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Sammanfattning 

Syftet med denna studie att ge en bild av hur pedagoger på två I Ur och Skur förskolor ser på 

samt uppmärksammar olika språk- och samtalssituationer på förskolan utomhus och inomhus. 

Frågeställningarna innefattar pedagogernas syn på förutsättningar för språk och samtal utomhus 

och inomhus på förskolan samt vilka faktorer som påverkar användandet av inne- och utemiljön. 

Fem intervjuer på två I Ur och Skur förskolor har genomförts. Vidare genomfördes en 

observation i skogen av olika samtal, mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen på en I 

Ur och Skur förskola. I analysen har Vygotskijs teori om det sociala lärandets betydelse för 

språket samt Deweys teori om erfarenhetens betydelse använts.  

I studien framkommer att pedagogerna är medvetna om rummets betydelse och att de 

använder sig av denna vetskap i arbetet med barnen. De utnyttjar det som rummet  erbjuder för 

att stimulera barnens språk, oavsett om det är avskildhet för att få barnen koncentrerade, eller 

stimulans för att få barnen delaktiga och aktiva. Pedagogerna betonar även vikten av att skapa 

förutsättningar för goda samtal i mindre grupper både utomhus eller inomhus. Utifrån 

intervjumaterialet kan man se att pedagogerna menar att ute- och innemiljön kan komplettera 

varandra, i arbetet med att stimulera språk och samtal på förskolan. I analysen av observationen 

av lek och samtal i skogen framkommer att barnen och pedagogerna samtalar med hjälp av de 

tecken som miljön erbjuder samt att barnens intresse för det som finns i skogen är 

utgångspunkter för samtal. Om olika miljöer utnyttjas i arbetet med barnens språk så erbjuds 

barnet fler upplevelser och därigenom också fler möjligheter att utveckla ett rikt och varierat 

språk.  
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Inledning 

I den reviderade läroplanen (Lpfö 98, rev 2010) förstärks språkets och kommunikationens roll 

i förskolan ytterligare. Att språk och samtal förekommer i olika situationer utomhus och inomhus 

under en dag på förskolan är nog alla ense om. Men eftersom språket finns med hela tiden, kan 

det ibland få en alltför självklar och lite osynlig roll. 

Det är enligt min mening viktigt att uppmärksamma de samtal som lätt kan betraktas som 

självklara, inte minst nu då nya hjälpmedel så som lärplattor får stor uppmärksamhet i förskolan. 

Det kan då finnas anledning att belysa de samtal och det språkarbete som pågår hela tiden för att 

se att de har ett värde i sig och även fundera över vad vi eventuellt kan förlora om vi tar dessa för 

givna. Detta kan också vara intressant med tanke på att det blivit allt mer vanligt att förskolor 

utarbetar miljöer med olika språk- och mattehörnor för att tydliggöra och motivera förskolan 

arbete utifrån målen i läroplanen. 

På I Ur och Skur förskolor är uterummet ett viktigt rum för lärande. Men hur och på vilket 

sätt uppmärksammas språket på dessa förskolor? Intresset för språkets roll i olika situationer och 

rum har väckts utifrån min egen erfarenhet av att ha arbetat i både grundskola och på I Ur och 

Skur förskola. Vad och hur tänker pedagogerna på I Ur och Skur förskolor kring språkets roll? 

Hur uppmärksammar och stödjer de barns språkutveckling utomhus och inomhus? I denna 

studie kommer intervjuer med pedagoger på två I Ur och Skur förskolor, om hur de ser på sitt 

arbete med samtal och barns språkutveckling, att redovisas. I studien redovisas även en 

observation av fri lek och olika samtal under en förmiddag i skogen.  

Ett stort tack vill jag rikta till de pedagoger och barn som deltagit i denna studie! Jag vill också 

tacka min handledare Mats Bratteby för hans synpunkter under arbetet med uppsatsen. 
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Bakgrund 

I följande del tecknas bakgrunden till studiens syfte. Inledningsvis diskuteras språkets roll i 

läroplanen och sedan följer ett avsnitt om olika miljöer för lek och lärande. I denna del förklaras 

och diskuteras även begreppet utomhuspedagogik samt I Ur och Skur pedagogik. Detta eftersom 

studiens intresse riktas mot förskolor som arbetar i enlighet med denna pedagogik. Bakgrunden 

avslutas med två avsnitt som berör sinnenas betydelse för lärandet samt sammanhangets 

betydelse för utvecklandet av språket. 

Den reviderade läroplanen- språkets roll förstärks 

I den reviderade läroplanen (Lpfö 98, rev. 2010) har man gjort förtydliganden och 

kompletteringar för målen kring språk och kommunikation, matematik, teknik och no. I 

förarbetet till den nya läroplanen skriver man om bakgrunden till dessa kompletteringar: ”Barn 

tillägnar sig språket i samspel med andra barn och vuxna i sammanhang som är meningsfulla för 

barnen och som bygger på deras tidigare erfarenheter. De vuxna i förskolan har en viktig uppgift 

i denna process.” (Skolverket, 2009, s. 13). I den reviderade läroplanen står det: ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn /.../utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra." (Lpfö 98, rev. 2010, s. 9-10). Nytt i läroplanen är alltså att man valt att lyfta in de 

formuleringar som handlar om lek med ord, förmågan att uttrycka tankar, ställa frågor och 

argumentera. Även en formulering kring förmågan att förstå andras perspektiv är nytt i den 

reviderade läroplanen, samt ett mål som handlar om att kunna tolka och samtala om bilder och 

texter i olika media. I läroplan för förskolan står det vidare att förskolan ska sträva efter att varje 

barn ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld.” (Ibid., s. 10).  

Miljöer för lek och lärande  

I läroplanen framhålls även vikten av en stimulerande miljö. Förskolan ska erbjuda barnen en 

miljö som ”lockar till lek och aktivitet” och som samtidigt uppmuntrar barnen till att utforska sin 

omvärld. Verksamheten ska också ta till vara barnens intressen och erfarenhetsvärld. Vidare ska 

miljön stimulera barnens kommunikativa kompetens (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6). Björklid skriver 

angående samspelet mellan lärande och fysisk miljö att det hos barn är svårt att skilja lek från 

lärande och att barnet i leken både kommunicerar med andra samt bearbetar erfarenheter och 

intryck (2005, s. 29). Björklid framhåller att den fysiska miljön både kan innebära begränsningar 

samt erbjuda förutsättningar för lek och lärande. Angående utemiljön kring förskolan skriver 

Björklid vidare att den är en ”betydelsefull utvecklingsmiljö för förskolepedagogiken” (Ibid., s. 
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45). Eriksson Bergström visar i sin avhandling (2013) att öppna miljöer uppmuntrar till samspel i 

högre grad än tillrättalagda miljöer . I en intervju säger Eriksson Bergström angående barnens lek 

och samtal: ”Min slutsats var, att de hade större behov av att prata i de miljöerna om leken ska 

kunna bli kollektiv.” Eriksson Bergström menar också att man idag på förskolorna ofta styr 

rummen med matte- och svenskhörnor för att synliggöra målen i läroplanen men att man lika 

gärna kan betrakta förskolans miljöer som en uppsättning av erbjudanden (Hofsten, 

www.lararnasnyheter.se, 2013-09-12). Detta är intressant eftersom det visar att miljön kan 

påverka samtalen mellan barnen på förskolan. 

 Utomhuspedagogik 

Enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU), vid Linköpings universitet så är 

verklighetsanknytningen och upplevelser i olika utomhusmiljöer viktiga utgångspunkter för 

lärandet. Dessa miljöer kan vara av skiftande slag, till exempel staden eller skogen. De upplevelser 

som barnen gör i den omgivande miljön är själva basen för lärandet och utomhuspedagogiken vill 

enligt NCU vara ett komplement till den traditionella pedagogiken. För utomhuspedagoger är 

både klassrum, bibliotek och utomhusmiljöer naturliga lärmiljöer. (NCU, www.liu.se, 2014-02-

16). Inom utomhuspedagogiken är alltså platsens betydelse för lärandet central. Vidare framhålls 

inom utomhuspedagogiken vikten av att lärandet förankras i upplevelser. Szczepanski skriver om 

betydelsen av att göra förstahandserfarenheter. ”Språkliga begrepp införlivas genom direkt 

kontakt med verkligheten.” (2007, s. 10). Han betonar vikten av ett ”platsrelaterat perspektiv” i 

vilket alla sinnen och hela kroppen är aktiverade. Han menar att lärandet inom ”fyra väggar” är 

en mycket ung företeelse i människans bildnings- och utvecklingshistoria. (Ibid.). 

Att koppla undervisning och inlärning till verkliga upplevelser är inte något nytt inom 

undervisningens historia. Redan Aristoteles intresserade sig för våra sinnen och såg i naturen den 

egentliga världen. Senare har bland annat Ellen Key och John Dewey skrivit om och framhållit 

det verkliga livet samt fältstudier som viktiga utgångspunkter för lärandet (Dahlgren & 

Szczepanski, 1997, s.13, 19). Key skriver i Barnets århundrade: ”Enligt pluggmetoden får barnet 

veta att fröet gror i värme och fukt. Enligt uppfostringsmetoden får barnet själv så frön och se 

vad som händer!” (1996, s. 160).  

Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren lyfter fram vikten av ett växelspel mellan 

upplevelser och reflektion inom utomhuspedagogiken. De talar vidare om vikten av att främja ett 

lärande som sker i samverkan mellan boklig bildning och sinnliga erfarenheter. (2006, s 90-91).  

I Ur och Skur 

Grunderna för pedagogiken inom I Ur och Skur är friluftsliv, utomhuspedagogik och 

upplevelsebaserat lärande. I Ur och Skur pedagogiken har utvecklats inom friluftsfrämjandet. 

1985 startade den första förskolan och idag är antalet enheter i Sverige och Finland ca 200. 

http://www.lararnasnyheter.se/
http://www.liu.se/
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Friluftsliv handlar enligt I Ur och Skurs definition om ”att hitta glädjen i att röra sig likväl som att 

känna lugn och ro och få kunskaper vad och hur jag kan göra det i olika miljöer.” 

Utomhuspedagogiken handlar i sin tur om att barnet ska få ”kunskaper och ett lärande i 

autentiska situationer med alla sinnen.”. Det upplevelsebaserade lärandet innebär att barnet ska få 

”upplevelser enskilt eller tillsammans med andra som berör och befästs i hela kroppen”. 

(www.friluftsframjandet.se, 2014-12-10) 

Sinnena och kroppens betydelse 

Vikten av den sinnliga kontakten och betydelsen av att uppleva med kroppen framhålls i 

artikeln ”Lättare utomhus”. I artikeln hänvisas till en ny EU-studie som visar att 

utomhuspedagogik ofta är bra för barn med behov av särskilt stöd. Vidare framhålls att man 

numera inom den så kallade kognitionsforskningen gör täta kopplingar mellan kroppens 

erfarenheter och lärande (Wermeling, www.lararnasnyheter.se, 2013-11-03). Szczepanski, Malmer, 

Nelson och Dahlgren skriver om vikten av att använda sina sinnen: ”Med en pedagogik som 

bygger på sinnlig erfarenhet blir lärandet sannolikt mera djupinriktat.” (2006, s. 90). Vidare 

hävdar man att autenciteten i lärandet ökar om man rent fysiskt får uppleva olika kultur- och 

naturfenomen. (Ibid., s. 90). 

Språk i ett sammanhang 

Lundegård framhåller att vi människor i grunden är sinnliga varelser som behöver 

erfarenheter, som vi aktivt varit delaktiga i, för att vi ska lära oss något. Vidare menar Lundegård 

att vi i uterummet, genom att låta barnen uppleva med sina sinnen, kan ge dem möjligheter att 

associera till olika abstrakta begrepp som finns runt omkring oss till vardags. Lundegård menar 

att vi lär oss språk och begrepp då vi aktivt använder dem tillsammans med andra. Språket blir 

vårt redskap att förstå vår omvärld (2004, s.86-88). Jan Paul Strid skriver om naturens betydelse 

för språkutvecklingen och om betydelsen av att samtal förankras i ett sammanhang: ”Det är i 

vardagliga samtal mitt ute i ’verkligheten’ som orden föds och språket formas” (2007, s. 189).  

