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Sammanfattning 

I den senaste läroplanen för förskolan och i aktuell forskning betonas allt mer utevistelsens betydelse 

för barns språkutveckling, samtidigt som forskningsintresset är begränsat. Syftet med denna studie är 

att närmare belysa det väsentliga i förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll som förskollärare 

i en språkutvecklande utemiljö. För denna studie tas utgångspunkt i tre frågeställningar: Hur ser 

förskollärare på sin roll under arbetet med barns språkutveckling i utemiljö? Hur upplever förskollärare 

skillnader i sitt förhållningssätt mellan inne- och utemiljö? och Vad uppfattar förskollärare som stöd 

respektive hinder i det praktiska arbetet med språkutveckling i utemiljö? Undersökningen har 

genomförts med semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjuerna har transkriberats och 

tolkats med stöd av tolkningsfenomenologisk (IPA) analys. Resultaten pekar på att förskollärarnas 

upplevelser är att de skapar sin egen roll utifrån olika förförståelser och upplevda yttre och inre 

förväntningar. Bland annat tas upp erfarenheter som vikten av att följa förskolans styrdokument, att det 

inte alltid är känt att utemiljön kan ses som en samtalsskapande miljö, att tidigare arbetssätt som “sitter 

i väggarna” kan vara ett hinder för utveckling och att det finns en risk att oorganiserade utemiljöer leder 

till övervakning istället för språkutveckling. Studiens betydelse för professionen diskuteras. Då 

möjligheterna i förskollärares arbete med språkutveckling i utemiljöer tycks underskattas av 

förskollärare själva finns behov av att bredda och fördjupa forskningen på området. Syftet är att arbetet 

med språkutveckling i utemiljö ska uppvärderas och få den uppmärksamhet det faktiskt förtjänar. 

Nyckelord 
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Förord 

Denna C-uppsats är en avslutning av våra studier på förskollärarprogrammet vid Stockholms 

universitet.  Vi riktar ett särskilt tack till alla som varit till hjälp och stöttning framförallt vår handledare 

och de förskollärare som trots tidsbrist avsatt tid för intervjuer. 

Tack! 

Daygee Rose Doverte Toom och Marlene Unander.  

 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Den skriftliga delen av denna studie har genomförts i ett gemensamt dokument i Google Drive. Det har 

varierat vem som skrivit första utkastet för respektive avsnitt. Därefter har vi dock alltid gemensamt gått 

igenom texterna ord för ord och enats om formuleringar som vi båda kan stå för. Detta gäller även i 

arbetet med formulering av intervjufrågor. När det gäller genomförandet av intervjuer har vi båda aktivt 

medverkat och delat ansvaret lika för genomförandet av dessa. Transkriberingarna av dessa delades 

också lika med ansvaret för tre vardera. Även i detta fall arbetade vi gemensamt med slutjusteringarna 

av textmassan. På detta sätt har vi även arbetat med IPA-analysen av texterna. Vi är väldigt glada för att 

samarbetet har fungerat väldigt bra och utan konflikter, även om vi båda ibland varit tvungna att 

argumentera och fått förklara i de fall vi haft olika uppfattning.  
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Inledning 

I läroplanen för förskolan betonas att förskolan ska ”lägga stor vikt vid att stimulera barnens 

språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera på olika sätt” (Lpfö 18 2018, s. 8). Förskolan ska också erbjuda olika aktiviteter i 

varierande miljöer, både inomhus och utomhus. Miljöerna behöver vara utmanande och stimulerande 

och locka till lek och aktivitet, ge förutsättningar för socialt samspel, utforskande, egna initiativ, 

skapande, fantasi och kreativitet samt ge barnen möjlighet att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 18 

2018, s. 10). För att kunna uppfylla målet att stimulera barnens språkutveckling i den faktiska 

förskolepraktiken behöver förskollärare ha grundläggande teoretiska kunskaper om barns 

språkutveckling, om miljöns betydelse för språkutveckling och om frågeställningar kring interaktionen 

förskollärare-barn. När sedan dessa teoretiska kunskaper ska omsättas i den dagliga verksamheten 

aktualiseras frågan hur förskollärare tar sig an sin pedagogroll och frågan om vilken syn på sin egen roll 

dessa har. Hur upplever förskollärare sina förutsättningar för att bedriva språkutveckling och vilka är 

deras strategier i de olika förskolemiljöer som verksamheten bedrivs i? 

Vid sökning i tidigare forskning visade det sig att relativt få studier intresserat sig för förskollärares 

upplevelser av sin roll i barns språkutveckling i specifikt utemiljö. Intresset för forskningen har i första 

hand riktats mot förskollärares upplevelser av miljön för barns språkutveckling, erfarenheter av 

interaktionen förskollärare-barn och upplevelser om förskollärarrollen i utemiljö. Att problemområdet 

är relativt litet beforskat kan motivera ytterligare studier som bidrar till att fördjupa kunskaperna om 

dessa fenomen. I denna studie görs därför ett försök att fördjupa förståelsen av problemområdet att 

förskollärare av olika skäl/omständigheter väljer en roll som på olika sätt kommer att påverka det 

praktiska arbetet med och utfallet av barns språkutveckling i utemiljö. Utgångspunkten är att bidra till 

att öka förståelsen för hur förskollärare upplever sin egna roll i utemiljö, ge en inblick i vilka erfarenheter 

de har av skillnader i att arbeta med barns språkutveckling i utemiljö jämfört med i innemiljö samt ge 

en närmare insikt i vilka möjligheter och hinder de erfar i specifikt utemiljö.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för olika vetenskapliga publikationer/artiklar som kan ha betydelse för 

problemområdet att då förskollärare av olika skäl/omständigheter ”gör” sin egna roll som pedagog på 

olika sätt kommer detta att påverka det praktiska arbetet med och utfallet av barns språkutveckling i 

utemiljö. Med utgångspunkt i Bengtssons (2013, s. 31) beskrivning av komplexiteten i 

förskollärarprofessionen som varande ”en del av ett nätverk av sammanflätningar och förgreningar 

mellan subjekt och objekt” har redovisningen av tidigare forskning här delats upp efter tre 

huvudområden: miljöns betydelse för språkutveckling, interaktionen förskollärare-barn samt 

förskollärarrollen i utemiljön. Avslutningsvis beskrivs de redovisade studiernas samlade 

kunskapsbidrag till stöd för analysen av förskollärarrollen i utemiljö. 

Miljöns betydelse för barns språkutveckling 

I såväl psykologiska, lingvistiska, semiotiska och socialt inriktade teorier visas att ”små barns sociala 

interaktion föregår verbalt språkande” (Hvit Lindstrand 2015, s. 33). Li, Hestenes och Wang (2016, s. 
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61) menar att yngre barns lek är en viktig nyckel för utveckling och lärande, eftersom det i leken skapas 

förutsättningar för sociala interaktioner mellan barn och andra. Forskning visar att social interaktion är 

möjlig i många olika sammanhang och i olika miljöer. Exempelvis har Sheridan och Gjems (2017, s. 

356) studerat hur svenska och norska förskollärare arbetar med språk i förskolemiljöer. De menar att 

barns språkutveckling, särskilt ordförrådslärande, tycks gynnas då barn ägnar sig åt meningsfulla 

vardagliga situationer/aktiviteter (ibid. s. 356).  

