan bli ett viktigt lärande för barnen 

gällande deras språkutveckling men det krävs att förskolläraren är nyfiken och lyssnar 

på barnen. Smidt (2010) beskriver kommunikation som en process riktad åt två håll, hon 

menar att det krävs minst två personer för att en kommunikation ska bli fullständig. 

Som förskollärarna menar i den här studien kan de vardagliga situationerna som 

exempelvis blöjbyte bli språkutvecklande genom den dialog som förs under tiden, en 

dialog förutsätter att de båda parterna lyssnar och samspelar med varandra. Det är 

samtalet i sig som kan bli språkutvecklande, det spelar ingen större roll vad samtalet 

egentligen handlar om.  

 

Språket ses som centralt för barns lärande och utveckling enligt den sociokulturella 

teorin.  Enligt teorin utvecklas språket i interaktion med andra då språket är socialt 

betingat (Björklund, 2008). I läroplanen för förskolan Skolverket (2016) står det att 

kunskapserövrandet sker i samtal och i samspel med andra barn och vuxna. Leken bör 

ha stort utrymme i barns verksamhet, där skapas många möjligheter till samtal och 

interaktioner. Förskollärare i den här studien anser att språket utvecklas i leken och de 

lyfter vikten av att som förskollärare finnas med även där för att stötta och utmana 

barnen i såväl leken som med språket. Förskollärarna stöttar och utmanar barnen genom 

att benämna det som barnen gör, upprepar och utvecklar det barnen säger och sätter ord 

på saker för att ge barnen fler begrepp. Det liknar det som förskollärarna i Evensen 

Hansen och Alvestads (2018) studie beskriver, att de “badar” barnen i språk genom att 

använda nya samt andra ord. För att begreppen ska bli meningsfulla för barnen att ta till 

sig, använder förskollärarna i deras studie sig av dem för att bygga på barnens samtal 

eller skapa dialoger barnen emellan. En av förskollärarna i denna studie tar upp vikten 

av att upprepa vad barnen säger och benämna saker. Hen ger ett exempel, om ett barn 

ber om en liten smörgås kan förskolläraren bekräfta barnet och säga en halv smörgås. 

Det är ett litet men konkret exempel på Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen. Utvecklingszonen innebär att genom en mer kunnig, ta barnet från 

sin aktuella kunskapsnivå till sin potentiella kunskapsnivå (Smidt, 2010). Som i 

exemplet har barnet en förståelse för begreppet liten (aktuella kunskapsnivån) och kan 

med hjälp av den vuxne förstå begreppet halv (potentiella kunskapsnivå) då den vuxne 

utgår från det barnet redan kan.  
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Flera av förskollärarna i studien påpekar vikten av att läsa böcker för barnen då de anser 

att barnen uppskattar sagorna och att de samtidigt får med sig ord och begrepp. 

Förskollärarna i Evensen Hansen och Alvestads (2018) studie använder sig av 

bokläsning som en del av språkundervisningen med barnen. Vid bokläsningen använder 

sig förskollärarna i den studien av boksamtal, de diskuterar tillsammans med barnen vad 

boken handlar om och om det som finns på bilderna (Evensen Hansen & Alvestad). 

Boksamtal är inget som framkommer att förskollärarna använder sig av i den här 

studien. Om böcker används som i Evensen Hansen och Alvestads (2018) studie blir 

bokläsningen en typ av undervisning, en planerad aktivitet som främjar barnens 

språkutveckling. Boken kan fungera som ett medierande verktyg till barnen för 

förståelsen av nya begrepp och för att bredda sitt ordförråd. Dysthe (2003) skriver om 

att mediering är ett begrepp som kommer från Vygotskij och är inom det sociokulturella 

perspektivet ett centralt begrepp. Mediering innebär att med hjälp av ett kulturellt 

redskap, exempelvis en praktisk artefakt, som i det ovan beskrivna fallet en bok, få stöd 

i lärprocessen. 

 

Förskolans läroplan beskriver att förskolan ska lägga stor vikt på barns språkutveckling 

då språket främjar deras identitetsutveckling och lärande (Skolverket, 2016). 

Förskollärarna i denna studie berättar att de använder sig av språksamlingar, samlingar, 

böcker och de sjunger med barnen då de anser att det gynnar barnens språkliga 

utveckling. Samtalet har haft övervägande betydelse och antas av förskollärarna gynna 

barnens språkliga utveckling. Det visar sig i intervjuerna att det inte är aktiviteterna i sig 

som är det viktiga utan samtalet som utspelar sig i aktiviteterna. 