Syfte och avgränsning av studien 

I föreliggande studie kommer intresset att riktas mot hur pedagogerna på I Ur och Skur 

förskolor ser på olika språk- och samtalssituationer på förskolan utomhus och inomhus. I studien 

beskrivs även vilka samtal som kan uppkomma i utemiljön, i det här fallet utifrån en observation i 

skogen. I denna studie kommer främst begreppen utomhus och inomhus att användas för att 

skilja utemiljön och innemiljön från varandra. Dessa båda begrepp kan innefatta många olika 

miljöer, dock är studiens omfattning för begränsad för att till exempel skilja olika uterum eller 

http://www.friluftsframjandet.se/
http://www.lararnasnyheter.se/
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innerum från varandra. Trots att kroppsspråket är viktig i all kommunikation så kommer det 

talade språket att vara i fokus i denna studie.  
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Litteraturöversikt  

I denna litteraturöversikt kommer  forskning som belyser miljöns betydelse för lek, lärande 

och samtal att redovisas. Detta eftersom dessa hänger intimt ihop och är svåra att skilja från 

varandra. Forskningsöversikten innehåller även en redovisning över kunskap om barns 

språkutveckling. Inledningsvis följer här en presentation av begreppet utomhuspedagogik som är 

centralt inom I Ur och Skur pedagogiken. 

Utomhuspedagogik 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet definierar 

begreppet utomhuspedagogik enligt följande: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:  

att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskapatt växelspelet mellan sinnlig 

upplevelse och boklig bildning betonas 

att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

(NCU, www.liu.se, 2014-12-20)) 

Barns språkutveckling 

Språkutveckling i ett sammanhang 

Johansson och Svedner skriver att barn lär sig ord i en kontext och förstår dem i sitt 

sammanhang och att betydelsen av ordet är knuten till de erfarenheter barnet gör. (2003, s. 18). 

De hänvisar till undersökningar som visar att barn tycks välja att lära sig de ord som är viktiga för 

dem. De skriver att gemensamt för dessa ord är att de handlar om saker och skeenden som 

barnet kommer i kontakt med i vardagen (Ibid., s. 17). Lindö framhåller att människan är en 

meningsskapande varelse och att barnets erövrande av språket sker i autentiska och meningsfulla 

sammanhang (2009, s. 20). Liberg skriver att den vuxnes stöd betyder mycket för barnets 

utveckling av språket och att ”I interaktionen med barnen öppnar de vuxna nya ämnessfärer och 

utvidgar ämnena.” (2010, s. 92-93). De vuxna förstärker barnens uttryck och fungerar även som 

förebilder för barnen. De skapar utrymme för barnen samt ”följer upp och bygger vidare på 

barnens yttranden.” (Ibid.). Liberg skriver vidare att de vuxna ofta har en kontroll över samtalet 

och dess innehåll. Därför hävdar Liberg att det inte räcker med att tala med barnen ”utan det är 

hur man gör det som har betydelse för barnens möjligheter att utveckla sitt språk. (Ibid., s. 94).”  

http://www.liu.se/
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Lundegård berättar  om flyktingflickan Hind som går ut i naturen för första gången och att 

hon på samma gång får tillgång till den svenska kulturen. Hon erbjuds de språkliga redskap som 

hon behöver för att få ”tillgång till de speciella glasögon som den här kulturen bär på.” (1990, s. 

85). Lundegård beskriver hur Hind, genom att praktiskt få delta i att göra upp en eld, själv blir en 

del av de traditioner och det språk som vandrat vidare från generation till generation. Lundegård 

skriver” Språket lär vi oss i en språkgemenskap och begreppen får bara betydelse genom praktisk 

övning, i och med att vi använder dem”. (Ibid., s. 89). Sammanfattningsvis innebär detta att 

kontexten spelar en viktig roll i erövrandet av språket. 

Språkstimulering 

I testet ECERS1, som bland annat undersöker förskolors kvalitet gällande språk och 

kommunikation, visar förskolor med hög kvalitet, att lärarna samtalar mycket med barnen och att 

de använder ett rikt och nyanserat tal- och skriftspråk. Där förekommer också många tal-, läs- 

och skriverfarenheter av olika slag. Vidare förekommer en variation på språkutvecklande 

aktiviteter och material. Det har också framkommit att barnen på dessa förskolor får svara på 

öppna utvecklande frågor som ”varför, hur, om, tänk efter”, frågor som kräver utömmande svar. 

På de förskolor som uppvisade låga resultat användes ”språket främst för att kontrollera barnen i 

rutin- och omsorgsituationer”. (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2011, s. 32-38, 80). 

I en forskningsrapport kring samlärande hänvisar författarna till Mercer, (1995) och skriver att 

”undersökande samtal gjorde själva lärandet – tänkandet synligt.” (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000, s. 75). Vidare skriver de att barnen i undersökande och utforskande samtal får 

förklara sina kunskaper och att de själva får bidra med ”konstruktionen av innehåll, idéer och 

begrepp.” (Ibid.). Detta visar på vikten av att barnen själva får vara aktiva och utveckla sina 

tankar och funderingar. 

Miljö, lek och lärande 

Den fysiska miljön och lärandet i förskolan 

I rapporten Lärande och fysisk miljö (2005) går Björklid igenom kunskap och forskning som 

finns om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Hon framhåller att leken 

och lärandet är oskiljbara och att lärandet pågår hela tiden och inte äger rum på en speciell plats. 

Hon skriver att en miljö som tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande är särskilt viktig för de 

yngre barnen (2005, s. 11). Mårtensson visar i sin avhandling på vikten av stora ytor och 

intressant innehåll för att barnen ska få sitt behov av fysisk rörelse och sinnlig kontakt 

tillfredställt (2004, s. 133). Björklid skriver också om vikten av att det finns löst material som kan 

flyttas av barnen så att de själva kan anpassa sin miljö efter sina lekar. Detta gäller såväl ute som 

                                                 
1 ECERS: The Early Childhood Environment Rating Scale 



 

  12 

inne skriver Björklid och hänvisar till Erikssons studie (2000). Brodin och Lindstrand hävdar att 

lärare i förskolan ofta värderar aktiviteter inomhus som mer betydelsefulla för barns lärande än 

lek ute. (2008, s. 157) 

Aktivitet och samspel i olika miljöer 

Eriksson Bergström visar i sin avhandling på hur barnen använder den uppsättning av 

erbjudanden, ”affordance”, som finns i miljön runt omkring dem. Barnen blir mer kreativa och 

samspelar i högre utsträckning i de mer öppna och oplanerade miljöerna hävdar hon. Eriksson 

Bergström skriver att hennes studie visar att: ”miljöer med odefinierat, neutralt och lite ”spretigt” 

material ofta skapar kollektiva lekar.” (2013, s. 186). Lindstrand och Brodin menar att barn ofta 

söker undanskymda platser där de vuxna inte ser deras lek och att de på dessa platser interagerar 

med artefakter och kompisar. De skriver vidare att lärandet utomhus stimulerar barnens sinnen 

och att informellt lärande äger rum, samt att naturens rikedom erbjuder omfattande 

inlärningssituationer (2006, s. 29). Detta visar alltså att barnen samspelar i rum som de vuxna inte 

alltid har uppsikt över. 

Lek och koncentration 

I forskningsrapporten  Ute på dagis (1997) har Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson, och 

Ekman undersökt utemiljön på två förskolor. I studien har man kunnat visa att barn som vistas 

mycket ute i en naturlig miljö både har en mer utvecklad lek och motorik samt en bättre 

koncentrationsförmåga. Jämförelsen har skett med barn som vistas mest inne och inte har tillgång 

till natur på gården. I resultaten framkommer att barnen på den förskola där man vistas mer ute 

är ”mer koncentrerade, mindre rastlösa, mer lyhörda samt mer hänsynsfulla.” (1997, s. 83). Grahn 

med flera skriver att barnen på denna förskola kan växla mellan olika sorters lek, från lugn till mer 

vild och när det väl är dags att göra något som kräver mer av barnens koncentration så är barnen 

mogna att lyssna. Grahn med flera menar att koncentrationsförmågan hos de barn som vistas 

mer inne kan ha belastats av för många budskap och att den förmåga till koncentration som finns 

kvar till slut används till att stänga ute alla krav. Konsekvenser av detta, menar man, är svårigheter 

för barnen att ta emot mer information, samtidigt som barnen blir mer mottagliga för distraktion. 

(Ibid., s. 85). Grahn med flera framhåller också vikten av att barnen kan gå undan en stund och 

hämta nya krafter. På den ena förskolan med en naturrik utemiljö finns många utrymmen som 

barnen själva kan ta i anspråk och göra till sina egna. På den andra förskolan är dessa möjligheter 

begränsade, dock visar barnen även på denna förskola på ett behov av att skapa sina egna platser 

(Ibid., s. 86-87). Här kan vi återknyta till begreppet ”affordance” så som Eriksson Bergstöm 

använder det. Barnen vill använda sig av den uppsättning av erbjudanden som miljön innehåller. 

Även Skantze har i sina studier visat på att barn tilltalas av rum med möjligheter (1998, s. 16). 
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Teoretiska utgångspunkter  

 I studien kommer Vygotskijs kulturhistoriska teorier om interaktionen mellan människor att 

användas som analysverktyg. I dessa teorier betonas lärandets sociala och kulturella karaktär. 

”Barnet utvecklar sitt språk i sociala relationer med andra.” (Lindö, 2009, s. 33). I fokus är 

aktiviteten och det som människor gör tillsammans, det ”som sker mellan huvuden”. (Strandberg, 

2010, s. 10). Vygotskij hävdade att allt lärande är socialt och att det sker på två nivåer, först på en 

social nivå och sedan på en individuell nivå (Ibid.). Vygotskij menade att tanken blir medveten 

genom språket. (Lindö, 2009 s. 33). Vygotskij skriver ”Sambandet mellan tanken och ordet 

uppstår, förändras och tillväxer under själva deras utvecklingsförlopp.” (1999, s. 392). Han skriver 

också ”Tankarna uttrycks inte i orden utan fullbordas i dem. ” (Ibid., s. 406). Barnet prövar orden 

och dess effekt tillsammans med andra. Barnet upptäcker hur orden påverkar andra människor 

och låter dem seden ”verka inåt; påverka den egna personen.” (Strandberg, 2010, s. 120). 

Begreppet internalisering beskriver den process då barnet lär sig ”hantera begrepp utan att ha 

själva föremålet eller situationen till hands.” (Smidt, 2010, s. 63). Andra centrala begrepp inom 

Vygotskijs teorier är mediering och artefakter. Mediering är den process, i vilken barnet tolkar sin 

omvärld med hjälp av artefakter. Artefakter i sin tur är de redskap, som skapats av människor 

inom en viss kultur, för att förstå omvärlden (Ibid., s. 62-63). För att förstå och tolka sin omvärld 

använder individen ”verktyg och tecken” som, ”ord, siffror, böcker, diagram, kartor och bilder.” 

(Strandberg, 2010, s. 30). Även begreppet den potentiella eller proximala utvecklingszonen är 

centralt inom Vygotskijs teorier. Genom att barnets förförståelse utmanas kan barnet utvecklas 

vidare inom den närmaste utvecklingszonen. ”Tillsammans med en mer kompetent person kan 

då barnet lösa problem eller klara en färdighet som det ännu inte klarar på egen hand.” (Lindö, 

2009, s. 33). Strandberg förklarar att Vygotskij menade att människan inte kan ses skild från sin 

miljö och att barnet förhåller sig aktivt i förhållande till omgivningen. ( 2010, s. 20). Miljöns 

betydelse är här central. Vygotskij hävdade att aktiviteter är situerade och att de äger rum i 

speciella kontexter och rum.  Utifrån detta perspektiv, behöver man enligt Strandberg sätt att 

tolka Vygotskij, titta på vilka aktiviteter och vilken kreativitet som är möjliga i rummet samt vilka 

artefakter barnet har tillgång till. (Ibid. , s. 11-12, 24) Även Lindberg skriver att det enligt 

Vygotskij krävs att både elev, lärare och miljö är aktiva. Hon skriver: ”Det är den sociala miljön 

som utvecklar elevens handlingar.” (1999, s, 73).  

Även för John Dewey var det sociala lärandet tillsammans med andra centralt. Phillips och 

Soltis skriver ”Både Vygotskij och Dewey menade att språket i första hand är ett 

kommunikationsmedel. De begrepp och relationer som fattas i språket överförs och förvärvas i 

ett socialt medium.” (2010, s. 93). Deweys uttryck ”learning by doing” lyfter enligt Lindberg fram 

människans aktiva förhållningssätt till sin omvärld samt att eleven aktivt måste få pröva och 

experimentera (1999, s. 74-75). Dewey skriver ”Beträffande den aktiva delen går erfarenheten ut 

på att pröva på och försöka, man gör erfarenheter /…/När vi erfar något iakttar vi det och vi gör 

något med det /…/ När vi genomför en aktivitet och utstår följderna och när den förändring 



 

  14 

handlingen orsakar reflekteras i en förändring inom oss blir själva omvandlingen laddad med 

betydelse. Vi lär oss något” (1997, s. 183). Lärandet uppstår enligt Dewey först ”när vi aktivt 

handlar i förhållande till omvärlden.” skriver Lundegård (1990, s. 88). Vidare skriver Lundegård 

att det aktiva handlandet innebär att det skapas mening som kopplas till en speciell situation. 