Sheridan och Gjems (2017, ss. 355-356) utvidgar sin analys ytterligare ett steg genom att analysera den 

samlade förskolemiljön utifrån dimensionen inne- respektive utemiljö. I deras analys betonas vikten av 

att barn har tillgång till olika inne- och utemiljöer och att fri lek i utemiljöer har särskilt goda möjligheter 

att främja barns språkutveckling. De menar också att språkutveckling främjas mer i oplanerade än i 

planerade aktiviteter i utemiljö. I utemiljö sägs verbala uttryck skapas som beskriver annat än vad som 

kan upplevas i innemiljö (Änggård 2012 se Norling & Sandberg 2015, s. 3). En kontinuerligt föränderlig 

utomhusmiljö breddar barns möjliga upplevelser, stimulerar språkanvändningen och bidrar till barns 

meningsskapande genom olika sociala interaktioner med vuxna och med andra barn. Utemiljön sägs 

uppmana barn och vuxna till sociala interaktioner och är dessutom rik på fenomen som kan leda till 

meningsskapande och användning av verbala uttryck som inte finns i inomhusmiljön. Av dessa skäl 

menar Norling och Sandberg (2015, s. 11) att utomhusmiljöer är särskilt intressanta för språkutveckling 

och att detta kräver att förskollärare är medvetna om vad som karaktäriserar språkinlärning i 

utomhusmiljöer. Mycket tyder alltså på att lekar i särskilt utemiljöer under de tidiga förskoleåren är 

väldigt viktiga för att utveckla förmågor som att lära sig kommunicera, läsa och skriva (Dickinson & 

Porche 2011 se Sheridan & Gjems 2017, s. 356). 

Att barn tycker om att vara i utemiljö menar Maynard och Waters (2007, s. 259) beror på att de där har 

friheten att kunna agera som barn – de får höja sin röstvolym, springa etc. Li, Hestenes och Wang (2016, 

ss. 62, 67, 68) beskriver att särskilt fantasilekar får stort utrymme i utemiljöer. Leken sägs vara mer 

varierad i ute- än i innemiljö, vad gäller exempelvis form, teman och gruppkonstellationer. De menar 

att barnen då kommer att behöva pröva och hantera nya strategier, vilket främjar barnens sociala 

färdigheter och kognitiva utveckling, utvecklar tänkandet samt leder till språklig utveckling.   

Richardson och Murray (2017, ss. 458-459) splittrar upp begreppet utemiljö i tre olika typer - inomhus, 

förskolegården och skogsmiljö – i syfte att undersöka och jämföra yngre barns språkutveckling i dessa. 

De finner å ena sidan att det är vanligast i skogsmiljö att använda verb, adjektiv och 

utrop/känsloyttringar och å andra sidan att variationen i använda substantiv är mindre (ibid. s. 465). I 

skogsmiljö tycks aktiviteterna, ofta i mindre grupper, vara friare än i andra miljöer. Skogen sägs 

dessutom stimulera sinnena, vilket i sin tur leder till användning av många adjektiv. Aktiviteterna kräver 

dessutom ofta ett djupt engagemang kring några få öppna och inte tidsbegränsade lekar, vilket sägs vara 

positivt för barns sociala interaktioner och välmående samt skapa utrymme för mer expressiva samtal. 

Författarna menar därför att vistelse i skogsmiljö är mer stimulerande för språkutveckling än i övriga 

miljöer – både inomhus och utomhus (ibid. s. 466). Niklasson och Sandberg (2010, s. 486) utgår från 

begreppet ”affordance” när de beskriver vad och hur olika barn använder olika utomhusmiljöer samt 

utifrån dimensionen privata platser (avskärmade och begränsade platser) och offentliga platser (platser 

som barn har tillgång till). Resultaten visar att de flesta av barnen tycks föredra privata platser, miljöer 

som är klätterbara, kojor samt sådant i utemiljön som är möjligt att göra något formbart av (ibid. ss. 493-

494).  

Sammanfattningsvis tycks forskningen peka på att det finns skäl att lyfta fram lek i utemiljöer som 

särskilt positivt för barns språkutveckling. Men barnen är inte en isolerad ö i förskolan. I miljön finns 

även förskollärare som på olika sätt interagerar i samspel med barnen. 
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Interaktionen förskollärare – barn 

Har kvaliteten på interaktionen förskollärare-barn betydelse för barns språkutveckling? Maynard och 

Waters (2007, s. 260) menar att aktiviteter inomhus ofta är mer inriktade på lärande i jämförelse med 

utomhus. I linje med detta sägs omfattningen på planerat lärande vara betydligt mindre utomhus då 

förskollärare i de flesta fall prioriterar fri lek. Waters och Bateman (2015, s. 264) menar att barn i 

utemiljö oftare tenderar att interagera mer direkt med pedagoger än i innemiljö. I tillägg till detta menar 

dessa också att barn i utemiljöer oftare än i innemiljöer tycks uppmärksamma både artefakter1 och olika 

skeenden, vilket leder till att många frågor ställs och att nya idéer prövas och byts. Deras slutsats är att 

barn i utemiljö själva oftare tar initiativ till samtal med vuxna och med andra barn, vilket i sin tur 

utvecklar barns språk. Olika faktorer i utemiljöer tycks alltså i sig uppmuntra till samtal mellan barn och 

mellan barn-förskollärare. De utforskar även hur intersubjektivitet etableras mellan förskollärare och 

barn. Fokus är på den interaktion dem emellan som kan etableras genom språkliga vändningar, liksom 

på vilken roll miljön kan spela (ibid. s. 266). Studien pekar på att det är vanligast i specifikt utemiljö att 

barn ställer frågor om sin miljö. Vanligt förekommande öppna frågor börjar med vad, när, var, vem och 

vilka, vilket i sig skapar förutsättningar för förskollärare-barninteraktion. Slutsatsen är att barninitierade 

interaktioner som leder till delade gemensamma intressen och delat engagemang ger förskolläraren 

möjlighet att interagera med barn.  

Wallers (2007, s. 393) studie där barn har fått regelbundna möjligheter att leka och utforska ”vilda” 

naturmiljöer visar på liknande resultat när det gäller interaktionen förskollärare-barn. Resultaten visar 

att regelbundna vistelser i naturmiljö, där barnens egna intressen tillåts styra aktiviteterna, uppmuntrar 

till diskussioner/reflektioner mellan barn-förskollärare och ger samtidigt möjlighet för förskollärarna att 

förstå, uppmuntra, språka och lära tillsammans med barnen (ibid. s. 405). 

Förskollärarrollen i utemiljön 

Sheridan och Gjems (2017, s. 350) pekar på att vuxna i barns miljöer kan spela en viktig roll i att skapa 

förutsättningar för språkutveckling, bland annat genom tolkning av kommunikativa signaler och genom 

att uppmuntra barn att både använda och förstå ord. När det gäller hur detta kan uppnås i den 

pedagogiska praktiken visar studien att förskollärare ofta betonar vikten av att svara på barns signaler 

och att försöka skapa en miljö i förskolan som både understödjer och utmanar barnens språkinlärning 

(ibid. ss. 355-356).  

Norling och Sandberg (2015, s. 1) intresserar sig för hur förskolepersonal uppfattar språkinlärning i 

utemiljöer. I studien redovisas flera resultat som kan ha betydelse för att förstå hur förskollärare ser på 

sin roll att utveckla barns språk. För det första tyder resultaten på att förskollärarna endast i begränsad 

utsträckning reflekterar över sin roll att motivera och engagera barnen i språkutvecklande aktiviteter. 