 

Barns språkutveckling i utomhusmiljö  
 

Förskollärarna i den här studien påpekar att samtalet är det viktigaste verktyget som de 

använder sig av då de anser att samtal gynnar barnens språkutveckling. Förskollärarna i 

studien använder sig av ett ständigt pågående samtal med barnen i deras aktiviteter, de 

sätter ord på det barnen gör och ställer frågor till barnen i deras aktiviteter. I Erdems 

(2018) studie visade det sig att förskollärarna ansåg att barnen pratade mycket om saker 

som de fann intressanta i utomhusmiljön då barnen hade mer frihet att själva välja vad 

de skulle göra när de vistades utomhus. Det visade sig påverka barnens språkliga 

utveckling på ett positivt sätt. Förskollärarna i den här studien uttrycker vikten av att 

vara lyhörda och närvarande i barnens aktiviteter för att kunna samtala om det som 

barnen intresserar sig för. Jørgensen (2014) skriver om hur utomhusverksamheten kan 

skapa gemensamma erfarenheter bland barnen, vilket i sig skapar en bra grund för 

kommunikation dem emellan. I Wallers (2007) studie framgick det att det skapades fler 

möjligheter till samtal utifrån vad barnen intresserade sig för i utomhusmiljön vilket i 

sig gjorde att förskollärarna lärde känna barnen på ett djupare plan. Efter barnens 

intressen kunde lärarna följa barnen, utmana dem och undersöka och lära sig 

tillsammans med barnen (Waller). Det är något som en av förskollärarna också lyfter i 

den här studien, att om de inte lyssnar på det barnen säger och är nyfikna på vad de gör 

och intresserar sig för kommer de inte kunna inta barnens perspektiv.  
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En aktivitet som förskollärarna i studien nämner som viktigt i barnens språkutveckling 

är att läsa böcker. De anser att böcker är lätta att ta med sig ut och att sagostunden kan 

ge lika mycket i utomhusmiljön som den ger i inomhusmiljön. Som nämnts ovan har 

enligt Evensen Hansen och Alvestad (2018) bokläsningen en stor inverkan på barnens 

språkliga utveckling. Enligt förskollärarna i studien är bokläsningen ett för barnen 

lustfyllt sätt att få med sig och uppleva nya och fler begrepp.  

 

Förskollärarna beskriver att de kan använda sig av alla aktiviteter som de gör inomhus 

även utomhus. De anser att språket är med i alla aktiviteter de gör med barnen då de 

diskuterar med barnen och sätter ord på exempelvis färger och liknande. Dysthe (2003) 

beskriver ur det sociokulturella perspektivet hur språk och kommunikation är 

grundläggande för barns utveckling och lärande. Det blir synligt i den här studien hur 

förskollärarens medverkan i samtal och i barnens aktiviteter krävs för att det ska ses 

som språkutvecklande för barnen. De aktiviteter som förskollärarna tar upp är aktiviteter 

som på något sätt gynnar barnens språkliga utveckling, antingen genom att de får nya 

ord och begrepp som vid bokläsning eller i samtal och dialog i de aktiviteter som barnen 

själva väljer att utföra. Utomhusmiljön bidrar inte till barnens språkliga utveckling om 

inte förskollärarna är medvetna och aktiva, språkutveckling i utomhusmiljö blir inte till 

av sig själv. 

 

Svårigheter med språkutvecklande aktiviteter i utomhusmiljö 
 

Förskollärarna i den här studien säger att det är för få vuxna tillgängliga när de befinner 

sig utomhus, vilket leder till att mycket tid går åt till att räkna barnen och se till att de 

inte skadar sig. Kos och Jerman (2013) har i sin studie kommit fram till att 

förskollärarna ser svårigheter med att bedriva utomhuspedagogik, bland annat på grund 

av för lite personal och risken för olyckor. Davies och Hamilton (2018) skriver att 

förskollärarna i deras studie har en negativ syn på användandet av utomhusmiljön. De 

använder risker för att barnen kan göra sig illa, brist på tydliga styrdokument, ekonomi 

och dokumentation som ursäkter för att inte bedriva utomhuspedagogik. I den här 

studien används det inte som en ursäkt, utan förskollärarna anser att det bidrar till en 

svårighet med att bedriva verksamhet i utomhusmiljö. Enligt läroplanen Skolverket 