Detta leder sedan till erfarenhet och reflektion. (Ibid.). Dewey skriver att språket på många 

områden blir det viktigaste instrumentet för lärande. Han ger exempel på hur ordet mössa 

används av mamma och barn tillsammans när de ska företa en aktivitet och gå ut. Båda vill gå ut 

och ordet får en innebörd. Dewey skriver ”Och såväl föremålet som ordet får samma innebörd 

för barnet som det har för den vuxne, eftersom de används i samband med en erfarenhet som är 

gemensam för båda.” (1997, s. 50). 

I föreliggande studie kommer både Vygotskijs teori om det sociala lärandets betydelse för 

utvecklandet av språket samt Deweys teorier om erfarenhetens och aktivitetetens betydelse för 

lärandet att användas i analysen av det insamlade materialet samt i behandlingen av studiens 

frågeställningar. I båda dessa teorier har språket samt det sociala och aktiva lärandet tillsammans 

med andra en central plats, vilket gör dem lämpliga som analysverktyg i denna studie om och av 

språk- och samtalssituationer på förskolan.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur I Ur och Skur pedagoger ser på samt uppmärksammar 

olika språk- och samtalssituationer på förskolan utomhus och inomhus samt att beskriva de 

samtal som uppkommer i skogen mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen. 

Frågeställningar  

Hur beskriver pedagogerna olika språk- och samtalssituationer på förskolan?  

 

Hur beskriver pedagogerna förutsättningarna för språk- och samtalssituationer utomhus och 

inomhus på förskolan? 

 

Vilka faktorer påverkar användandet av olika miljöer i arbetet med barns språkutveckling? 

 

Hur kan skogens miljö fungera som utgångspunkt för samtal? 
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Metod  

I denna studie används både intervjuer och observation som metoder. Intervjumaterialet utgör 

det huvudsakliga underlaget för studien och behandlar studiens tre första frågeställningar. 

Observationsmaterialet utgör ett komplement till studien och behandlar den fjärde 

frågeställningen. Trost skriver att begreppet triangulering vanligtvis innebär att man ”använder sig 

av två eller flera mätmetoder för att komma fram till de rätta svaren på forskningsfrågorna.” 

(2005, s. 17). I denna metoddel presenteras först intervjuerna följt av observationen. 

Metod intervju 

Metod för datainsamling 

Då flera av frågeställningarna i denna studie handlar om hur I Ur och Skur pedagoger ser på 

samt uppmärksammar olika språk- och samtalssituationer på förskolan så var intervjumetoden 

den mest lämpliga. Trost skriver att val av metod ska ske i anslutning till den aktuella 

frågeställningen samt val av teoretiskt perspektiv (2005, s. 15).  

Urval 

Fem intervjuer har genomförts med pedagoger på två I Ur och Skur förskolor. Tre av dessa 

pedagoger är förskollärare, en är barnskötare och studerar till förskollärare och en är barnskötare. 

Urvalet av intervjupersoner och intervjuförskolor har skett med hänsyn tagen till att både 

förskolorna och pedagogerna som deltar i studien har arbetat utifrån och med I Ur och Skur 

pedagogik under många års tid. Förskolorna ligger i två olika kranskommuner till Stockholm, 

dock har båda förskolorna nära till naturmiljöer. Vad det gäller urval skulle det även kunnat ha 

varit av intresse att studera två förskolor med olika närhet till naturen. Men då syftet med studien 

inte innefattar sådana faktorer och skillnader så föll valet av förskolor på dessa två med hänsyn 

tagen till att de varit I Ur och Skur certifierade sedan många år tillbaka. Båda dessa förskolor har 

tillgång till olika miljöer och rum både ute och inne, vilket är relevant eftersom studiens 

frågeställningar innefattar båda ute- och innemiljön samt hur dessa används. Båda dessa förskolor 

och några av pedagogerna har jag kontakt med sen tidigare. Lantz skriver att ”Olika ämnen och 

sammanhang aktualiserar beroendet mer eller mindre.” Om resultatet av intervjun påverkar den 

intervjuade så står han eller hon i en tydlig beroendeställning till intervjuaren. Då denna studies 

resultat inte kan sägas påverka de intervjuades situation så finns inte denna typ av 

beroendeställning. Dock skriver Lantz att det alltid finns ett beroende på så vis att ”Intervjuaren 

är beroende av intervjupersonen för att kunna fullfölja uppgiften.” (2013, s.102).  
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Genomförande och material 

Då jag tog kontakt med förskolorna förklarade jag syftet med mitt arbete. Några dagar före 

själva besöket skickade jag också ett mejl där jag kort förklarade vad intervjufrågorna i stora drag 

skulle handla om så att pedagogerna skulle få lite tid att tänka. Jag ville dock inte skicka själva 

frågorna eftersom jag ville undvika att pedagogerna skulle tänka ut färdiga svar i förväg. Innan 

intervjun förklarade jag för pedagogerna att intervjun var frivillig. Vidare betonade jag att 

pedagogerna gärna fick ta tid på sig och tänka innan de svarade. Jag förklarade också att 

pedagogerna inte behövde svara på en fråga om de inte ville samt att de kunde avbryta intervjun 

när de ville. Före intervjun bad jag pedagogerna att fråga mig om de inte förstod frågorna. Under 

intervjun valde jag att använda en intervjuguide med några huvudteman och sen olika förslag på 

frågor under varje tema (se bilaga). Tidigare hade jag gjort en pilotintervju och efter detta valt att 

ändra, ta bort eller lägga till förslag på frågor. Under intervjun valde jag att ställa de flesta av dessa 

frågor men valde att omformulera eller hoppa över frågor om jag tyckte att pedagogen redan 

besvarat dem. Jag ställde även följdfrågor som jag inte formulerat före intervjun, då jag bad 

pedagogerna att utveckla och ge exempel. Kvale och Brinkmann skriver ”Klargör man 

innebörden av de uttalanden som görs under intervjun ökar alltså möjligheten att göra en mer 

välgrundad analys; ställer man kontrollfrågor under intervjun blir det lättare att validera 

tolkningarna.” (2009, s. 127). Patel och Davidsson menar att kvalitativa intervjuer kan ha olika 

hög grad av strukturering. Som intervjuare kan man välja om man vill förbereda frågorna i förväg 

samt om man vill ställa frågorna i en viss ordning eller ställa dem i den ordning som faller sig bäst 

(2003, s. 78). Utifrån detta får intervjuerna anses vara halvstrukturerade trots att jag förberett 

olika frågor under varje intervjuområde. Patel och Davidsson skriver att gemensamt för 

kvalitativa intervjuer är att de så gott som alltid ger intervjupersonen möjlighet att svara med egna 

ord.” (Ibid.). 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola i ett någorlunda avgränsat rum och vi blev 

inte störda under någon av intervjuerna. Rummen som vi använde kan betraktas som naturliga 

och trygga miljöer för pedagogerna. Trost skriver att miljön ska vara så ostörd som möjligt och 

att den intervjuade ska känna sig trygg (2005, s. 44). Varje inspelad intervju tog mellan 30-40 

minuter. Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av en lärplatta för att kunna fokusera på det 

som sades samt kunna ställa adekvata följdfrågor. Dock gjorde jag även anteckningar, dels för att 

kunna gå tillbaka i det inspelade materialet och hitta bland olika svar, men också som en hjälp för 

att kunna ställa följdfrågor på det som pedagogen berättat.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna skrev jag ner de reflektioner jag gjort direkt efter intervjuerna. Sedan 

lyssnade jag igenom intervjumaterialet samt läste igenom de anteckningar jag gjort. Redan här 

kunde jag se gemensamma teman och variationer i pedagogernas svar. Efter det skrev jag ut 
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intervjuerna. Vissa delar av intervjuerna refererades med stödord och andra citerades. Efter det 

läste jag igenom materialet samt lyssnade till delar av intervjuerna igen för att urskilja teman. 

Under arbetets gång har jag lyssnat till olika delar av intervjuerna vid flera tillfällen. Trost skriver 

att en av fördelarna med att använda bandspelare är att man kan gå tillbaka och lyssna till 

intervjupersonernas ordval och tonfall. En annan fördel kan vara att man lär av sina egna misstag 

till en annan gång (2005, s. 53). I arbetet med redovisningen av materialet så har jag utgått från 

några av de teman som blev tydliga under bearbetningen av materialet. Dessa teman hänger även 

samman med studiens frågeställningar. Under arbetet med analysen har jag utgått från studiens 

frågeställningar och från de teoretiska perspektiv som presenteras i litteraturöversikten.  

Reflektion över metoden 

Valet att i denna studie genomföra fem intervjuer har inneburit att jag fått ett omfattande och 

brett material att bearbeta och analysera. Styrkan i val av metod har varit att jag haft ett intressant 

och utömmande material att arbeta med, medan svårigheten varit den samma. Det har varit 

problematiskt att välja ut citat och referat eftersom mycket av det pedagogerna berättat hänger 

ihop och innehåller en slags röd tråd. Pedagogernas berättelser riskerar därför att ryckas ur sitt 

sammanhang. Att växla mellan delar och helhet i redovisning av materialet har därför varit en 

utmaning. Valet har stått mellan att presentera intervjuerna var för sig och mellan att presentera 

dem utifrån relevanta och gemensamma teman. Valet blev att presentera intervjumaterialet 

utifrån gemensamma teman eftersom detta sätt att redovisa dels gjorde hela materialet mer 

intressant, dels underlättade analysen av materialet utifrån frågeställningarna och de teoretiska 

perspektiven. I redovisningen av materialet har jag valt att skilja på redovisning- och analysdel för 

att göra det tydligt för läsaren. Dock tolkas materialet redan i redovisningsdelen så till vida att 

vissa teman urskiljs. Utifrån intervjumaterialet kan man inte dra några generella slutsatser. 

Materialet beskriver endast dessa pedagogers bild av hur arbetet ser ut på de aktuella förskolorna. 

Angående den kvalitativa intervjun skriver Kvale och Brinkmann att ”Den har som mål att 

erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens 

livsvärld.”(2009, s. 45-45). 

Etiska aspekter 

Före intervjuns början informerades intervjupersonen om att intervjun var frivillig och att 

pedagogen hade rätt att avbryta intervjun när hon önskade. Här tillämpades alltså 

informationskravet och samtyckeskravet. Pedagogerna informerades även om 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att intervjupersonernas identitet inte ska gå att identifiera. 

(Forskningsetiska principer, s. 7-13). Patel och Davidsson skriver att det troligen är en fördel om 

den som ska genomföra en kvalitativ intervju har en förförståelse. Dock menar författarna att det 
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är av vikt att man som intervjuare är medveten om denna så att den i så låg grad som möjligt 

färgar intervjun. (2003, s. 79). Under intervjuerna har jag försökt vara medveten om detta.  

Metod observation 

Då uterummet och naturen är viktiga miljöer inom I Ur och Skur pedagogiken har jag valt att 

genomföra en observation av fri lek i skogen. Att jag valt att observera fri lek och inte planerade 

språkaktiviter hänger samman med att de senare är mer styrda och dessa har pedagogerna fått 

beskriva utförligt i intervjuerna. Detta val av metod hänger också ihop med den frågeställning i 

studien som rör samtal i skogen och för att få tillträde till barnens och pedagogernas samtal så 

menar jag att det är viktigt att jag får observera dessa på plats och i ett sammanhang. Patel och 

Davidsson skriver att observationer framför allt är användbara då man behöver samla in 

information om beteenden i naturliga situationer medan intervjuer alltid är beroende av 

minnesbilder. (2003, s. 87-88). 

Urval 

Under en förmiddag följde jag med en grupp med barn på en av de deltagande I Ur och Skur 

förskolorna till skogen. Gruppen bestod av 23 barn och 6 pedagoger. Barnen var mellan 1 och 5 

år gamla. Att spännvidden i ålder var så stor gjorde att det fanns stor variation på samtalen. 

Studiens fjärde frågeställning, som rör barnens och pedagogernas samtal i skogens miljö, 

motiverar valet av skogen som plats för observationen. Att hela barngruppen och samtliga 

pedagoger på den aktuella förskolan deltog vid observationen bidrog också till att det fanns 

många olika situationer att observera. Det kan diskuteras om det hade varit lättare att välja en 

mindre grupp barn och färre antal pedagoger att observera för att få ett mer lätthanterligt 

material. I urvalsprocessen övervägde jag även om det hade varit relevant att göra en observation 

av språk- och samtalssituationer i innemiljön för att kunna ge en mer heltäckande bild. Med tanke 

på det omfattande material jag redan hade efter intervjuerna så valde jag dock att endast göra en 

observation vid ett tillfälle för att komplettera mina intervjuer och få möjlighet att lyssna till olika 

språk- och samtalsituationer i ett av de rum som diskuteras i uppsatsen.  