För det andra att de inte gör någon åtskillnad mellan sin roll inomhus respektive utomhus. För det tredje 

att de i låg utsträckning drar nytta av möjligheten att interagera med barn under lek utomhus. För det 

fjärde att de tack vare de frågor som behandlats under studien fått en fördjupad förståelse för utemiljöns 

förtjänster för språkutveckling (ibid. ss. 8-11).  

McClintic och Petty (2015, s. 24) och Martín-Bylund (2017, s. 49) problematiserar ytterligare då de 

finner att förskollärare ibland arbetar utifrån sin egna förförståelse. Det kan handla om att arbetet bedrivs 

utifrån en samling teoretiska och vardagliga övertygelser, personliga erfarenheter och faktiska 

kunskaper - snarare än strikt utifrån olika mål i läroplaner. Hur förskollärare upplever/förstår sina olika 

pedagogiska val/avvägningar i olika språkutvecklande aktiviteter med barn diskuteras av bland annat 

                                                 
1 Artefakter är är ett fysiskt objekt som vi kan använda. De kan vara producerat av människan eller naturliga material (Säljö 2015 ss. 

92-93). 
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Schachter (2017, s. 97). Westman och Bergmark (2014, s. 74) fokuserar på förskollärares upplevda 

livsvärld, den konkreta verkligheten som människor lever i och hur dessa svarar på alla inneboende 

oklarheter.  

Leggett och Newman (2017, s. 24) diskuterar också frågan om hur ansvar för barnens säkerhet yttrar sig 

i olika miljöer, närmare bestämt om hur förskollärarnas roll/förhållningssätt och syn på ansvar skiftar 

vid förflyttningar mellan inom- och utomhusmiljö. Författarna drar slutsatsen att inomhus tar 

förskollärare en roll med mer inslag av lärande, medan rollen utomhus mer inriktas på “vaksam tillsyn” 

- vilket kommer till uttryck genom att förskollärarna beskriver en övergång från ”lärare” till 

”handledare/övervakare”. Detta kan också betyda mindre tid för medvetet pedagogiskt arbete för lärande 

i utemiljö än i innemiljö (ibid. ss. 24, 27). McClintic och Petty (2015, s. 24) utgår från fenomenet barns 

lek i utemiljö och studerar hur förskollärarnas egna förståelse av detta fenomen påverkar barns 

utevistelse. Även denna studie visar att förskollärarna ser som sin absolut viktigaste uppgift att övervaka 

och skydda barnen från faror under utelek. Vidare visar denna studie att förskollärarna dels upplever att 

olika brister i den fysiska utemiljön kan begränsa möjligheten att genomföra planerade aktiviteter, dels 

upplever att deras personliga insikt om att den glädje och utvecklingspotential som inryms i barns lek 

utomhus kraschar mot deras självpåtagna väktarroll, dels upplever att de hindras att bedriva pedagogiskt 

arbete utomhus på grund av bristande teoretiska kunskaper och av bristande motivation för att utveckla 

och ta till vara utemiljön som en potentiell arena för språkutveckling (ibid. ss. 35-38).  

I kontrast till detta konstaterar Norðdahl och Jóhannesson (2016, ss. 396-397, 401) att förskollärarna i 

deras studie främst uppfattar sin roll vid vistelse i utemiljöer som att främja lärande, hälsa, hållbarhet 

och välmående och att de värderar lärmöjligheterna högre än de olika risker som kan finnas vid vistelse 

i utemiljö. I Norling (2015, ss. 10, 12) studeras kvalitetsfrämjande dimensioner i språkmiljön i förskolan, 

bland annat hur förskollärares strategier, engagemang och förhållningssätt påverkar den sociala 

språkmiljön i förskolan. Norling (2015, s. 98) drar slutsatsen att möjligheterna att utveckla utmanande 

språk- och lärandemiljöer begränsas av att det saknas kompetensutveckling samt reflektionstid för 

förskollärarna.  

Schachter (2017) intresserar sig i en studie för hur förskollärare talar om sina pedagogiska överväganden 

och val i språkutvecklande aktiviteter med barn. Fokus är på hur förskollärare upplever/förstår sina olika 

pedagogiska val/avvägningar i olika språkutvecklande aktiviteter med barn, utifrån dels egna kunskaper 

om barns lärande och dels i själva interaktionen mellan barn och förskollärare (ibid. s. 97). Schachter 

(2017 s. 95) visar att i arbetet med barns språkutveckling tycks förskollärarnas uppfattningar om hur 

barn lär sig, deras kunskap om specifika barn, undervisningsmiljön och deras idéer om sig själva som 

förskollärare vara viktiga faktorer för hur de upplever/förstår sina olika pedagogiska val/avvägningar. 

Sheridan och Gjems (2017, s. 355) visar i sin studie att förskollärarens roll i utemiljöer även kan 

uppfattas som att aktivt ta tillvara på barnens nyfikenhet, intressen och behov - exempelvis genom att 

erbjuda tillfällen för lekar i utemiljöer – vilket ses som fördelaktigt för barnens språkutveckling då de 

ges möjlighet att själva beskriva sina tankar och idéer och att uttrycka sina egna behov. 

Med utgångspunkt i den ökande betoningen på barns lärande i svensk förskola studerar Westman och 

Bergmark (2014) förskollärares erfarenheter, övertygelser och strategier för att hantera detta i sin 

yrkesutövning. Studien fokuserar på förskollärares arbete med naturvetenskap och intresset riktas mot 

förskollärarnas upplevda livsvärld, som i fenomenologisk teori beskrivs som den konkreta verkligheten 

som människor lever i och hur dessa svarar på alla inneboende oklarheter. Resultaten visar att 

förskollärarna arbetar flerdimensionellt med vetenskap och utforskning där förkroppsligade upplevelser 

och sammanflätade relationer är väsentliga. Lärarna beskriver vetenskaplig utforskning och lärande som 

en kombination av vetenskap som läskunnighet och vetenskap som en frågeställning. Här betonas 

särskilt demokrati, estetik, experiment och reflektion. Lärarnas strategi för att hantera det stärkta 
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undervisningsuppdraget är att vara närvarande och att fokusera på barns relation till fenomenen 

(Westman & Bergmark 2014, s. 74). 

Artiklarnas samlade kunskapsbidrag 

Med utgångspunkt i här presenterade studier görs i det här avsnittet ett försök att ringa in vilka av de 

presenterade forskningsresultaten som kan ha betydelse för denna studies problemområde - att 

förskollärare av olika skäl/omständigheter väljer en förskollärarroll som på olika sätt kommer att 

påverka det praktiska arbetet med och utfallet av barns språkutveckling i utemiljö.  

En första iakttagelse som gjorts i tidigare studier handlar om förskollärarnas egna syn på hur utemiljöns 

inneboende förutsättningar för att utveckla barns språk kan tas till vara och utvecklas med stöd av dem 

själva. Förskollärare ser ofta barn som kompetenta i det avseendet att de själva kan konstruera 

verkligheten. Utifrån detta försöker förskollärarna därför aktivt både söka och presentera tillfällen för 

förskollärare-barninteraktion, till exempel genom att välja och/eller organisera intressanta och 

fantasieggande utemiljöer. Detta skulle kunna ses som ett exempel på att förskollärarna gör olika 

pedagogiska val som leder till att intersubjektivitet i praktiken uppstår mellan lärare och barn. När 

förskollärarna erbjuder barnen utemiljöer med en mångfald av artefakter kommer barns konstruktion av 

kunskap att gynnas. Detta sägs bero på att sådana miljöer uppmanar barn att ställa frågor, det vill säga 

barn ses som förmögna att själva skapa förskollärare-barninteraktioner. En sammanfattande tolkning av 

dessa iakttagelser skulle kunna vara att barns språkutveckling i utemiljö stöds av en komplex väv av 

olikriktad växelverkan mellan inbördes beroende förskollärare, barn och miljö. Förskollärare som har 

teoretiskt grundade kunskaper om barns språkutveckling i utemiljö och tillämpar detta i arbetet med 

barnen tycks vara bekväma med rollen att med hjälp av barnen och utemiljön i samverkan underlätta 

barns språkutveckling. 