(2016) ska miljöerna på förskolan kännas trygga och samtidigt utmana barns 

utforskande och lek. Förskollärarna i studien prioriterar först och främst barnens 

säkerhet. I Brebner et al. (2016) studie visade det sig att barnen ofta ville ha tid och 

uppmärksamhet samtidigt men brist på personal gjorde det omöjligt att hinna finnas till 

hands för alla barnen på samma gång. I den här studien förklarar en förskollärare att om 

de var fler personal utomhus samtidigt med barnen skulle de kunna delta mer aktivt i 

barnens lekar. 

  

Att ytan blir större utomhus har också tagits upp som en svårighet då det försvårar att 

fånga barngruppens fokus likväl som intresset när det finns mycket som för barnen kan 

verka mer intressant än förskollärarens aktivitet. Dysthe (2003) beskriver ur ett 

sociokulturellt perspektiv hur aktiviteter behöver kännas meningsfulla för att barnen ska 

kunna ta till sig lärandet. Att utgå från barnens intressen kan göra att aktiviteten känns 
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meningsfull för barnen och då kan intresset hålla dem kvar i aktiviteten. Utomhusmiljön 

är en lärmiljö som bör användas som en del av barnens undervisning i förskolan och 

enligt Dysthe bör lärmiljöerna tilltala barnen för att de ska bli inspirerade och vara 

aktiva deltagare. Lärmiljöerna är viktiga för att barnen ska bli inspirerade och 

intresserade men som en av förskollärarna påpekar är också förskollärarens 

förmedlingsteknik av stor vikt för att lyckas fånga barnens intresse. 

 

Det visar sig i studien att förskollärarna vid planering av aktiviteter kan glömma bort att 

utomhusmiljön kan fungera som en undervisningsmiljö. De menar att det traditionella 

tankesättet med att undervisningen eller den planerade verksamheten sker inomhus är 

något som sitter kvar hos förskollärarna. Det är något som en av förskollärarna menar 

blir ovant, att börja planera för verksamheten även utomhus. Förskolläraren upplever 

också att kollegor ser utomhusvistelsen som en typ av rast för både dem själva och 

barnen. Dysthe (2003) beskriver att det ur det sociokulturella perspektivet ska 

undervisningen vara meningsfull för barnen för att de ska till sig lärandet. Det krävs då 

att undervisningen utgår från barnens perspektiv, undervisningen ska alltså inte 

försummas av en förskollärares perspektiv eller gamla tankesätt och vanor. Enligt 

läroplanen för förskolan Skolverket (2016) ska barn ha möjlighet till lek och aktiviteter i 

utomhusmiljö, både i en planerad utomhusmiljö och i naturmiljö. Det bör alltså planeras 

för aktiviteter även i utomhusmiljön.  

 

Implikationer i undervisningen 

 

Studiens resultatdiskussion tydliggjorde viktiga delar för att bedriva språkutveckling 

med barn i utomhusmiljö. De ledde till tre framträdande teman: Förskollärarens roll, 

barnens perspektiv och miljö. De teman som beskrivs nedan hör delvis ihop med 

varandra då förskollärarens roll blir viktig i alla teman. För att tydliggöra vikten av de 

enskilda teman som framkommit har de delats in i olika kategorier. 

 

Förskollärarens roll 

 

Studien visar på hur förskollärarens roll är av stor vikt vid barnens språkliga utveckling. 

De förskollärare som intervjuats till studien har poängterat flertalet gånger att de 

behöver vara närvarande och aktiva med barnen i både planerade aktiviteter och i 

barnens fria lek. Förskollärarna har tagit upp exempel som att sitta med barnen i 

sandlådan och gräva under tystnad eller att vara aktiva språkare med barnen i sandlådan, 

att prata med dem om vad de gör när de gräver och sätta ord på det barnen gör under 

tiden. Förskollärarna anser att de ska vara delaktiga i barnens aktiviteter för att kunna 

utmana dem i deras språk genom att ställa frågor kring det barnen håller på med, som 

när de exempelvis ska göra en kaka som en förskollärare tar upp i intervjun.  I en studie 

utförd av Waters och Bateman (2015) framkommer det hur förskollärarnas kunskaper 

kring olika ämnen kan underlätta för dem att besvara barnens frågor genom att ställa 