Genomförande och material 

Då jag tog kontakt med förskolorna förklarade jag syftet med studien. Pedagogerna tillfrågades 

om de kunde skicka ett mejl med information till föräldrarna om observationen (se bilaga). I 

informationen förklarades kort syftet med studien och att jag skulle observera olika språk- och 

samtalssituationer. Om föräldrarna hade några frågor eller synpunkter uppmanades de att 

kontakta mig eller någon av pedagogerna.  
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Vi promenerade tillsammans till skogen. I samråd med pedagogerna valde jag att finna en så 

naturlig roll som möjligt utan att prata för mycket. Under observationen kan jag alltså sägas ha 

haft en deltagande men ändå relativt passiv roll. Vilken roll man än väljer, deltagande eller icke 

deltagande observatör, så riskerar gruppens beteende att påverkas på ett eller annat sätt. (Patel & 

Davidsson, 2003, s 97). Då något barn frågade mig om vad jag skrev så förklarade jag att jag 

skrev om det som de gjorde i skogen. Redan på stigen på väg till lekplatsen i skogen började jag 

skriva ner olika samtal och sedan väl där så försökte jag röra mig runt mellan olika pågående lekar 

och samtal. I skogen använde jag mig av block och penna och försökte skriva ner så mycket som 

möjligt av de samtal jag hörde. Patel och Davidsson hävdar att även ostrukturerade observationer 

kräver förberedelser och överväganden så tillvida att man som observatör måste fundera över vad 

man ska observera, hur det ska registreras samt hur man som observatör ska förhålla sig (Ibid., s. 

89-90). 

Databearbetning och analysmetod 

Efter observationerna skrev jag direkt ut mina anteckningar samt mina egna reflektioner. Det 

är viktigt att observationerna skriftligt sammanfattas så fort som möjligt efter själva 

observationen. Om det går lång tid innan man påbörjar bearbetning och analys riskerar man att 

förlora det levande förhållande som man har till sitt material framhåller Patel och Davidsson 

(2003, s. 119). Det blev ett omfattande material och jag har därför valt att återge och analysera 

några av de samtal som uppkom i skogen. Min redovisning av samtalen innehåller därför både 

övergripande beskrivningar av de samtal jag skrivit ner samt citatåtergivningar av några av 

samtalen. Redan i valet av vilka samtal som skulle redovisas samt i själva redovisningen av dem, 

så gjordes tolkningar, så tillvida att jag beskriver själva sammanhangen och situationerna så som 

jag upplevde och tolkade dem. I analysen av materialet har jag sedan använt mig av de teoretiska 

perspektiv som beskrivs i litteraturöversikten.  

Reflektion över metoden 

Under detta observationstillfälle hann jag fånga in och skriva ner fler samtal än vad jag 

förväntat mig, dock långt ifrån allt som sades. Valet att anteckna kändes bra så tillvida att det gick 

att göra någorlunda diskret även om några barn, helt naturligt, frågade vad jag skrev. Om jag 

istället valt att använda mig av någon form av inspelningsutrustning så tror jag eventuellt att jag 

skulle ha upplevt att det inte hade gått att komma lika nära de olika samtalen på ett naturligt sätt. 

Nu kunde jag sätta mig ner på huk och lyssna till vad som sades. Det var svårt att välja ut vilka 

samtal som skulle analyseras eftersom alla var intressanta på olika sätt. Det har också varit svårt 

att återge kroppsspråkets betydelse i samtalen. 
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Etiska aspekter 

Eftersom det både var barn och pedagoger som skulle observeras så ville jag för säkerhets 

skull informera föräldrarna till barnen om syftet med studien. Vetenskapsrådet skriver: ”Särskild 

försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller sådana personer som själva ej kan 

tillgodogöra sig given information. Så långt möjligt bör kravet på samtycke tillämpas.” Detta val 

gjorde jag även om det som observerades inte var av ”privat eller etiskt känslig natur” 

(Forskningsetiska principer, s. 9-10). Som tidigare beskrivits så informerades de berörda 

föräldrarna i förväg om observationen via mejl och uppmanades att höra av sig till mig eller till 

pedagogerna om de hade några frågor eller synpunkter (se bilaga). Här tillämpades följaktligen 

informations- och samtyckeskravet (Ibid., s. 7-11).  
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Resultat  

Redovisning av intervjuer 

Intervjupersoner och intervjusvar 

Som beskrivits i metoddelen så har fem intervjuer genomförts på två förskolor. På den ena 

förskolan (förskola 1) har tre pedagoger, som alla har mellan 10 till 25 års erfarenhet av 

barnomsorg och mer än tio års erfarenhet var av I Ur och Skur pedagogik, intervjuats. En är 

förskollärare, en är barnskötare och en är barnskötare och studerar till förskollärare På den andra 

förskolan (förskola 2), som består av en skoldel och en förskoledel, har två intervjuer genomförts 

med två förskollärare. Här har en av pedagogerna arbetat med I Ur och Skur pedagogik i över tio 

år och inom barnomsorgen i över 20 år. Den andra pedagogen har arbetat inom förskolan i ca tio 

år och under denna tid till viss del med utomhuspedagogik. På denna I Ur och Skur förskola har 

hon arbetat ca ett halvt år.  

I denna redovisning kommer likheter och variationer i svaren i de fem intervjuerna att 

beskrivas. I min redovisning av resultaten kommer jag att referera och sammanfatta intervjuerna i 

olika stycken utifrån olika teman i intervjupersonernas svar som blev tydliga under intervjuerna 

och som också hänger ihop med studiens frågeställningar. Ibland då det är relevant kommer jag 

att redovisa skillnader i pedagogernas svar mellan de två förskolorna. I redovisningen berättar 

några av pedagogerna om materialet ”Före Bornholmsmodellen”. Detta material är utformat av 

Ingvar Lundberg och Görel Sterner och innehåller olika språksamlingar för barn i åldern 2-6 år. 

Syftet med materialet är att öka barnens språkliga medvetenhet genom lek med språket samt 

genom rim, ramsor och sånger och ordlekar. (2010). I intervjuerna nämns även mulle, knytte och 

knopp, vilka är friluftsfrämjandets naturskolor. (www.friluftsframjandet.se) 

Spontana språkaktiviteter på förskolan 

I intervjuerna framgår det att pedagogerna anser att det är de samtal som pågår hela tiden som 

är grunden för språkutvecklingsarbetet på förskolan. Flera av pedagogerna ger exempel på olika 

situationer då man får tid att prata och föra ett samtal tillsammans med ett eller flera barn i taget. 

En pedagog menar att ett samtal som bara händer måste tas tillvara: Hon säger:  

Samtidigt kommer ju de här samtalen som också är så viktiga som bara sker, vid påklädning eller 

blöjbyte, alltså dom är ju sådana här små guldkorn, som är jätteviktiga, när man bara är två. 

(Förskola 2, pedagog 2) 

Ordet benämna återkommer i flera av intervjuerna. Det man ser och gör benämner och pratar 

man om nästan hela tiden. En pedagog berättar: 

http://www.friluftsframjandet.se/
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Som pedagog över huvudtaget så håller man ju på att prata ihjäl sig. Man pratar och pratar och 

pratar hela tiden och benämner allting. Jag menar, ute när man är ute i skogen, barnen kommer 

med sina saker och man pratar och berättar och man benämner ju allting, ja nu kliver vi över 

stubben rot. Nu är vi vid mossiga stenen. Vi pratar ju om allting hela tiden för att få in det och det 

är ju en del av pedagogiken inom I Ur och Skur, att man gör det. Och inomhus då blir det ju att 

man arbetar på samma sätt. Sitter man och klär på de små barnen; nu trär vi på strumpan eller när 

de är på skötbordet, att man pratar med dom där. (Förskola 1, pedagog 1) 

Flera av pedagogerna lyfter också fram vikten av att vara språkligt medveten som ett led i att 

stimulera barnens språk. De berättar att de tänker på att uppmuntra barnen att använda hela 

meningar och att själva använda rätt ord och begrepp. En pedagog berättar till exempel att hon 

tänker på att säga smörgås istället för macka och cirkel istället för rund. Vidare talar pedagogerna 

om att de tycker att det är viktigt att använda ett rikt och varierat språk tillsammans med barnen. 

Särskilt noga med detta måste man vara då man har ett barn med språkliga svårigheter, menar 

några av pedagogerna, som har erfarenhet av detta. Detta mer medvetna språkliga förhållningssätt 

gynnar även de andra barnen på förskolan berättar de. Även barnens frågor kring något man läst 

eller upptäckt är något som, i intervjuerna visar sig vara en viktig del i språkarbetet på förskolan 

enligt pedagogerna. Det som barnen får syn på eller upptäcker vill de oftast veta mer om. 

Pedagogerna beskriver också hur de ställer frågor för att utveckla samtalen och få barnen att 

fundera vidare kring var vattnet rinner till exempel. 

Flera av pedagogerna berättar i intervjuerna att det är i leken som barnen kan testa nya ord 

och som pedagogerna får möjlighet att höra vad barnen tagit till sig.  

Som nu när barnen satt och ritade och klippte då hörde man ju hela tiden hur språket kom in i det 

och det dom gör. Det är ju på det viset som de utvecklar språket tillsammans. Dom lär varandra 

och det är ju väldigt roligt att lyssna på dom och man hör ju också hur det kommer igen, både 

sådant som vi har sagt och sånt som föräldrarna har sagt i deras rollekar och lekar över huvud 

taget. (Förskola 1, pedagog 1) 

I leken kan de även använda vuxenord, om de till exempel leker att de är en mamma, som de 

inte använder då de är ”privata” och utanför leken berättar en pedagog. En annan pedagog säger 

att ett lekskickligt barn verkligen är kommunikativt och använder språket maximalt. En tredje 

pedagog säger att det är i leken som man kan se hur barnet kan kommunicera och göra sig 

förstådd.  

Där blir det lätt att se om dom har språket, att dom kan göra sig förstådda själva tillsammans med 

kompisar eller inte, om dom knäcker lekkoder eller så, har jättemycket att göra med språket, att 

dom kan göra sig förstådda och säga vad dom vill eller menar…Det kommer naturligt där…Vissa 

tycker inte att det är så roligt att sitta på en samling och säga, bara jobbigt att sitta där. I leken 

tänker dom inte på det. Då blir det lättare att man ser att de har allt det där. (Förskola 1, pedagog 

3)  

Planerade språkaktiviteter på förskolan 

I alla intervjuer framkommer det att man arbetar medvetet med samlingar eller styrda 

språkövningar av något slag. På förskola 1 använder man materialet Före Bornholmsmodellen 
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med alla barn från 3-5 år. Några av pedagogerna berättar om att barnen under språkaktiviteter 

eller andra typer av samlingar visar olika grad av aktivitet och att man måste tänka på i vilken 

ordning alla barn får komma till tals. En annan pedagog berättar om hur vissa barn blir allt mer 

delaktiga ju fler gånger man till exempel dramatiserar en saga. Med de yngsta barnen arbetar man 

främst med sånger och ramsor.  

På förskola 2 berättar pedagogerna att man har olika samlingar. På den ena avdelningen med 

4-5 åringar får barnen turas om att hålla och leda samlingen. Pedagogen berättar också att man 

använder sig av en stubbe inomhus som barnen får sitta på. Barnet som sitter på stubben kan få 

berätta något eller svara på en fråga om ett visst tema. Detta skrivs ner och sätts samman med 

vad de andra barnen säger om samma tema. Pedagogen berättar om hur alla barn får berätta om 

en viss sak eller svara på en viss fråga: 

När dom sitter på stubben får de i uppdrag att säga någonting om hösten, till exempel, vad betyder 

hösten för dig? Vad händer på hösten? Ja, det blir gula löv på hösten och så skriver man vem som 

sagt det här och man kan räkna antalet ord och man kan se… Det är en lite lättsam grej för att se 

hur de tänker och höra deras språk. (Förskola 2, pedagog 1) 

Ibland används även en lärplatta för att dokumentera vad barnens säger på den här 

avdelningen. På 1-3 årsavdelningen på samma förskola berättar pedagogen som arbetar där att 

man börjat dela barnen i mindre grupper efter ålder under samlingarna och att det betyder 

mycket för alla. Med de yngre barnen är det mycket fokus på sånger. Med de äldre barnen kan 

man leka lekar och ha sagoberättande som de yngre inte riktigt orkar med. Man sjunger på denna 

avdelning även teckenstödssånger eftersom det finns behov av det på avdelningen. Pedagogen 

berättar att dessa sånger gynnar alla barn. På denna avdelning använder man även olika sagokort 

och dockor som föreställer barnen under samlingarna. 