Men alla förskollärare tycks inte ta den roll som nu beskrivits. Detta leder till en andra iakttagelse som 

gjorts i tidigare studier som diskuterar förskollärares upplevelser av skillnader i förhållningssätt vid 

skifte från inne- till utemiljö. Vissa pedagoger reflekterar inte över sin roll – vilket kan betyda att de 

specifikt särskiljande möjligheterna för språkinlärning i utemiljö inte tas tillvara fullt ut. Förskollärare 

som i innemiljö tar en roll som lärare, kan i utemiljö byta roll till övervakare. I några fall beskrivs 

förskollärare som reflekterar kring och kämpar med den egna förståelsen av barns glädje med fri lek, 

men att detta underordnas rollen att garantera en säker vistelse för barnen i oplanerad utemiljö. 

Förskollärare ger också uttryck för att de saknar kunskaper om innebörden av en språkutvecklande 

utemiljö och att motivationen därmed sviktar.  

En tredje iakttagelse som gjorts i tidigare studier är att förskollärare i flera av dessa vågar öppna upp för 

att tala om hur deras pedagogiska överväganden och val görs och utförs i språkutvecklande aktiviteter 

utomhus. Vikten av att svara på barns signaler och att försöka skapa miljöer som både understödjer och 

utmanar språkutveckling beskrivs. Förskollärare kan se miljön som den tredje pedagogen och väljer 

därför rollen att skapa förutsättningar för språkutvecklande aktiviteter, exempelvis genom att utmana 

och uppmuntra barns fantasi. Förskollärare kan också uppfatta sin roll i utemiljöer som att främja 

lärande, hälsa, hållbarhet och välmående och att värdera lärandemöjligheterna högre än de olika risker 

som kan finnas utomhus. Förskollärare upplever sina olika pedagogiska val i olika språkutvecklande 

aktiviteter med barn utifrån egna kunskaper om barns lärande och i interaktionen mellan barn och 

förskollärare.   

Förskollärarens roll när det gäller barns språkutveckling i utemiljö tycks alltså vara svåröverskådlig. Det 

finns förskollärare som har en målsättning att utföra sitt praktiska arbete utifrån en genomtänkt teoretisk 

grund som ofta förankras i hela personalgruppen. Det finns också exempel på förskollärare som uppger 

att de saknar men gärna vill skaffa sig bättre teoretiska och praktiska kunskaper om barns 
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språkutveckling i utemiljö. Förskollärares förståelse av sin roll för barns språkutveckling i utemiljö tycks 

alltså bero på eller påverkas av en komplex blandning av olika egna förförståelser såsom egna 

uppfattningar, egna erfarenheter och teoretiska kunskaper, liksom av den kontext man befinner sig i på 

förskolan. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att närmare belysa det väsentliga i förskollärares upplevelser och förståelser 

av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö. För att kunna studera detta har formulerats 

tre frågeställningar: 

1.     Hur ser förskollärare på sin roll under arbetet med barns språkutveckling i utemiljö? 

2.     Hur upplever förskollärare skillnader i sitt förhållningssätt mellan inne- och utemiljö? 

3.     Vad uppfattar förskollärare som stöd respektive hinder i det praktiska arbetet med 

språkutveckling i utemiljö?  

Teoretiskt perspektiv 

Att tolka förskollärares upplevelser 

Resultaten av tidigare redovisad forskning antyder att förskollärares förståelse av sin roll för barns 

språkutveckling i utemiljö beror på eller påverkas av en komplex väv av olika personliga förförståelser 

såsom egna uppfattningar, egna erfarenheter och teoretiska kunskaper, liksom av de olika kontexter man 

agerar i på förskolan. Då det specifika syftet med den här studien är att närmare belysa det väsentliga i 

förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö 

har i denna studie valts att utgå ifrån fenomenologisk teori. Enligt Husserl (se Bengtsson 2005, s. 11) 

innebär fenomenologisk teori att försöka ”gå tillbaka till sakerna själva” och som Haugen, Løkken och 

Röthle (2006, s. 18) uttrycker det att försöka få syn på fenomenet ”människans subjektiva upplevelse 

som den levs”. För att få syn på förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll behöver alltså 

utgångspunkten tas i ”det som visar sig och den som det visar sig för” (Bengtsson 2005, s. 11). 

Fenomenologisk teori 

En fenomenologisk ansats anses ge en öppning för att utforska själva essensen av fenomen, till exempel 

förskollärares upplevelser/förståelser och dessas generella struktur (Szklarski 2015, s. 131). I detta ingår 

exempelvis utforskande av känslor, upplevelser, tankar och intentioner (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). 

Czarniawska (2015, s. 132) lyfter fram vikten av att vid utforskandet ta hänsyn till att fenomenologi som 

teori betraktad utgår ifrån att subjektet, betraktaren, skapar en upplevd bild av verkligheten genom ett 

meningsskapande samspel mellan dennes medvetande och de objekt denne betraktar. Detta hänger ihop 

med att begreppet fenomen bygger på synen att det finns ett ömsesidigt beroende mellan objekt och 

subjekt (Bengtsson 2005, s. 12). Szklarski (2015, s. 132) beskriver detta beroende som att det ”genom 

ett meningsskapande samspel mellan objekten och mänskliga medvetanden uppstår en fenomenologisk 
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verklighetsbild, det vill säga en bild av verkligheten som vi upplever den”. För forskaren/subjektet kan 

fenomenets essens avgränsas genom så kallad eidetisk reduktion. För att följa denna princip behövs en 

förutsättningslös ingång i och genomförande av processen. Detta kräver dels epoché vilket innebär att 

inga externa referensramar får användas i processen, dels horisontalisering vilket innebär att inga 

antaganden om vad som är mer eller mindre väsentligt i en upplevelse får göras på förhand (ibid. ss. 

132-133). Sammanfattningsvis är det därför väsentligt för denna studie dels att utforska 

meningsinnehållet i förskollärares upplevelser och erfarenheter med utgångspunkt i hur Szklarskis 

(2015, ss. 134-135) beskriver detta, dels att fokusera på förståelseinriktning det vill säga tolkning av de 

betydelser som objekten har för förskollärare och dels att tillämpa ett induktivt förhållningssätt det vill 

säga att låta empirin styra och att bortse från teori, modeller eller egna hypoteser. 