nya/fler frågor eller komma med nya funderingar på ett meningsfullt sätt för barnen 

istället för att direkt ge dem det rätta svaret. Det kan leda till nya funderingar hos barnen 
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i ämnet. I samma studie framkom det att om lärarna har kunskap i ett ämne som de 

samtalar med barnen om, kan samtalen hålla i sig en längre stund än om de inte har 

kunskap i ämnet. Genom att vara deltagande i barnens aktiviteter kan förskollärare se 

vad barnen intresserar sig för och de kan läsa in sig på ämnet, dels för att kunna göra det 

mer meningsfullt för barnen men också för att kunna utmana dem i såväl kunskap som 

språk. 

 

Sheridan och Gjems (2017) beskriver att förskollärare som är aktiva vid undervisningen 

och får den att kännas meningsfull för barnen spelar en avgörande roll för att barnen ska 

ta till sig undervisningen och vilja delta aktivt i den. En av förskollärarna i studien tar 

upp att förskollärarna behöver lyssna på barnen och ta in det som barnen säger för att de 

ska förstå dem. Utifrån det barnen berättar blir det lättare för förskollärarna att skapa 

undervisning som tilltalar barnen på ett meningsfullt sätt. Enligt Sheridan och Gjems 

(2017) behöver förskollärare didaktiska kunskaper för att kunna stödja dem i deras 

språkutveckling och för att kunna erbjuda barnen ett meningsfullt lärande. Förskollärare 

behöver lyssna på barnen för att kunna utgå från deras intressen och behov vid planering 

av aktiviteter och utgå från de didaktiska frågorna, vad, hur och varför. Det kan göra 

aktiviteterna meningsfulla för barnen och kan även underlätta för förskollärarna om 

barnen redan från början är intresserade av aktiviteten. 

 

Barnens perspektiv  

 

Förskolans verksamhet ska utgå från barnen, då barn tar till sig kunskap som intresserar 

och motiverar dem (Skolverket, 2016). Det beskrivs i läroplanen hur 

kunskapserövrandet hos barn bland annat sker i samtal och samspel med andra vuxna 

och barn. Som förskollärarna beskriver i den här studien behöver de lyssna på barnen 

och vara aktiva i deras lekar för att få reda på deras intressen och behov. Barn som inte 

har det talade språket kan kanske inte förmedla sina intressen och behov på samma sätt 

som ett barn med ett talat språk. Språket handlar inte bara om det talade språket utan all 

typ av kommunikation. Enligt förskolans läroplan är det viktigt att barn får möjligheter 

att uttrycka sig på andra sätt än bara det talade språket. Förskolan ska erbjuda barnen 

möjlighet att även kunna uttrycka sig genom bland annat sång, rörelse, bild, dans, tal 

och skriftspråk (Skolverket). Detta för att barn har olika sätt att uttrycka sina tankar, 

intressen och behov, det gör också att det skulle kunna gynna barns språkinlärning om 

förskollärarna uttrycker sig genom fler sätt än bara det talade språket. Förskollärarna 

kan exempelvis konkretisera ord med bilder och stödtecken och använda 

dramatiseringar för att konkretisera exempelvis händelser och känslor.  

 

För att barnen ska få vara delaktiga i planering av verksamheten och aktiviteter kan 

observationer vara till stor hjälp för förskollärarna. Att observera barnens lek, vad 

barnen visar intresse för eller något som upplevs som ett problem i barngruppen kan 

öppna upp för nya tankar och idéer kring verksamhetens upplägg. Förskollärarna i 

Brebners et al. (2016) studie kunde genom utförda observationer uppmärksamma 

barnens behov och intressen och se hur detta gynnade barnens språkliga utveckling. Den 
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språkutvecklingen kunde i sig möjliggöra att barnen senare kunde uttrycka sina 

intressen och tankar med det talade språket.  

 

Förskollärare i den här studien upplevde det som svårt att hålla kvar fokus hos barnen i 

utomhusmiljön, vilket kan bidra till att de inte använder sig av utomhusmiljön i den mån 

de skulle önska. Om barnen visar stort intresse när de är utomhus kan detta vara ett bra 

tillfälle att följa barnen för att se vad det är som intresserar dem. En av förskollärarna tar 

upp vikten av att reflektera över de aktiviteter de utför med barnen. Dels att reflektera 

kring vad som gick bra men även om det i aktiviteten som gjorde att barnen inte blev 

intresserade. Vad var det som gjorde att de inte blev intresserade? Hur gjorde jag som 

förskollärare? Är exempel på frågor som förskolläraren menar att de bör ställa till sig 

själva. Hen menar att de inte ska utgå från att barnen inte var intresserade utan varför, 

och vad som skulle kunna göra dem intresserade. 