I samtliga intervjuer framkommer det att man arbetar med drama på olika sätt. Man använder 

till exempel pinnsagor, sagokort eller dramatiserar sagor på annat sätt. Barnen får också vara med 

och dramatisera sagorna ibland. En pedagog som arbetar med de äldre barnen berättar att man 

ofta dramatiserar då man går till skogen på mullepass. Ofta träffar Mulle på någon i skogen och 

så uppstår det ett samtal dem emellan.  

Vi inleder varje mullepass med en teater…, det är lite skoj. Mulle kommer kanske och presenterar 

någonting, spindeln och så kommer det en liten spindel och hälsar på och Mulle och spindeln har 

ett litet samtal, skojar till det lite, får in lite fakta. (Förskola 2, pedagog 1) 

I alla intervjuer lyfter pedagogerna fram att de tycker att böcker och läsande är viktigt. Några 

av pedagogerna på samma förskola berättar också att barnen gärna läser eller lekläser böcker för 

varandra och för de yngre barnen. Ofta lär barnen sig sagorna utantill berättar pedagogerna. En 

annan pedagog berättar att barnen ofta flockas om man tar fram en bok och läser. En pedagog 

som arbetar med de äldre barnen berättar att man ofta slår i uppslagsböcker tillsammans med 

barnen i till exempel skogen.  
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Några av pedagogerna menar att de styrda språkstunderna inte passar lika bra för alla barn och 

att de mer spontana språkutvecklande tillfällena, då barnen samlas naturligt, passar en del barn 

bättre. 

Jag tror att det gynnar alla barn mer att det kommer lite hela tiden. Som när man har samlingar i 

skogen eller sjunger med några eller läser bok med några, då tar även de här, de som inte tycker 

om den styrda situationen. Dom tar åt sig mer den stunden som blir, bara naturlig liksom. 

(Förskola 1, pedagog 3)  

Språk och material inomhus och utomhus 

Pedagogerna berättar om olika situationer då samtal uppkommer naturligt både utomhus och 

inomhus. De menar att det är viktigt av att ta de tillfällen som ges till samtal eller språkstimulering 

oavsett om det är inomhus eller utomhus. Även mer medvetna språkövningar och samlingar har 

man både ute och inne. Även om man på den förskola där man arbetar med materialet Före 

Bornholmsmodellen främst gör det inomhus. På båda förskolorna dramatiserar man både ute och 

inne berättar flera av pedagogerna. På den ena förskolan berättar pedagogerna att man kan ta 

med pinnsagorna ut i skogen. Även annat material som man använder inomhus kan tas med ut, 

till exempel inplastade kort. Pedagogerna berättar att man ute använder sig av olika uppdragkort 

som innehåller både matematik- och språkövningar. Både inne- och uteböcker finns på båda 

förskolorna och vissa inneböcker kan tas med ut. Man har även spel som används utomhus. En 

pedagog berättar att det även finns speciella samarbetsspel som man dock väljer att spela 

inomhus med de äldre barnen.  

I en av intervjuerna berättar en pedagog att de ibland lägger till ett material utomhus. Till 

exempel har man tagit ut pulverfärg. Denna har barnen sen fått använda då de leker och blanda 

med andra material utomhus som sand.  

Jag tänkte, sand och pulverfärg, det måste ju vara jätteläckert ihop eller vatten och pulverfärg i 

sandlådan och det älskar dom att hålla på med. Och deras prat, alltså då blir det ju café, det blir ju 

bullar och det blir en helt annan dimension på den leken då… om man lägger till material. Vid 

något tillfälle hämtade vi kaffesump bara för att få kaffedoften i caféet. (Förskola 2, pedagog 1) 

Pedagogen berättar också att man både tar med material inifrån ut och material utifrån in som 

till exempel lera från skogen. På båda förskolorna beskriver pedagogerna att de har material 

inomhus som uppmuntrar till rollekar.  

Förutsättningar för samtal utomhus och inomhus 

Att olika samtalssituationer uppstår både utomhus och inomhus framgår av alla intervjuer. 

Dock beskriver pedagogerna lite olika samtalssituationer utomhus och inomhus. Angående 

samtal ute ger pedagogerna flera exempel på att många av samtalen utgår ifrån det man ser, 

känner på och upptäcker. Angående samtal inomhus ger pedagogerna exempel på fler praktiska 

samtal, till exempel vid påklädning eller vid matsituationen men även diskussioner kring olika 



 

  26 

typer av språkaktiviteter och lekar. Samtal i olika rollekar ger pedagogerna också exempel på både 

utomhus och inomhus. Pedagogerna berättar om barnens behov av att prata och berätta oavsett 

om man är ute eller inne: 

När man absolut märker att de har ett stort behov av att prata är när man går någonstans, när man 

går med ett barn på var sida om sig, till exempel, då pratar dom ju jättemycket och berättar och 

pratar om det vi går förbi. (förskola 1, pedagog 1) 

Variationen i miljön utomhus är något som flera av pedagogerna lyfter fram som en grund för 

samtal och diskussion. De ger exempel på hur miljön utomhus förändras och att man till exempel 

kan titta på och prata om alla nyanser av färger utomhus under hösten. Man kan till exempel 

alltid prata väder, om regn och om sol, berättar en pedagog. 

Det ger ju chansen till ett mycket rikare språk, med alla växlingar och så än vad det skulle göra här 

inne för även om man förändrar här inne, men i innemiljön är ju det mesta likadant. Det är svårt 

att förändra så mycket där. Och ute blir det, man går till olika ställen och man gör olika saker och 

det blir en rikare variation på det tycker jag. (Förskola 1, pedagog 3) 

Även hur barnen använder sina olika sinnen och samtal kring hur barnen upplever saker i 

naturen tar flera av pedagogerna upp i intervjuerna. De beskriver hur de ställer frågor för att 

locka till samtal.  

Hur känns det? Är det fuktigt, är det torrt är det strävt? Det är väldigt lätt… sånt är lättare att prata 

ute än inne. (förskola 2, pedagog 2) 

Att utomhusmiljön förändras till exempel gör att olika frågor väcks berättar pedagogerna. De 

ger exempel på hur man kan prata om vart vattnet rinner och om var maskarna tar vägen. Det 

blir lätt att diskutera kring dessa förändringar menar pedagogerna. Att impulser och sådant man 

upptäcker ute får styra samtal och diskussioner berättar flera pedagoger om.  

För oss blir ju det (uterummet), det naturliga rummet egentligen. Det blir ju annorlunda när man 

inte är ute. Där är ju det naturliga att man pratar om allt som man ser … Där blir det mer sådär att 

det är impulser som styr, om de får syn på någonting, då börjar man prata om det. Man kan ha 

planerat ett knyttepass och så blir det helt annat, för det är något annat som de får syn på och att 

det blir mycket mer så impulsstyrt ute, överhuvudtaget. (Förskola 1, pedagog 3) 

Även innemiljön kan förändras till viss del och uppmuntra till språk och samtal berättar några 

pedagoger. En pedagog berättar att det är en avvägning hur mycket man sätter upp på väggarna, 

det får inte bli för mycket. Hon menar att det är viktigt att man sätter upp bilder på väggarna då 

man till exempel arbetar med ett tema, som visar på vad barnen gjort och upptäckt och att detta 

också är en del av att skapa en språkutvecklande miljö. På en av förskolorna berättar en pedagog 

att man alltid sätter upp barnens senaste alster på väggen vid barnets bord i matsalen för att 

stimulera till samtal och diskussion. Hon betonar att det inte handlar om att sätta upp barnens 

bilder för att de ska presenteras vackert utan att det handlar om att få igång ett samtal. 
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Så sitter ju det dom senast har gjort, det dom har skapat senast, det sitter här och det pratar dom 

om varje måltid. Och då kommer ju också, då fortsätter ju lärandet här… som rektangel är ju ett 

jättesvårt ord… vad hette den här och så pratar vi om det. Eller också så går dom igenom sina 

namn och tittar här på sina bokstäver. Så det finns ju lärande i allt, bara man är lyhörd. (Förskola 1, 

pedagog 1) 

En annan pedagog menar att man håller på att arbeta med innemiljön för att utveckla den mer. 

Även olika samtal i rollekar eller kring olika aktiviteter inne beskriver pedagogerna. En pedagog 

menar att barnen hör varandra bättre inomhus då de till exempel sitter samlade runt ett bord och 

gör något medan alla mer utspridda ute.  

När dom sitter och pärlar eller ritar då blir det ju också mycket diskussioner eller prat. Det kan bli 

ingående diskussioner om både det ena eller det andra och det är ju också viktiga stunder även om 

det inte är något planerat. (Förskola 1, pedagog 2) 

Att leken och samtalet lätt kan fortsätta från en gång till en annan utomhus framkommer 

under några av intervjuerna. Detta är svårare inomhus menar en pedagog eftersom man ofta 

måste städa inför byte av aktivitet. Dock kan samtalet fortsätta inomhus från gång till annan om 

barnen till exempel får spara det som de byggt eller fortsätter rita på en teckning, berättar en 

pedagog. 

 I skogen kan diskussionerna eller leken fortsätta, de hör ihop. De har något tema. Byggde dom en 

båt förra gången de var i skogen, då kan de gå dit direkt och bara säga: ”Var är årorna” och då vet 

alla att det var ju så det var. Dom behöver inte förklara för varandra utan dom bara fortsätter. 

(Förskola 1, pedagog 2) 

Några berättar också att det ibland kan kännas som om man som pedagog stör barnen i deras 

lek ute och att de ofta sprider ut sig och leker direkt då man kommer till skogen. En pedagog 

menar samtidigt att barnen kommer med fler funderingar till henne då de är i skogen och att 

detta kan bero på att inga andra vuxna är med. Om fler vuxna är med blir det samtal dem emellan 

och barnen kanske inte söker upp den vuxne för samtal på samma sätt.  

Problem med att fånga barnens koncentration kan förekomma både ute och inne berättar 

pedagogerna. Inomhus kan det vara svårt då barnen är sugna på att komma in efter ett långt 

utepass och få leka med allt som finns inne. Ute kan det vara svårt eftersom det kan finnas saker 

runt omkring som kan distrahera berättar pedagogerna.  

När dom är inne, då vill de leka, och i leken… det är ju där språkutvecklingen sker, men ibland vill 

man ha lite samlat och då kanske inte barnen vill det för att då vill dom leka med alla dom här 

sakerna som finns inne, till exempel tågbanan. Så då blir det snarare det här… variationen i miljön. 

Det blir så speciellt för dom att vara inne. (förskola 2, pedagog 2)  

En pedagog berättar att hon upplever att barnen minns bättre då man gjort något utomhus 

Hon berättar: 

Bara man går stigen upp till knytte till exempel och så bara, kolla en svamp eller vad är det här för 

bär? Det kommer dom ihåg, tre, fyra veckor, alltså veckorna efter varandra. Men har jag haft en 

samling inne och vi pratat om något då blir som såhär… nej det kommer jag inte ihåg. Då undrar 
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man ju liksom varför. Men jag tror att det blir någon prestations-… någon lärosituation inne. 

Utomhus så tror jag inte dom tänker på samma sätt. (Förskola 1, pedagog 2) 

Pedagogerna beskriver olika förutsättningar för samtal utomhus och inomhus i olika hög grad. 

Några av pedagogerna menar att det inte är så stora skillnader medan några pedagoger beskriver 

förutsättningar inomhus och utomhus mer tydligt. 

Val av plats för aktivitet- utomhus eller inomhus? 