För att utifrån studiens syfte undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter kommer i denna 

studie beröras begreppen livsvärld, mening, mångtydighet och mellanmänsklig situation. Med begreppet 

livsvärld, eller vardagsvärld, avses att som subjektet/forskare försöka se ”världen som den påträffas i 

vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och före förklaringar” (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 46). I den värld som människor, objekten, lever sina liv upplevs världen i relation 

till olika subjekt, exempelvis ur ett visst konkret perspektiv eller med en specifik betydelse (Bengtsson 

2005, s. 17). Med begreppet mening avses att försöka förstå vad människor egentligen menar. Saker 

sägs, men hur sägs saker och finns där några dolda innebörder? Bengtsson (2005, ss. 28-29) talar om 

intentionalitet, dvs. att medvetandet alltid är riktat mot något annat än sig själv, alltid är riktat mot något 

föremål och att saker alltid erfars som något och därför har en mening. Att förstå objektets mening 

handlar därför för subjektet/forskaren om att försöka upptäcka underförstådda budskap, erfarenheter och 

upplevelser som kan dölja sig bakom faktaplanet (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 46-47). Med begreppet 

mångtydighet avses att människors utsagor kan var mångtydiga och motsägelsefulla i den meningen att 

påståenden kan tolkas på olika sätt. Mångtydighet sägs kunna bero på bland annat bristande 

kommunikation, på genuina motsägelser eller på objektiva motsägelser i den värld subjektet lever i (ibid. 

s. 48). Med begreppet mellanmänsklig situation menas att personer ”agerar i förhållande till varandra 

och påverkar varandra ömsesidigt” (ibid. s. 49). Det innebär att de kunskaper som produceras eller 

kommer ut av personliga möten konstitueras av själva interaktionen i det ögonblicket unika mötet 

människor emellan. I ett annat möte mellan exempelvis samma objekt men med ett annat subjekt, 

produceras därmed helt andra kunskaper. 

Metod 

I detta avsnitt diskuteras denna studies val av intervju som metod för insamling av data samt redogörs 

för olika styrkor och svagheter i detta angreppssätt. Senare redogörs för och diskuteras studiens urval 

av informanter, liksom de avgränsningar som gjorts vad gäller urvalet av dessa. Därefter avhandlas 

genomförandet av det praktiska arbetet med insamlingen av data. På detta följer en redogörelse för hur 

data har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis tas forskningsetiska överväganden samt studiens 

kvalitet upp till diskussion. 
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Val av metod 

Syftet med denna studie är att utforska och analysera hur förskollärare förstår sin roll vad gäller barns 

språkutveckling i utemiljö. Det är för förståelsen av det studerade fenomenet lämpligt att använda en 

fenomenologisk metod som underlättar för forskaren att beskriva det väsentliga, det essentiella eller 

sakens väsen i olika upplevelser och förståelser av olika fenomen (jfr2 Szklarski 2015, ss. 132, 135-

136). Valet av metoden tolkande fenomenologisk analys (IPA) hör samman med det syfte och 

frågeställningar som formulerats i denna studie. Med IPA görs det möjligt att beskriva förskollärarnas 

livsvärld såsom den upplevs av dem själva, att förstå olika fenomen i förskollärares syn på sin roll och 

att få inblick i förskollärares upplevelser och erfarenheter utifrån deras egna perspektiv (jfr Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 49).   

I fenomenologiska studier görs datainsamling ofta med antingen självrapporter eller kvalitativa 

intervjuer, alternativt genom att kombinera båda dessa metoder (Szklarski 2015, s. 136). Genom att 

använda kvalitativa metoder, exempelvis intervjuer, möjliggörs en mer grundad uppfattning av 

individers syn på upplevelser och erfarenheter än i kvantitativa metoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 

12). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 36) pekar på att kvalitativa metoder har fördelen att 

forskaren kan få fatt i intressanta dimensioner av den levda världen. Med utgångspunkt i dessa 

iakttagelser och i Bengtsson (2005, s. 41), som menar att kommunikation och interaktion gör det möjligt 

att förstå andras livsvärldar, har för denna studie har valts att genomföra intervjuer (Ahrne & Svensson 

2015, s. 9). Intervjuer är en bra metod för att generera berättelser för upplevda yrkesliv eftersom 

informanterna får möjlighet att svara utifrån egna perspektiv (Svensson & Ahrne 2015, s. 21; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34) och kan också ge en närmare insyn i människors tankar, erfarenheter 

och upplevelser kring ett fenomen på en djupare nivå (Löfgren 2014, s. 146; Fägerborg 2011, s. 85).   

För denna studie har valts en semistrukturerad/halvstrukturerad intervjuform. Detta är också i linje med 

(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 165, 270) vilka menar att en halvstrukturerad livsvärldsintervju är att 

föredra då intervjupersonen med denna metod kan uppmuntras till att beskriva sina personliga och 

känslomässiga upplevelser utifrån sin egna upplevda värld. Eftersom denna studie i någon mening syftar 

till att få en inblick i olika aspekter av individers upplevelser och erfarenheter har valts att formulera 

intervjufrågor med hjälp av både tematiska frågor – intervjuns ”Vad?” och dynamiska frågor – intervjuns 

”Hur?” (jfr Kvale & Brinkmann 2014, ss. 143, 172). Då ges också möjlighet att ställa följdfrågor, dels 

för att visa ett intresse utifrån informantens berättelse, dels för att vinkla in eller fördjupa svaren kring 

den pågående frågan (Löfgren 2014, s. 150).  

Med ljudinspelningar möjliggörs för intervjuaren att fritt koncentrera sig på ämnet och på själva 

dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann 2014, s. 218; Löfgren 2014, ss. 149-150). Av bland annat 

detta skäl har valts ljudinspelningar som metod för att registrera intervjuerna. Under ljudinspelningarna 

har intervjuarna följt några viktiga principer. För det första att tänka på i vilken ordning frågorna ställs 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, s. 38). För det andra att vara aktivt lyssnande och ha ett stimulerande 

samspel med informanten (Crotty 1996 se Szklarski 2015, s. 136). För det tredje att reflektera över hur 

intervjufrågorna framställs och ha beredskap för att vissa frågor kan tolkas som obehagliga eller känsliga 

för informanten (Löfdahl 2014, s. 37).  

 

                                                 
2 jfr är en förkortning av ordet jämför, vilket syftar på något som är jämförbart eller att ett närliggande ämne behandlas på angivet 

ställe. 
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Urval och avgränsningar 

Vid urval av informanter för intervjuer lades stor vikt vid att hitta lämpliga informanter utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 39-40). Valet att välja ut relativt få 

informanter gjordes utifrån IPA som metod (Back & Berterö 2019, s. 166). 

 

Undersökningsmaterial – förskolor/informanter 

I ett första steg fokuserades på att hitta förskolor som har ett uttalat intresse för pedagogik i utemiljö. 

Ett syfte med detta var att informanterna i dessa förskolor möjligen har erfarenheter av fenomenet 

språkutveckling i utemiljö. Ingen vikt lades vid att göra något särskilt urval efter den typ av utemiljö - 

gård, skog, park etc. - som förskolorna har möjlighet att erbjuda barnen på respektive förskola. En bred 

sökning på hemsidor för förskolor i Stockholms län genomfördes. Även rektorerna på författarnas 

tidigare VFU-förskolor kontaktades för att få tips om andra lämpliga förskolor. Ett tjugotal förskolor 

identifierades vara möjliga att kontakta för denna studie.  

Det fanns även ett behov att bestämma vad som skulle karaktärisera de informanter som kunde vara bäst 

lämpade för att reflektera över sin roll i utemiljö. Avvägningar behövdes göras bland annat vad gäller 

teoretiskt grundade kunskaper och ansvar för undervisning i förskolan. Informanterna valdes därför 

bland förskollärare, då denna yrkesgrupp har ett särskilt ansvar för att utföra undervisning (jfr Lpfö 18 

2018, s. 7; SFS 2010:800). Ambitionen var att hitta cirka 5-6 förskollärare för intervjuer. Inga särskilda 

avgränsningar för urvalet när det gäller exempelvis informanternas ålder eller erfarenhet i yrket gjordes. 