 

Miljö 

 

Det är viktigt att förskollärarna utgår från barnen även vid utformandet av förskolans 

miljö då det är barnens arbetsmiljö. I Björklids (2005) kunskapsöversikt visar resultatet 

hur både förskolans och skolans miljöer på olika sätt påverkar barnens lärandeprocesser. 

Björklid skriver att förskolans miljöer behöver vara anpassade till barngruppen för att 

den ska kunna stimulera barnens fysiska och psykiska utveckling och lärande.   

 

Vygotskij anser att lärarens roll är både krävande och central. Läraren behöver vara en 

typ av ämnesexpert för att kunna vägleda och utmana barn och utifrån kunskap om 

barnet, ämnet och samhället ska läraren organisera en lärmiljö som stimulerar till barns 

lärande och utveckling (Dysthe  & Igland, 2003). Då förskollärarna i den här studien 

menar att samtalet är ett av de största verktygen i barnens språkutveckling behöver 

miljöerna barnen befinner sig i möjliggöra för intressanta samtal och lek. Smidt (2010) 

beskriver hur lärandet är situerat inom det sociokulturella perspektivet vilket innebär att 

aktiviteter och var de utförs har stor betydelse för barns lärande. Utomhusmiljön bidrar 

till fler saker att prata om genom att det utförs andra aktiviteter och lekar men också för 

att miljön utomhus skiljer sig från inomhusmiljön. I utomhusmiljön finns andra redskap 

som exempelvis gungor, spadar, rutschkanor och cyklar, dessa redskap öppnar upp för 

fler lärprocesser än endast de redskap som används i inomhusmiljön. Redskapen, 

artefakterna, som finns i utomhusmiljön kan mediera nya eller andra kunskaper hos 

barnen. Förskollärarna i den här studien lägger ingen större vikt vid det situerade 

lärandet utan betonar att de aktiviteter de genomför i inomhusmiljön lika väl kan 

genomföras i utomhusmiljön. 

 

Kroekers (2017) studie visar att barnens kompetensutveckling gynnas då inomhusmiljön 

och utomhusmiljön kompletterar varandra. I Szczepanskis (2008) licentiatavhandling 

menar lärarna att barnen lär med hela kroppen och att de då får använda alla sina sinnen, 

det tillfredsställs mer i utomhusmiljön än i inomhusmiljön. Förskollärarna i 

Szczepanskis avhandling visar att platsen har betydelse för barnens lärande och att en 
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verklighetsanpassad undervisning ska användas som ett komplement till den 

undervisning som sker i inomhusmiljön. Enligt Myginds (2009) studie visar resultatet 

att barnen uppskattade när undervisningen varierade mellan inomhusmiljö och 

utomhusmiljö.   

 

Slutsats 
 

Förskollärarna beskriver att samtalet som pågår under förskolans alla vardagliga 

situationer, planerade aktiviteter och i barnens fria lekar är det främsta verktyg som 

används för att stimulera barnens språkliga utveckling. Språk och kommunikation är ur 

ett sociokulturellt perspektiv grundläggande i barns lärande och utveckling. 

Förskollärarna i studien beskriver att de är aktiva och närvarande med barnen och även i 

deras aktiviteter och lekar för att kunna stötta, utmana och stimulera dem i deras 

aktiviteter och språk. I det sociokulturella perspektivet används begreppet den 

proximala utvecklingszonen, vilket betyder att barnen går från sin nuvarande 

kunskapsnivå till sin potentiella nivå. Detta är något som studien tolkar att 

förskollärarna i studien använder sig av då de finns med i barnens aktiviteter, ställer 

frågor eller på andra sätt utmanar dem i sin språkliga utveckling. 