I flera av intervjuerna beskriver pedagogerna att de tänker på vilken miljö som lämpar sig bäst 

för en språkaktivitet eller ett samtal. Precis som de beskriver förutsättningarna för samtal 

utomhus och inomhus på lite olika sätt, så ger de även uttryck för lite olika tankar om val av plats 

för diskussioner, samtal och språkövningar. Några menar att vissa språkövningar, som då man till 

exempel arbetar med Före Bornholmsmodellen, passar bättre inomhus, medan man lättare kan 

arbeta med olika begrepp utomhus eftersom barnen då kan använda hela kroppen. I flera 

intervjuer framgår det att pedagogerna tycker att det kan vara lättare att prata om vissa saker ute i 

naturen eftersom det blir lätt att få igång ett samtal kring det man upptäcker. Barnen flockas ofta 

och alla vill se. En annan pedagog berättar: 

Man kan inte låta bli att gå in och titta på barken och så hittar man spindeln och så är det igång 

med upptäckande och språk. (Förskola 2, pedagog 1) 

Vidare berättar pedagogerna att mycket av det material man kan samtala kring redan finns i 

naturen. Man behöver inte ta alltid ta med sig material utan kan använda det som finns runt 

omkring berättar en pedagog: 

Ibland kan det vara lättare ute, om man har ett knyttepass till exempel, för man har ju allting runt 

omkring sig. Ska jag ha språk eller matte eller något så måste jag hitta material. Sitter man i skogen 

så kan man ju prata om träden, det blir mer oplanerat även om det är planerat så finns ju allting där 

och vill någon börja prata om en svamp eller en kotte så finns ju allting där. (förskola 1, pedagog 

2)  

Men som beskrivits tidigare så tar även pedagogerna med sig material ut. En pedagog menar 

att allt material kan tas med ut och att de hinder som finns skapas av en själv. Om man ska göra 

en planerad aktivitet ute kan vara att man behöva förbereda och packa ner material för att allt inte 

finns på plats. 

För inne har vi ju hyllorna, så har man allting där och då kan man snabbt plocka fram det. 

(förskola 2, pedagog 2) 

Några av pedagogerna tar upp barnens koncentration som en aspekt på var man väljer att göra 

en språkaktivitet. Några av pedagogerna menar att vissa språkövningar, samlingar eller 

diskussioner är lättare att ha inomhus eftersom det är mer avskilt där och inte lika mycket som 

stör barnens koncentration. En annan pedagog berättar att hon haft problem med några barns 

koncentration ute och att hon därför väljer att göra vissa språkaktiviteter inomhus, 
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Det som kan ställa till det ute det är ju koncentrationen ibland. Som i min lilla grupp nu har jag 

några pojkar som är hysteriskt intresserade av bilar och kommer det en lastbil då så är det kört. 

(Förskola 1, pedagog 1) 

En pedagog berättar också att man väljer att spela vissa samarbetsspel, som kräver samtal, 

inomhus med de äldre barnen eftersom man då inte riskerar att bli avbruten. En annan pedagog 

menar att det faktum att det är en mindre lokal inomhus och att barnen inte kan försvinna 

någonstans kan göra att väljer att göra vissa språkaktiviter inne. En annan pedagog berättar att det 

ibland kan vara lättare att få igång en diskussion inomhus: 

Det är mycket som avleder ute. Det kommer en fågel eller det är något som låter där borta. 

(Förskola 1, pedagog 3) 

Pedagogen förklarar också att detta att det kan vara lättare inomhus kan bero på att hon själv 

är mer uppstyrd och har en planering och att hon styr samtalet åt ett visst håll. Utomhus lyfter 

hon och flera andra pedagoger, som beskrivits tidigare, fram att det ofta är barnens frågor och 

funderingar som styr samtalet. En annan pedagog menar att det i början var svårare att fånga 

barnens koncentration utomhus. Men att det är lättare att fånga intresset om man kan få dem 

delaktiga. Hon berättar att om hon är ensam med barnen i skogen så kan hon välja att låta barnen 

leka först om de behöver det. Sen blir de lugna och mer mottagliga för det man har tänkt göra 

eller prata om, berättar hon. I skogen kommer ingen och stör och det går att ändra planeringen 

utan problem. Inomhus, kan man som pedagog inte i samma utsträckning välja hur man vill lägga 

upp planeringen på grund av det begränsade utrymmet och tiden. Man turas om att vara inne i 

olika delar av lokalen, berättar hon. En pedagog menar att det kan vara lugnare inomhus och att 

ingen kommer och stör. En annan pedagog upplever att barnen kan vara lättdistraherade både 

utomhus och inomhus och att det framför allt handlar om hur man delar in dem i mindre 

grupper och att man behöver få vara ostörd både utomhus och inomhus och att det främst 

handlar om att skapa en lugn miljö. Det som också framkommer är ju att det man börjat på inne 

kan fortsätta ute och tvärtom. I intervjuerna berättar pedagogerna också att årstiderna styr hur 

man använder sig av ute- och innemiljön. Under den kallare perioden spelar man till exempel inte 

spel ute. Detta kan också bidra till att barnen blir mer sugna på att leka med det som finns 

inomhus under dessa perioder då man inte kan göra alla aktiviteter ute, som att rita till exempel, 

berättar en pedagog.  

Redovisning av observation i skogen 

Utdrag ur några av observationerna kommer här att redovisas samt vissa sammandrag och 

beskrivningar av de olika samtalen. Inledningsvis beskrivs själva sammanhanget i vilket 

observationerna ägde rum. 

Tillsammans vandrar vi från förskolan på ett långt led till skogen. Vissa av de yngre barnen 

sitter i vagnar men de flesta av barnen går själva, två och två eller tillsammans med pedagoger. 
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När vi närmar oss skogen samlar sig barnen vid en sten och sen fortsätter barnen gå i sin egen 

takt längs en stig på vägen upp till lek- och samlingsplatsen i skogen. 

Här följer ett samtal mellan en pedagog och pojke, ca 1 ½ år på stigen upp till lekplatsen i 

skogen. 

Pojken hälsar på saker genom att säga något  

Pojke  Oj, oj 

Pedagogen Ja, den är jättestor 

Pojke (puss mot sten) 

Pedagogen Pussar du stenen? 

Pojke  (pekar uppåt) 

Pedagogen Vad ser du där uppe?  

Pojken pekar och visar på olika saker som han känner igen och pedagogen bekräftar och frågar om 

det han ser och pekar på. 

P  Plopp 

Pedagogen Vem brukar komma och säga så? 

P  Plopp 

Pedagogen Pratar du om Pinneman? 

P  Hej, hej! 

Pedagogen Ja, säger du hej, hej Pinneman! 

Samtalet fortsätter på vägen upp i skogen och pojken kommenterar olika saker som han ser 

omkring sig oftast med ordet oj och genom att han pekar. Barnet tar här initiativ till samtalet och 

väljer att kommentera det han ser, som en sten eller ett högt träd. Pedagogen förstår i de flesta 

fall vad han menar och kan på så sätt samtala med pojken även om han inte säger så många ord. 

Det är tydligt att pojken känner igen denna stig och att han vill visa på de kännetecken han ser. 

Att uttycket ”Plopp” dyker upp en bit upp på stigen beror på att det är den knytteplats där 

barnen brukar träffa Pinneman. Pedagogen förstår då att det är Pinneman pojken vill prata om. 

På väg hem från skogen, på stigen fortsätter samtalet mellan samma pojke och pedagog. Pojken 

har då sovit en halvtimme på filt i skogen. 

Pojken pussar mot tallen. 

Pedagogen Igelkotten sover (viskar) 
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Pojken Mm 

Pedagogen Igelkotten har ingen vagn 

Pojken Nä… dä 

Pedagogen En gran… Ja, där har ni knopp (pekar på den plats där de små har knopp) 

Pojken Mm (pekar igen) 

Pedagogen Ja, knopp. Brukar du sitta där med ryggsäcken? 

Pojken Nä 

Pedagogen Nej, inte idag. Idag har du inte knopp. 

 

Även här är det inte många ord som pojken säger dock pågår ett samtal mellan honom och 

pedagogen. Att kroppsspråket också är viktigt i sammanhanget är svårt att återge. Pojken visar 

och pekar åt olika håll och markerar med rösten om han håller med eller inte håller med om det 

pedagogen säger. På så sätt förstår pojken och pedagogen varandra. När pedagogen inte direkt 

förstår vad pojken menar så ger han sig inte. Som jag tolkar samtalet så ville pojken visa den plats 

där han går på knopp, men han vill samtidigt göra klart att han inte har knopp just denna dag och 

att han inte har någon ryggsäck med sig idag. Detta var så jag tolkade samtalet på plats och kan 

vara svårt att utläsa ut utdraget ovan. Här följer olika samtal kring en vinbärssnäcka 

Ca fyra barn mellan 1-3 år tittar på en tom snäcka tillsammans med en pedagog. Pedagogen frågar 

vem som kan ha bott där inuti. 

En ekorre, säger någon. 

En mördarsnigel säger ett annat barn. 

En pedagog till ansluter och visar intresse för snäckan och berättar att det bott en vinbärsnäcka i 

den. 

Här bor en vinbärssnäcka som är snäll säger någon. 

Barnen och pedagogerna konstaterar att snäckan nu är sönder. 

En flicka ca 1 1/2 år håller nu i snäckan och känner på den. Hon kommenterar på olika sätt. 

Flickan Dä (känner på kanten, där den gått sönder) 

Pedagogen Här? (Pedagogen känner också.) 

Flickan Oj (betraktar snäckan och bryter små bitar av den) 
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Pedagogen Var det någon där i? (Pedagogen tittar om det finns något i snäckan) 

Flickan Nä 

Nu har ett barn (pojke 1 ½ år) anslutit 

Pojken Snigel! (börjar nynna). 

Flickan fortsätter att känna, bryta bitar och kommentera snäckan (ca hälften av den kvar nu) 

Pojken   (Nynnar lilla snigel.) 

Flickan Aj! 

Pedagogen Är den vass, ska vi blåsa? Knack är någon hemma? 

Sen råkar det ena barnet putta det andra barnet lite. Det ena barnet blir lite ledset. Pedagogen 

tröstar och sen hittar de ett litet blad som de börjar prata om istället. Bredvid sitter även en flicka, 

ca 3 år och tittar på. Ytterligare en flicka kommer. 

Flickan Vad håller ni på med? 

Pedagogen förklarar att de tittar på en snäcka. Nu frågar hon istället flickan om var hon tror att 

snigeln är nu. 

Pedagogen Har den ett nytt hem? 

Fler barn kommer, två flickor: 

Flickorna Här kommer vi 

Pedagogen Vad har ni gjort? 

Flickorna Lekat 

Flickorna berättar om en helikopter som de sett och som fortfarande hörs.  Då kommer den lilla 

flickan 1  1/2 år med i samtalet- 

Flickan Flög 

Pedagogen Ja, flyger. (Pedagogen tar hennes armar och flyger med.) 

Flickan Vass, aj (testar återigen den trasiga snäckan på fingret) 

En flicka kommer för att hämta en annan flicka: 

Flickan Kom du kan vara mamma.  

Flickan väljer dock att stanna kvar vid de yngre barnen med snäckan. 
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Denna diskussion kring snäckan pågår under ca 30 min  och jag har bara kunnat fånga en del 

av det som sades. Olika barn kommer och visar intresse och pratar även om annat men samtalet 

och upptäckandet av snäckan fortsätter. Pedagogens frågor ger upphov till olika diskussioner 

kring samma föremål beroende på ålder och pedagogen anpassar sina frågor till barnets ålder. 

Den lilla flickan med snäckan hamnar i centrum för samtalen och vissa barn väljer att stanna för 

att titta och höra eller delta i samtalet om snäckan hellre än att leka med annat trots att de får 

andra erbjudanden. Andra barn kommer mer flyktigt för att titta och höra på det samtal som 

pågår. Med de yngre barnen handlar frågorna främst om att känna och upptäcka snäckan med 

olika sinnen och leka lite med den. Med de lite äldre barnen ställer pedagogerna frågor som 

handlar om vad de tror att snigeln tagit vägen. Det blir även lite artsamtal när ytterligare en 

pedagog kommer in i samtalet. 

I skogen pågår under denna förmiddag flera lekar samtidigt. På en och samma stora sten pågår 

till exempel två lekar. En av dessa lekar pågår under nästan hela passet och lite olika barn ingår i 

denna lek. Samtalet och rollerna växlar snabbt och det kommer in mycket fantasi. Även 

influenser från något tv-program kommer in. Ett av barnen  kan genom sitt sätt att leda samtalet  

ändra lite på förutsättningarna för leken genom att ändra roller och karaktärer. Leken börjar på 

stenen men förflyttar sig sen och rör sig runt i skogen. 

  

Leken har nu pågått mellan en halvtimme och en timme. Den har nu förflyttat sig från stora 

stenen, som tidigare var ett rymdskepp. Det är en pojkgrupp på ca fyra barn som förflyttar sig. 

- Såg ni, (pekar) Där får inte Batman va. Så nu vet ni. Nu är stickhunden här, som sticks 

med sitt huvud. Vi blev sköldpaddor nu. Voff voff! 

De börjar krypa på alla fyra. Sen turas pojkarna om att vara kedjade vid ett träd. Dom pratar om 

någon som heter Schredder. Det är lite svårt att uppfatta vem som säger vad. 

- Kan göra sönder det. 

- Ska du göra Ninjasparken? 