För att få tag på tillräckligt antal förskollärare mejlades informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1) 

till förskolornas rektorer. Då väldigt få svarade positivt eller inte svarade alls, blev strategin att ringa 

direkt till rektorerna. Detta ledde till att tre förskolor kunde bidra med totalt fyra förskollärare för 

intervjuer. Ytterligare två förskollärare tillkom då en rektor på en fjärde förskola, som för tillfället 

arbetade med barns språkutveckling, tipsats av en kollega om denna studie och självmant kontaktade 

författarna. Informanterna i studien är i åldersspannet 30-64 år, har arbetslivserfarenheter på mellan 2-

41 år i olika förskoleverksamheter och förskollärarexamina från mitten av 1970-talet till och med 2017. 

Några av förskollärarna har dessutom vidareutbildning bland annat som ateljerista, fritidspedagog, 

yngrelärare med estetisk inriktning, VFU-handledare, mentorhandledare samt inom arbetslagsledning. I 

studien benämner vi förskollärarna F1 till och med F6.  
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Profession Institution Övriga utbildningar Antal år i 

förskolläraryrket 

Förskollärare (F1) Förskola Ateljerista, VFU-handledare, 

mentorshandledare, 

arbetslagsledarutbildning 

24 

Förskollärare (F2) Förskola 
 

Yngrelärare med behörighet till årskurs 5 

och gick estetisk inriktning 

10 

Förskollärare (F3) Förskola 
 

2,5 

Förskollärare (F4) Förskola Fritidspedagog 41 

Förskollärare (F5) Förskola 
 

4 

Förskollärare (F6) Förskola 
 

2,5 

Tabell 1. Information om förskollärare som deltar i studien 

 

Genomförande 

Denna studies genomförande startade med en framskrivning av ett informations- och samtyckesbrev (se 

bilaga 1). Detta består av tre avsnitt: studiens syfte, hur insamlingen av data ska gå till och vilka 

forskningsetiska åtaganden som gäller för denna studie. Därefter formulerades tolv intervjufrågor (se 

bilaga 2) utifrån denna studies syfte, frågeställningar, tidigare forskning samt utifrån valet att analysera 

materialet med IPA.  

Intervjuer och intervjuguide 

Efter kontakter med rektorer etablerades kontakt med sex förskollärare och intervjuer bokades in. I 

samband med detta mejlades informations- och samtyckesbrev samt intervjufrågor till informanterna. I 

mejlet betonades att idén med att skicka frågorna i förväg var att ge möjlighet att fundera kring 

frågeställningarna. Att dela information i förväg kan dock ha betydelse för både insamling, analys och 

tolkning av data. Alla intervjuer genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser i en avskild och lugn 

miljö. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 42) menar att platsen för till exempel intervjuer kan 

påverka deltagarnas upplevelser. Av informationsbrevet framgick att intervjuerna beräknades ta cirka 

40-45 minuter, men tidsåtgången blev i de flesta fall 30-40 minuter.  

Innan intervjuerna startade informerades informanterna kort om undersökningens syfte och 

intervjuarnas etiska åtaganden. Efter avstämning med informanterna om de kände sig trygga med den 

information de fått skrev samtliga under samtyckesbrevet. I vår överenskommelse gavs tillstånd av 

informanterna att ge intervjuarna möjlighet till ljudinspelning. Sådana genomfördes på två 

mobiltelefoner för att minska risken att förlora material på grund av tekniska problem. Under intervjun 

följdes den förutbestämda intervjuguiden (se bilaga 2). Vid formuleringen av denna följdes de råd som 
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Back och Berterö (2019, s. 168) ger, bland annat att frågorna sorteras efter olika teman och att 

intervjufrågorna är tillräckligt djuplodande för att händelsen ska kunna belysas väl utifrån syftet med 

studien.  

Idén var att ta intervjufrågorna i ordningsföljd, men det visade sig i några fall att svaren på vissa frågor 

överlappade andra frågor, särskilt i de fall när informanterna förklarade eller gav olika exempel på sina 

egna upplevelser och erfarenheter (jfr Back & Berterö 2019, s. 168). I vissa fall valde intervjuarna därför 

att inte ställa frågor som redan besvarats. Som komplement till intervjufrågorna ställdes också 

följdfrågor för att dels få del av eventuella klargöranden (Löfgren 2014, s. 147), dels för att visa vårt 

intresse för studien, dels för att vinna informantens förtroende (jfr Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, 

s. 45). Under några intervjuer togs också anteckningar, vilket möjligen kan göra materialet fylligare och 

mer greppbart (Spradley 1979 se Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 50). Varje intervju avslutades 

med en fråga om informanten ville lägga till eller kommentera något.   

Förhållningssätt 

Under intervjun var intervjuarnas ambition att vara flexibla, att lyssna aktivt och att vara öppna för vad 

deltagarna berättade och att låta dem få besvara frågorna i sin egen takt (Crotty 1996 se Szklarski 2015, 

s. 136). Dessutom var målsättningen att skapa så mycket utrymme som möjligt för informanterna att 

dels berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser, dels ge dem möjlighet att pröva olika tankespår 

och att våga tänka högt (jfr Löfgren 2014, ss. 146, 150). 

Databearbetning och analysmetod 

I detta avsnitt beskrivs hur vi gått tillväga när vi bearbetat och analyserat intervjudata. I detta ingår bland 

annat beskrivningar av hur insamlade data hanteras, hur analysmetoden IPA tillämpas och samt hur data 

presenteras. 

Transkribering av intervjuer 

Transkriberingen av ljudinspelning gjordes omedelbart efter avslutad intervju och skrevs in i ett för 

författarna gemensamt dokument i Google Drive. Det transkriberade materialet kom att summeras till 

36 A4-sidor text. Transkriberingen utfördes noggrant så troget det talade språket som möjligt, då detta 

sägs underlätta för att hitta detaljer som kan vara meningsfulla vid senare analyser (Fägerborg 2011, s. 

107; Back & Berterö 2019, s. 169; Drew 2005 se Tholander & Cekaite 2019, s. 214; Eriksson-Zetterqvist 

& Ahrne 2015, s. 53). Förutom svaren på direkta intervjufrågor transkriberades även intervjuarnas 

följdfrågor och informanternas svar på dessa. Det gemensamma dokumentet i Google Drive granskades 

genom att intervjuaren lyssnade på den andre författarens ljudfiler och granskade transkriberingarna för 

att minska risken att missa väsentliga aspekter i intervjusvaren. För att underlätta navigeringen i 

dokumentet och för senare IPA-analys rubricerades transkriberingarna för förskollärare 1 till 6 med fet 

stil (Back & Berterö 2019, s. 170).  

Analys med IPA 

I valet av möjlig analysmetod för denna studie har tillämpats ett reflexivt förhållningssätt, vilket innebär 

noggranna reflektioner över möjliga metoder för att få en hög kvalitet på analysen (Thornberg & Fejes 

2019, s. 278). Utifrån detta valdes att genomföra analysen med stöd av IPA, då denna metod är en 

fenomenologisk kvalitativ ansats som ofta används för att kartlägga, analysera och tolka informanters 

uttryck i sitt sammanhang (Back & Berterö 2019, s. 165). Analysen har utförts med utgångspunkt i 

Backs och Berterö (2019, ss. 176-177) kriterier för att utvärdera kvalitativ forskning. Känslighet för 
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sammanhang innebär att forskaren tar hänsyn till den miljö informanten befinner sig i, genom att visa 

medkänsla för informantens berättelse och använda citat på ett respektfullt sätt. Engagemang och 

noggrannhet handlar om att forskaren förbereder intervjufrågor på så sätt att informanten känner sig 

bekväm och blir villig att dela med sig av sina personliga erfarenheter. Öppenhet och konsekvens innebär 

att forskaren presenterar studiens design utifrån olika rubriker som är sammanhängande och 

begripliga. Påverkan och betydelse handlar om att studien bör tilltala och vara användbar för läsaren. 