 

Förskollärarna i studien upplever svårigheter som personalbrist och barnens säkerhet, 

svårt att fånga barngruppen och personalens tankesätt och gamla vanor, för att 

genomföra planerade språkutvecklande aktiviteter i utomhusmiljön. Enligt det 

sociokulturella perspektivet bör aktiviteter kännas meningsfulla för barnen för att de ska 

ta till sig kunskap och att lärmiljöerna ska tilltala och inspirera barnen. Det visar sig i 

studiens resultatdiskussion att om aktiviteter planeras utifrån de didaktiska frågorna kan 

dessa svårigheter bli färre.  

 

Innan denna studie såg vi inte aktiva samtal mellan barn och förskollärare som en 

språkutvecklande aktivitet. Detta är något vi har tagit till oss under tiden studien har 

pågått och som vi nu bär med oss in i arbetslivet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 
Mejl till förskolechefer 

 

Hej förskolechef!  

 

Jag (Elin Lundberg) och min klasskompis Cecilia Östby Myrgren skriver just nu ett 

examensarbete kring barns språkutveckling i utomhusmiljö.  

Vi skulle vilja intervjua ett antal förskollärare från olika förskolor kring detta ämne, för 

att få ett resultat i vårt examensarbete.  

Vi har tid avsatt v... för att göra intervjuerna. Har du möjlighet att kontakta några 

förskollärare som skulle kunna vara intresserade att ställa upp på en intervju på ca 30 

min under den veckan? 

Om intresse finns kan du ge oss deras mailadress så att vi kan kontakta dem för mer 

information och tid? Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.  

 

Med vänlig hälsning, Elin och Cecilia 
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Bilaga 2 
 

Information och samtyckesblankett till anställda 

  

Vi heter Cecilia Östby Myrgren och Elin Lundberg och studerar vid 

förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. Under hösten 2018 skriver vi vårt 

examensarbete i didaktik. 

  

Under perioden v... planerar vi för en intervju på er förskola. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare stimulerar barns 

språkutveckling i utomhusmiljö. För att närma oss detta kommer vi att genomföra 

intervjuer med förskollärare från olika förskolor med barn i åldrar från 1-6 år. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete. 

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att 

ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det 

sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

  

Medverkan i intervjun, är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att med 

ljudupptagning och anteckningar dokumentera intervjun där du medverkar. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

  

Vi är tacksam för svar senast ... 

  

Med vänlig hälsning 

 

Elin Lundberg   Cecilia Östby Myrgren 

E-post:       E-post:  

Tel:            Tel: 

  

Kontaktperson Högskolan i Gävle: 

Handledare: Björn Haglund 

E-post:  
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Samtycke 

 

Medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att med 

ljudupptagning och anteckningar dokumentera intervjun där du medverkar. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela vår tid på förskolan. 

  

Ja, jag ger samtycke till att delta i intervjun 

  

Datum och plats:………. 

  

…………………………........................ 

Underskrift 

  

………………………………………... 
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Bilaga 3 
 

Vi börjar med att informera alla respondenter varför de medverkar i intervjun, vad 

materialet kommer att användas till, etiska aspekter så som anonymitet och hur 

materialet kommer att synliggöras. Det kommer även att stå i det mejl som vi skickar ut 

till dem innan besöket. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Får vi spela in samtalet?  

 Ålder? 

 När tog du examen? 

 Yrkesverksamma år? 

 Vilka åldrar arbetar du med just nu? 

 Har förskolan någon speciell inriktning? 

 

Huvudfrågor 

 

Hur ser du på lek och lärande i utomhusmiljön?  

Vad gör barnen utomhus? 

Vad leker barnen utomhus? 

Vad lär sig barnen i leken? 

Hur ser barnens utomhusmiljö ut? 

Vad tycker du är bra/dåligt med barnens utomhusmiljö? 

 Vad är personalens roll när barnen leker utomhus? 

 Vad anser du vara språkutvecklande aktiviteter?  

 Hur kan de anpassas till utomhusmiljön? 

 Finns det planerade aktiviteter för språklig utveckling i utomhusmiljö?  

Kan du beskriva vad det är för aktiviteter? 

På vilket sätt utvecklar de aktiviteterna barnens språkutveckling?  

I så fall hur ofta?  

Om inte, finns det några planerade aktiviteter med annat syfte? 

 Upplever du att det finns några hinder med att ha planerade aktiviteter inom 

språkutveckling i utomhusmiljö? 

Vad kan man göra åt det? 

Hur skulle du vilja att de såg ut?  

 

 

 Är er förskolas utomhusmiljö anpassad för en språklig stimulans?  

 

 