- Nu är vi två loss. Inte ni, för ni var fast med kedjorna. 

- Bara ett svärd till mig. 

- Kan aldrig skära av det Schredder. 

- Jag är inte fast.  

- Jag rullar ner. 

Pojkarna förflyttar sig o lekbrottas lite på ett ställe i mossan. 

- Vi är snälla stickhundar nu. (Någon föreslår något annat.) 
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- Nej, det går inte. 

- Men han kunde ju!? 

- Men då är inte jag med. 

Den ena pojken svarar då något om att han skojade. Sen fortsätter de leka och efter ett tag går 

gruppen mot pedagogerna.  

- Vi säger till fröken. (Pedagogerna börjar prata med barnen.) 

Det pågår även andra lekar, vissa mer rörliga och andra är mer platsbundna. Några barn har 

gjort en eld som de leker kring. Några andra barn är uppe på en annan stor sten, som i leken är en 

båt och leker att de håller på att drunkna. Vissa barn vill även ha med de vuxna i leken och ropar 

att de vill bli räddade. Andra barn vill mer informera om vad de leker och gör. En pojke vill bara 

berätta att han grillar korv uppe på stenen. Vissa av barnen går omkring och pratar eller berättar 

var de är på väg för pedagogerna. 
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Analys 

Frågeställning 1 

 Olika språk- och samtalssituationer på förskolan  

Alla pedagoger beskriver i intervjuerna att olika typer av samtal förekommer i olika 

sammanhang och miljöer. Samtliga pedagoger betonar vikten av att prata och benämna det man 

gör i olika situationer då man ser, gör eller upptäcker saker tillsammans. Man kan här jämföra 

med det Dewey beskriver om mössan som ska tas på. Genom att den vuxne och barnet ska gå ut 

tillsammans så gör de också en gemensam erfarenhet. Eftersom ordet används i ett sammanhang 

och en aktivitet som är gemensam för båda så får ordet också samma innebörd för både den 

vuxne och barnet. (1997, s. 50).  

Även Vygotskijs begrepp mediering, som är den process i vilken barnet tolkar sin omvärld, 

med hjälp av artefakter, verktyg och med hjälp av en vuxen är här relevant. (Strandberg, 2010, s. 

11) Genom att den vuxne och barnen använder orden tillsammans så sker inlärning först på en 

social nivå. Att barnen sedan testar och prövar orden tillsammans med andra för att se hur de 

fungerar ger pedagogerna exempel på i leken. Begreppet internalisering beskriver den process då 

barnet lär sig att hantera ett begrepp i ett annat sammanhang och kanske utan ett konkret föremål 

till hands. (Smidt, 2010, s. 63). Vygotskij menade att allt lärande först sker på en social nivå och 

sedan på en individuell nivå. (Strandberg, 2010, s 11). Pedagogerna ger exempel på hur de tänker 

på att använda de korrekta begreppen. Vygotskijs begrepp den proximala eller potentiella 

utvecklingszonen är här relevant att diskutera. Att pedagogerna väljer att använda ord som 

barnen ännu inte är helt säkra på, gör att de har chans utveckla sitt språk ytterligare. Även då 

pedagogerna väljer att låta barnen tala i en speciell ordning under till exempel en samling, så ger 

pedagogerna dem chansen att utvecklas inom den proximala utvecklingszonen. Genom att låta 

det lite mer blyga barnet tala mot slutet så låter man det barnet få den tid som det behöver för att 

själv våga försöka senare. Barnet får höra den vuxne och kompisarna i samlingsringen berätta 

flera gånger innan barnet själv vågar pröva. Även i sagoarbetet berättar en av pedagogerna hur 

hon dramatiserar samma saga många gånger för att fler och fler barn i gruppen ska bli trygga för 

att sen till slut själva våga delta i dramatiseringen. Även det faktum att några pedagoger berättar 

att alla lärsituationer inte passar alla barn kan diskuteras utifrån Vygotskijs perspektiv om att 

lärandesituationer är situerade. En pedagog lyfter fram att samlingen inte passar alla barn och att 

det kan vara lättare i en mindre styrd situation då barnen samlas kring något och man då som 

pedagog fångar dem där i stunden. Vygotskij menade att lärandet var situerat och att miljön måste 

locka till aktivitet och kreativitet. I en situation då barnets intresse är väckt så kan barnet med 

hjälp av den vuxne ta hjälp av tecken och redskap som barnet behöver för att inlärningen ska 
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kunna ske. (Ibid., s. 11-12, 23-24). Även de exempel pedagogerna beskriver då barnens frågor är 

utgångspunkt för lärandet visar på att de lockar fram barnens delaktighet och detta kan diskuteras 

utifrån det Dewey hävdar, angående aktivitetens betydelse för lärandet. 

Frågeställning 2 

Förutsättningarna för språk- och samtal inomhus och utomhus 

I intervjumaterialet framkommer att pedagogerna anser att förutsättningarna för samtal 

inomhus och utomhus kan se olika ut. Pedagogerna framhåller detta i olika hög grad i 

intervjuerna. Alla pedagoger beskriver hur utemiljön kan bidra till att olika spontana diskussioner 

uppkommer och att utemiljön kan ge förutsättningar för barnen att utveckla ett rikt språk. Att 

uppleva med sina sinnen ute återkommer vid flera tillfällen under intervjuerna som en 

utgångspunkt för samtal. Att flera av pedagogerna beskriver hur barnen tillsammans med de 

vuxna upptäcker och undersöker saker kan här diskuteras utifrån Deweys teorier om att 

människor måste få vara aktiva och få göra erfarenheter tillsammans. Vid en aktivitet och i ett 

samtal får orden samma innebörd för de inblandande. (Dewey, 1997, s. 50). Detta sätt att erövra 

orden går också att tillämpa vid en matsituation runt ett bord inne eller ute, även då är både 

vuxna och barn involverade i en gemensam aktivitet. Inomhus ger pedagogerna exempel på hur 

barnen samtalar med varandra under till exempel bygglek eller pyssellek runt ett bord.  

En pedagog berättar om olika situationer då hon försökt återknyta till det hon och barnen talat 

om tidigare. Hon beskriver att hon upplever att barnen minns bättre då de vandrat längs en stig 

och sett och pratat om saker än då de suttit inomhus och talat om något i en samlingssituation. 

Detta kan diskuteras utifrån Deweys teori om aktivitetens betydelse men också utifrån Vygotskijs 

begrepp artefakter. Barnet tar hjälp av de tecken och redskap som finns tillgängliga för att 

inlärning ska kunna ske och detta kan underlättas av att barnet kan koppla det man pratat om till 

det som finns runt omkring eller till det barnet sett eller upplevt. Inlärningen sker i en speciell 

kontext och det är situerat. 

Att dessa tecken också hjälper barnen att fortsätta en lek beskrivs även i exemplet med båten i 

skogen. Leken kan fortsätta från ett tidigare tillfälle, trots att det gått en tid, just för att allt finns 

kvar. Barnen kan med bara några ord återskapa leksituationen. Kanske skulle även språket och 

samtalen i leken kunna leva vidare i högre utsträckning om barnen fick chans att spara mer av det 

material de leker med inomhus funderar en pedagog. Samtidigt ger pedagogerna exempel på hur 

barnen lär av varandra då de till exempel sitter vid ett bord inomhus och pratar om det de gör 

just då. I sådana diskussioner beskriver pedagogerna också att de kan få höra vad barnen tagit till 

sig från de diskussioner man haft eller språkövningar man gjort. Här kan Vygotskijs begrepp 

internalisering vara relevant.  

Det faktum att inomhusmiljön kan upplevas som mer avgränsad kan bidra till att 

förutsättningarna för att genomföra vissa mer styrda språkaktiviteter är bättre inomhus menar 
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några av pedagogerna. Barnen kan ha lättare för att fokusera på det som sägs i ett samtal om inte 

yttre intryck får störa. Som beskrivits tidigare menar vissa av pedagogerna att det framför allt 

handlar om att skapa en miljö där det finns goda förutsättningar för samtal och delaktighet såväl 

utomhus som inomhus. Detta kan vara intressant utifrån Vygotskijs begrepp om att allt lärande är 

situerat. Strandberg skriver angående detta att man måste fundera över vilket lärande samt vilken 

aktivitet som är möjliga i rummet (2010, s. 18-25). 

Frågeställning 3 

Faktorer som påverkar användandet av olika miljöer  

Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna menar att användandet av inne- och 

uterummen kan komplettera varandra i arbetet med att stimulera barnens språk. Ibland passar det 

bättre att göra vissa aktiviteter som språkövningar eller samlingar inomhus eftersom barnen då 

blir mindre störda av yttre intryck menar några av pedagogerna. Även det faktum att innemiljön 

skapar en viss avgränsning, att barnen inte kan ta vägen någonstans, lyfts fram. Samtidigt uttrycks 

även tankar om att barnens koncentration kan störas både utomhus och inomhus och att det mer 

handlar om hur man delar in barnen i mindre grupper samt att finna avskildhet. Även årstiderna 

påverkar till viss del användandet av ute- och innemiljöerna samt val av aktivitet.  

Att utemiljön väcker många tankar och frågor hos barnen framkommer i samtliga intervjuer 

och detta är något som pedagogerna använder sig av för att stimulera och utveckla barnens språk. 

Det blir tydligt att pedagogerna menar att samtal ute utgår mer från barnens spontana upptäckter 

och funderingar och att utemiljön därför är en god miljö för samtal. Utifrån detta kan man utläsa 

att barnen ofta är aktiva och delaktiga i dessa samtal och att de i hög grad utgår ifrån barnens 

intressen och erfarenheter, det de finner i naturen. Utifrån pedagogernas exempel kan man dra 

slutsatsen att barnen har stor möjlighet att påverka samtalen ute. Dewey talar om vikten av att 

barnen är delaktiga och får göra erfarenheter. (1997, s. 183). Vygotskij menade att barnet 

utvecklar sitt språk i sociala relationer med andra (Lindö, 2009 s. 33). Detta ger pedagogerna 

många exempel på, i leken, i spontana samtal och i mer styrda språksituationer både utomhus och 

inomhus.  

Rummets och kontextens betydelse är central inom Vygotskijs teori. Vygotskij menade att 

aktiviteter är situerade och att de äger rum i speciella kontexter och rum.  (Strandberg, 2010 s. 11-

12, 24). Här kan man jämföra med de situationer som pedagogerna beskriver i uterummet, då 

barnen i ett sammanhang själv får vara styrande, aktiva och kreativa. Man behöver utifrån detta 

perspektiv enligt Strandbergs sätt att tolka Vygotskij, titta på vilka aktiviteter och vilken kreativitet 

som är möjliga i rummet (Ibid., s. 24).  

Utifrån detta sätt att se på kontextens betydelse så kan man se att pedagogerna använder sig av 

vetskapen om rummets betydelse då de väljer att genomföra en aktivitet utomhus eller inomhus 

för att få barnen aktiva och delaktiga. Ibland passar det bättre att samlas i ett avgränsat rum inne 
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för att få barnen att fokusera på det man ska göra, till exempel läsa, diskutera, dramatisera en saga 

eller spela ett samarbetsspel som kräver samtal. I andra fall handlar det om att använda det 

sammanhang eller det som finns utomhus för att kunna erbjuda barnen tecken och språkliga 

begrepp, artefakter för att inlärning ska kunna ske. Men som framkommit tidigare handlar det 

också, menar pedagogerna, om att dela barnen i mindre grupper både utomhus och inomhus för 

att kunna skapa goda förutsättningar för samtal och diskussioner. Det gäller att få barnen 

delaktiga och intresserade, berättar pedagogerna och då handlar det om att hitta rätt plats och 

tillfälle. Även vetskapen om att fånga barnen i rätt stund när de mottagliga och har fått leka av sig 

framkommer i intervjumaterialet. Kontextens betydelse för inlärningen är alltså väldigt viktig 

enligt pedagogerna. 

Frågeställning 4 

Skogens miljö som utgångspunkt för samtal 

I de återgivna samtalen kan man se att barnen styr utifrån det som de ser och vill prata om. 