För genomförandet av denna studie har även IPAs idiografiska inriktning varit av stor betydelse då 

forskaren sägs få möjlighet att uppfatta enskilda deltagares upplevelser kring ett visst fenomen i en given 

situation. Detta ger möjlighet att i denna studie närmare undersöka informanternas upplevelser av 

världen utifrån sina egna erfarenheter med ett ”inifrån”-perspektiv (Back & Berterö 2019, s. 166).  

Det praktiska genomförandet av IPA-analysen följer Backs och Berterö (2019, ss. 170-171) fyra 

analyssteg. Det första steget är att “möta texten för första gången”. Varje transkribering lästes noggrant 

och ordagrant, först för att skapa en helhetsbild över de empiriska materialen, sedan för att 

uppmärksamma olika funderingar, frågor och reflektioner som kunde anses vara viktiga för studien. 

Viktiga delar i texten färgmarkerades och marginalerna utnyttjades för att göra anteckningar - 

exempelvis språkliga kommentarer samt teman och idéer av relevans för studien. Det andra steget i 

IPA-analysen är att försöka identifiera centrala teman (ibid. s. 171). En djup och systematisk läsning av 

texterna genomfördes och därefter kategoriserades kommentarer till texterna i olika teman som 

namngavs utifrån sammanhang och innehåll. Det tredje steget i analysen är att ordna identifierade teman 

i “kluster av överordnade teman” (ibid. s. 171). I detta steg sorterades identifierade teman till färre 

huvudområden, så kallade kluster, som baseras på möjliga skillnader och likheter i olika teman. För vart 

och ett av de kluster som identifierats formulerades därefter så kallade överordnade teman (Smith & 

Osborn 2003 se Back & Berterö 2019, s. 172). Det fjärde och sista steget utförs med hjälp av metoden 

”genomförande av översiktstabell” (se bilaga 3) (jfr ibid. s. 172). Denna översiktstabell organiserades i 

kolumner för kluster, citat/nyckelord samt sidhänvisning till det empiriska materialet. Under varje 

kluster namngavs olika identifierade teman som ringar in/fångar upp sådant som skulle kunna kopplas 

till kvaliteten av det fenomen som ska utredas. I detta steg av analysen kom några av de teman som 

fångades upp i steg 2 att elimineras eftersom de inte var relevanta med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. På detta sätt kan mönster och teman som är gemensamma eller skiljer sig åt för 

intervjuerna studeras närmare.  

Forskningsetiska överväganden  

Inför och under arbetet med denna studie har flera etiska frågor uppkommit av mer specifik art som kan 

kopplas till valet av metoden att genomföra intervjuer med förskollärare. Generellt sett betraktas denna 

studie inte som ett forskningsarbete utan som ett examensarbete. Examensarbeten regleras inte på 

samma sätt som forskning görs i lagstiftningen, men i vår studie behöver vi ändå leva upp till 

bestämmelserna i 1 kap. 3a § av Högskolelagen (SFS 1992:1434) om värnande av vetenskapens 

trovärdighet och god forskningssed (Löfdahl 2014, s. 34)  

Under planeringen inför och under genomförandet av intervjuerna med förskollärare har vi följt 

Vetenskapsrådets (2017, ss. 7, 27, 28) rekommendation om att hitta en rimlig balans mellan legitimt 

kunskapsintresse och individers integritetsintresse, vilket görs genom de så kallade samtyckes-, 

informations-, konfidentialitets- och nyttjandekraven.  

Informationskravet medförde att vi inledningsvis valde att ta kontakt med rektorer på olika förskolor för 

att undersöka om det finns intresse att delta i vår studie. Först när vi fått klartecken att kontakta 

namngivna förskollärare togs kontakt med dessa (jfr Löfdahl 2014, s. 36). Den första kontakten med 
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förskollärarna togs med mejl, innehållande introduktionsbrev och blanketten om skriftligt informerat 

samtycke (Löfdahl 2014, ss. 36-37; Svensson & Ahrne 2015 s. 29). I kontakterna med både rektorer och 

förskollärare informerade vi både skriftligt i samtyckesblanketten och muntligt om de olika principer 

om den konfidentialitet vi förbinder oss att följa under intervjuerna och vid presentationen av 

undersökningen (jfr Löfdahl 2014, ss. 36-38; Pripp 2011, ss. 80-83; Vetenskapsrådet 2017, s. 37).  

När det gäller samtyckeskravet behövde vi ett skriftligt godkännande från informanterna att delta i 

undersökningen. Inför varje intervju bad vi först deltagarna att noga läsa igenom samtyckesbrevet. 

Därefter informerade vi muntligt om att deras berättelser endast kommer att användas på det sätt 

deltagarna samtyckt till och utifrån studiens syfte (jfr Pripp 2011, ss. 82-83) och om att de när som helst 

har rätten att bestämma om de vill avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2017, s. 17). Först därefter 

skrevs avtalet under.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes på flera olika sätt. I denna studie avidentifierades informanterna, 3 

män och 3 kvinnor, genom att genomgående benämnas förskollärare 1 till och med 6. Det är väsentligt 

att avidentifiera alla deltagares namn och andra kännetecken för att garantera deras integritet samt 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, ss. 28, 40-41). Även namn på förskolor har dolts. Efterkontroller 

av transkriptionerna utfördes för att säkerställa att inga individuppgifter finns kvar. När det gäller frågan 

om respekt för informanternas integritet var huvudfokus på att ge gott om tid för deltagarna att berätta 

utifrån sina egna erfarenheter. Detta var också viktigt av skälet att under analysdelen av denna studie 

kunna associera till studiens frågeställningar och syfte (Fägerborg 2011, s. 104). För att göra det bekvämt 

och avslappnat för deltagaren genomfördes alla intervjuer på deras egna förskola med målet att skapa 

en positiv stämning och att visa respekt för deltagarna, bland annat genom att ge dem möjlighet att prata 

till punkt och att inte stressa på med frågorna (Öberg 2015, s. 61; Löfgren 2014, s. 147). Intervjuarna 

var också observanta på om informanterna skulle känna obehag inför någon fråga och var beredda att 

vid behov stryka frågor som av något skäl tycktes vara känsliga (Löfdahl 2014, s. 37). Intervjuarna var 

även öppna för att ha hänsyn inför eventuella önskemål om att inte transkribera sådant som deltagarna 

av något skäl var obekväma med att berätta (Löfgren 2014, s. 150; Fägerborg 2011, s. 90). Vid några 

tillfällen pausade vi ljudupptagningen när vi blev störda av yttre faktorer. 

Vad gäller nyttjandekravet har all information i form av text samt ljud från intervjuerna förvarats på ett 

säkert ställe för att skydda informationen. Endast författarna har haft tillgång till ljudfiler och de 

dokument som skrivits under denna studies genomförande. Det insamlade materialet har förstörts i 

samband med att uppsatsen slutförts (Eidevald 2015, s. 119).  

Studiens kvalitet 

I denna studie deltar endast sex förskollärare, vilket innebär att våra resultat knappast är generaliserbara. 