Men det blir även tydligt att pedagogerna genom sina frågor kan uppmuntra till samtal. Barnet 

med snäckan hamnar i centrum och lockar även andra barn till sig. Genom att pedagogerna 

anpassar sina frågor efter barnens mognad så uppmuntrar de till samtal. Man kan här jämföra 

med Vygotskijs begrepp, den proximala utvecklingszonen. Även om pedagogerna anpassar sitt 

språk efter barnets mognad så lägger sig den vuxne ändå språkligt över barnets språkliga nivå och 

ger barnet möjligheten att utveckla sitt språk. Barnet i sin tur använder sig mycket av att peka och 

göra små ljud. Enligt Vygotskij så sker allt lärande i ett socialt sammanhang (Strandberg, 2010, s 

10). Exemplet med vinbärsnäckan visar hur flera olika barn till och från är inblandade i en 

gemensam aktivitet och ett gemensamt samtal. Även om den lilla flickan är den som håller i 

snäckan mest så får även de andra barnen känna på den och svara på frågor om hur den känns 

och om var snigeln tagit vägen. Flickan får frågan om snäckan är vass och hon står länge och 

känner på den. På så sätt får flickan en relation till ordet på det sätt Dewey beskriver (1997, s. 50). 

Hon är aktiv och gör en erfarenhet samtidigt som hon får höra ordet vass vid flera tillfällen. 

Längs stigen upp till skogen använder sig pojken och pedagogen av tecken och artefakter som  

stöd för samtal. Pojken känner igen sig i miljön och pedagogen använder de språkliga begrepp 

som pojken är bekant med, som stora stenen och tallen. Samtalet är situerat och sker i ett 

sammanhang och kan föras på detta sätt eftersom pojken och pedagogen tillsammans vandrar 

längs en bekant stig där dessa tecken känns igen. Pedagogen hjälper barnet att tolka omgivningen 

med hjälp av tecken och språkliga redskap och begrepp, men även genom att återknyta till och 

prata om sådant som pojken känner igen och som är viktigt i hans liv, som begreppet vagn. 

I leken med pojkarna som förflyttar sig i skogen blir det tydligt att pojkarna genom att samtala 

måste komma överens om lekens villkor och förutsättningar. Genom att använda ord och 

begrepp, artefakter så sätter barnen in leken i en kontext. Det måste till exempel förklaras att man 
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står kedjade vid ett träd, för att leken ska kunna fortsätta. Även barnen på stenen kommer i leken 

med hjälp av språket överens om att det är en båt de befinner sig på och att vattnet finns 

nedanför. Dessa överenskommelser och samtal är nödvändiga för att leken ska bli möjlig. Det 

blir också tydligt att den som har tillgång till de språkliga begreppen, redskapen också kan styra 

samtalet. 
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Diskussion 

I följande diskussion kommer jag att återknyta analysen av materialet till litteraturöversikten 

och de teoretiska perspektiven samt diskutera materialet utifrån studiens frågeställningar. I slutet 

av detta avsnitt funderar jag även över eventuella pedagogiska konsekvenser. 

Språk- och samtalssituationer på förskolan 

Av studien framgår att pedagogerna framhåller vikten av att ord och språk är knutna till 

barnets erfarenheter, precis som Johansson och Svedner skriver (2003, s. 18). Samtal uppkommer 

spontant kring det barnen upptäcker och de utgår ofta från barnens frågor, vilket framgår av både 

intervju- och observationsmaterial. I konkreta situationer blir ord och begrepp tydliga för barnen. 

Svedner och Johansson skriver att barnen väljer att lära sig ord som finns runt omkring dem och 

som de själva upplever som viktiga (2003, s. 17). Genom att ge barnen tillträde till olika rum 

erbjuder pedagogerna barnen möjligheter att utveckla ett varierat språk. Pedagogerna ger också 

exempel på att de ställer frågor för att utveckla samtalen tillsammans med barnen. Under 

observationen visade pedagogerna exempel på olika sätt att ställa frågor till olika barn beroende 

på ålder och mognad. Som beskrivs i litteraturöversikten så kännetecknas förskolor med hög 

kvalitet, i testet ECERS, av att pedagogerna och barnen samtalar mycket samt att pedagogerna 

ställer öppna frågor som kräver utvecklade svar. (Sheridan, Pramling, Johansson, 2011, s. 80) I 

observationsmaterialet visar exemplet med flickan med vinbärssnäckan på vikten av sinnliga 

upplevelser. Mårtensson skriver: ”Rörelsefrihet och intim kontakt med den fysiska omgivningen 

är något som yngre barn behöver för att kunna uttrycka sig” (2004, s. 133).  

Förutsättningar och faktorer som påverkar användandet av miljön 

I analysen framgår att pedagogerna använder sig av rummets olika möjligheter i språkarbetet 

med barnen. De utnyttjar det som rummet i erbjuder, i arbetet med att stimulera barnens språk, 

oavsett om det är avskildhet för att få barnen koncentrerade, eller stimulans för att få barnen 

delaktiga och aktiva. Det handlar om att fånga dem i en situation och i ett sammanhang då de är 

intresserade och aktiva. Att fånga barnen i den stund då de är mottagliga efter fri lek i skogen 

visar på denna medvetenhet.  Grahn med flera visar i sin studie att barnens koncentration är 

lättare att fånga om barnen har fått leka av sig en stund. (1997, s. 85). Även valet att genomföra 

vissa språkaktiviteter inomhus för att få barnen uppmärksamma och koncentrerade visar på 

denna medvetenhet. En utmaning inomhus kan vara att barnen är så sugna på att leka med det 

som finns inomhus när de väl får. Pedagogerna är medvetna om att rummen erbjuder olika 

förutsättningar för samtal och språkaktiviteter. Björklid skriver att barnet samspelar med miljön 

och att lärandet är ett resultat av interaktionen ”mellan såväl fysisk och social som kulturell 
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omgivning.”(2005, s. 27). Att uterummet inbjuder till spontana samtal kring det som finns där 

framgår av materialet. Att skogens miljö kan fungera som utgångspunkt för olika typer av samtal 

både mellan pedagoger och barn och mellan barn och barn framgår av analysen. Eriksson 

Bergström beskriver i sin avhandling att barnen använder sig av ”affordance”, det vill säga den 

uppsättning av erbjudanden, som finns i den omgivande miljön. Hon visar också att barnen 

samspelar i högre utsträckning och blir mer kreativa i de mer öppna och oplanerade miljöerna. 

Även mer spretigt och neutralt material är viktigt för barnens lek. Då barnen använder sådant 

material måste de samtala och det skapar kollektiva lekar skriver Eriksson Bergström (2013, s. 

186). Exemplet i skogen med pojkarnas lek som förflyttar sig, visar att det krävs ett ständigt 

pågående samtal för att barnen ska komma överens om lekens villkor. Här kan man jämföra med 

det Brodin och Lindstrand skriver angående lek som pågår mer avskilt, då de hävdar att barnen 

interagerar med kompisar och artefakter. (2006, s. 29). Det beskrivs vidare i intervjumaterialet att 

leken kan fortsätta genom att barnen tillsammans har kommit fram till att stenen i skogen är en 

båt.  

Socialt lärande 

Både Dewey och Vygotskij betonade att allt lärande är socialt och att språket i första hand är 

ett kommunikationsmedel. (Phillips, Soltis: 2010, s. 93). I materialet ger pedagogerna många 

exempel på hur olika samtal och lärandesituationer uppstår spontant, både utomhus och 

inomhus, barnen flockas gärna kring något som någon hittar. I Deweys teorier är aktiviteten och 

erfarenheter centrala begrepp. I exemplet med flickan Hind som går ut i naturen för första 

gången så beskrivs hur hon erbjuds en språkgemenskap genom att aktivt få delta. (Lundegård: 

1990, s. 89). Att få barnen aktiva är här alltså det viktiga, oavsett miljö. Denna medvetenhet 

uttrycker pedagogerna. Både i språkövningar och samtal inomhus och utomhus uttrycker de 

betydelsen av att få med alla barn, men att alla barn behöver olika tid på sig och att alla 

samtalssituationer inte passar alla barn lika bra.  

Pedagogiska konsekvenser 

I läroplan för förskolan framhålls att förskolan ska erbjuda en miljö som lockar till lek och 

aktivitet och som samtidigt uppmuntrar barnen till att utforska sin omvärld. Vidare ska 

verksamheten utgå från barnens intressen och erfarenhetsvärld och miljön ska stimulera barnens 

kommunikativa kompetens (Lpfö 98, rev 2010, s. 6.) Utifrån intervjumaterialet kan man se att 

pedagogerna ser att ute- och innemiljön kan komplettera varandra i dessa avseenden. I 

intervjumaterialet framkommer också att pedagogerna kopplar ihop temaarbete utomhus med 

inomhus genom dokumentation på väggarna, vilket stimulerar till samtal. En pedagogisk 

konsekvens av detta är att diskutera hur dessa olika rum hänger ihop för barnen samt att se hur 

ute- och innemiljön tillsammans kan stödja barnens språkutveckling. 
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Konklusion 

Utomhus utgår samtalen ofta ifrån det som barnen upptäcker och vill veta mer om, berättar 

pedagogerna. Man kan utifrån detta fundera på om barnen är mer styrande i samtalen ute. Vidare 

framgår det att vissa av pedagogerna ibland upplever att det är lättare att genomföra vissa styrda 

aktiviteter inomhus eftersom yttre intryck inte stör på samma sätt där. Man kan även fundera på 

om detta kan bero på att pedagogerna utomhus inte upplever att de har samma kontroll över vart 

samtalet ska ta vägen som de har inomhus, samt att barnens spontana tankar och funderingar stör 

i planeringen. Samtidigt uttrycker inte dessa pedagoger någon frustration över detta utan menar 

bara att det kan passa bättre att göra vissa språkaktiviteter utomhus och andra inomhus. Det som 

också är intressant att fundera vidare kring är hur det skulle se ut om utrymmena inomhus var 

större och om barnen hade möjlighet att spara det de lekt med till ett senare tillfälle. Skulle leken 

och samtalet ha möjligheter att fortsätta på ett annat sätt inomhus då? En utmaning för I Ur och 

Skur förskolor att förhålla sig till, kan vara att när barnen vistas mycket ute så blir de väldigt 

sugna på att leka med det som finns inomhus. Detta är tydligare under de kallare perioderna 

under året då man inte kan ta ut material i lika hög utsträckning. Det kan då bli problem att få 

med barnen i en språklek eller samling inomhus eftersom materialet inne är så eftertraktat.  

I denna studie utgör intervjuerna den mest omfattande delen av materialet. Dock har 

observationen utgjort en del av studiens underlag. Den har även väckt intresse och fler frågor om 

barns lek och samtal i olika rum och miljöer. Det skulle vara intressant att observera lek och 

samtal i olika miljöer och rum ute och inne för att upptäcka eventuella variationer. Vidare skulle 

det vara spännande att observera hur olika samtal styrs av barnen och av pedagogerna samt om 

och i så fall hur detta skiljer sig åt i olika miljöer. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor   November 2013 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på förskola? 

Hur länge har du arbetat med utomhuspedagogik? 

Vad fick dig att börja arbeta på en I Ur och Skur förskola?  

 

Språkutveckling och arbetssätt 

Hur arbetar ni med att stimulera barnens språkutveckling på er förskola? 

Hur gör du som pedagog för att stimulera barnens språkutveckling? 

Hur ser du på lekens betydelse för barns språkutveckling? 

 

Språkstimulerande miljöer  

Hur skulle du beskriva en god språkstimulerande miljö? 

Hur kan eller ska en sådan se ut eller vara? 

Vad ska den innehålla enligt dig? 

Hur ser du på utomhusmiljön som språkutvecklande miljö? 

Hur ser du på inomhusmiljön som språkutvecklande miljö? 

 

Språkutveckling, språkövningar inomhus och utomhus 

Hur använder du/ni er av utomhusmiljön för att arbeta med barns språkutveckling?  

(Vad använder ni, ge ex på material?)  

Hur använder du/ni er av inomhusmiljön för att arbeta med barns språkutveckling?  

(Vad använder ni, ge ex på material?)  

Kan du beskriva möjligheter respektive svårigheter ute och inne?  

Vilka språkövningar väljer du helst att göra ute respektive inne? 

 

Samtal utomhus och inomhus 

Finns det olika förutsättningar för samtal ute respektive inne? 

Kan du se någon skillnad mellan samtal som sker ute och inne? 

(mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen) 
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Bilaga 2 

 

Mejl till föräldrar på förskolan där observationerna genomfördes 

 

Hej alla föräldrar på XXX!                                                 Nov 2013 

 

Under hösten skriver jag en C-uppsats vid Uppsala universitet om språkutveckling, samtal och 

utomhuspedagogik i förskolan. Under denna vecka kommer jag att genomföra intervjuer med 

några av pedagogerna på XXX och på torsdagen kommer jag att följa med barnen och 

pedagogerna till skogen. Jag kommer där att observera olika språk- och samtalssituationer. Jag 

kommer att observera de samtal som sker mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen. 

Om ni föräldrar har frågor eller synpunkter kring detta är ni välkomna att kontakta mig eller 

personalen. 

 

Mvh 

Anna Westerberg                      070-735 25 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