För att undersökningsresultat ska vara generaliserbara behöver man göra större studier. Generellt sett 

behövs det mer forskning inom det här området med fler observationer för att slutsatserna ska ge större 

tyngd eller sannolikhet (Vetenskapsrådet 2017, s. 26). Detta hindrar dock inte att intervjuer kan vara en 

lämplig metod för att undersöka det väsentliga i våra utvalda förskollärares upplevelser och förståelser 

av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö. I studien har valts en kvalitativ ansats med 

intervjuer vilket kan göra det möjligt att få en djupare förståelse för olika aspekter av upplevda fenomen 

utifrån deltagarnas egna livsvärldar (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). Nivån på en 

undersöknings kvalitet sägs hänga samman med om insamlingen av material gjorts på ett systematiskt, 

tillförlitligt och trovärdigt sätt (Thornberg & Fejes 2015, ss. 258-259). Med IPA som metod och för de 

sex informanter som deltagit i studien kan validiteten anses vara uppfylld då vi försöker mäta det vi vill 

mäta och studiens frågeställningar därmed kan besvaras (ibid. s. 258).  
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Med valet av intervjuer som metod följer både styrkor och svagheter. En styrka är att metoden är flexibel 

och att det har funnits möjlighet att modifiera frågorna efter varje intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 53). En annan styrka är att intervjuerna har gjort det möjligt att komma åt djupare beskrivningar 

om vad informanten vill berätta, eller för att utöka förståelsen av ett specifikt fenomen (ibid. s. 38). 

Ytterligare en styrka är att intervjuarna både förberett och fått möjlighet att ställa följdfrågor. 

Informanten har då fått möjlighet att vidareutveckla svaren och intervjuarna har fått tillfälle att visa på 

ett genuint intresse av det som informanten berättar (ibid.  s. 45). Att ha skickat intervjufrågor i förväg 

till informanterna kan ses som en styrka då informanterna fått möjlighet att läsa igenom frågorna i förväg 

och möjligen fått en vidare förståelse för vad studien syftar till och i förväg kunnat reflektera kring 

frågorna.  

En generell svaghet med val av intervjuer som metod är att den är komplex, mångfacetterad och 

krävande (Fägerborg 2011, ss. 92, 98). Olika omständigheter under själva intervjun kan också antas 

påverka resultatens kvalitet. I detta fall kan exempelvis plats för intervjun, urvalet av informanter, 

utformningen av intervjun (uppläggning, form och innehåll etc.) ha påverkat utfallet av intervjuerna och 

resultatet av undersökningen. Att skicka ut intervjufrågorna i förväg kan även ses som en svaghet, då 

det skulle kunna leda till mindre dialog och mer bundenhet till förutbestämda formuleringar. Det finns 

även en risk att informanterna pressas att modifiera sina svar för att verka väl utvecklade och 

genomtänkta eller för att uppfylla någon sorts föreställning om vad de tror förväntas av deras svar på 

olika frågor (ibid. s. 100). En annan svaghet med intervjuer kan vara att transkriberingar tar mycket tid 

i anspråk eftersom talspråket ska överföras till skriftlig form (ibid. ss. 107-108). Ytterligare en svaghet 

är att de sex intervjuerna står ensamma och oemotsagda. Med detta menas att intervjuerna hade kunnat 

kombineras med andra metoder, exempelvis observationer, för att ge en mer trovärdig bild av helheten 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). I denna studie har alltså författarna valt bort att se på olika 

situationer utifrån flera olika synvinklar (Fejes & Thornberg 2019, s. 20), genom att inte vara ”med och 

titta på och iaktta vad människor gör” (Ahrne & Svensson 2015, s. 8).   

Avslutningsvis behöver uppmärksammas att analyser och slutsatser av empiriska material med 

exempelvis IPA i olika grad kan påverkas av bland annat egna förförståelser. Att författarna snart är 

färdigutbildade förskollärare kan ses som positivt för möjligheten att både förstå och använda de 

teoretiska modellerna för genomförandet av studien. Ett hinder är att författarna inte har den ofta långa 

erfarenhet av arbete med språkutveckling i utemiljö som de förskollärare som medverkar i studien har. 

Författarnas val av forskningsområde, formulering av syfte, frågeställningar och intervjufrågor samt 

analyser och framskrivning av resultat/slutsatser kan färgas av detta.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av analysen av det empiriska materialet. Med stöd av 

analysmetoden IPA har identifierats sju teman som fördelats på tre överordnade teman eller 

kluster.  Analysen i det följande delas upp utifrån aktuella teman inom respektive kluster. Tolkningarna 

av det empiriska materialet görs med stöd av insamlade citat.   
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Frågeställningar Kluster 
 

Tema 
 

Hur ser förskollärare på sin roll under 

arbetet med barns språkutveckling i 

utemiljö? 

1. Upplevelser/erfarenheter av sin 

roll i utemiljö 

Styrdokumentens 

betydelse 

  
Samtalet/dialogen 

  
Att använda sig av 

miljön 

Hur upplever förskollärare skillnader i 

sitt förhållningssätt mellan inne- och 

utemiljö? 

2. Förskollärares skifte i sitt 

förhållningssätt mellan inne- och 

utemiljö 

Olika 

förväntningar/olika 

roller i förskolan 

 
  Det sitter i väggarna 

Vad uppfattar förskollärare som stöd 

respektive hinder i det praktiska 

arbetet med språkutveckling i 

utemiljö? 

3. Svårigheter, begränsningar och 

möjligheter i utemiljön 

Stöd  

  
Hinder 

Tabell 2 Frågeställningar, kluster och teman 

Kluster 1 – Upplevelser/erfarenheter av sin roll i 

utemiljö 

Det första klustret Upplevelser/erfarenheter av sin roll i utemiljö kan användas för att besvara 

frågeställningen Hur ser förskollärare på sin roll under arbetet med barns språkutveckling i utemiljö? 

Här fokuseras på att försöka tolka de citat i det empiriska materialet som sorterats in under temana 

styrdokumentens betydelse, samtalet/dialogen och att använda sig av miljön. Vad tänker förskollärarna 

egentligen kring sin roll och hur menar de att detta kan påverka deras agerande/rolltagande i den 

vardagliga praktiken?  

Flera informanter menar att inne- och i utemiljöer är lika viktiga arenor för varje barns språkutveckling. 

Detta ställningstagande tycks dock inte alltid vara enkelt att omsätta i praktiken. För att lyckas sägs 

behövas en medveten planering och uppföljning av språkutvecklande aktiviteter, ett tydligt engagemang 

från pedagogerna samt framförallt en medvetenhet hos pedagogerna om på vilket sätt de kan finnas där 

och stötta barnen i sin utveckling.  

Tema – Styrdokumentens betydelse 

Flera förskollärare betonar att det är viktigt att följa styrdokumenten för att kunna gynna barns 

utveckling på ett systematiskt sätt. Det finns en uttalad förståelse bland förskollärarna att de har ett 

särskilt ansvar för att tillgodose barns utveckling i ett vidare perspektiv. De flesta hänvisar också till 
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skrivningarna om ansvar i läroplanen. Av resonemangen framgår också att det är förskollärarens ansvar 

att varje barn får möjlighet att utveckla sitt språk och att detta behöver göras med stöd av olika 

målformuleringar i förskolans styrdokument. Man betonar bland annat att styrdokumenten i viss mån 

styr aktiviteterna, till exempel språkfrämjande sådana, då man försöker utforma sådana för både inne- 

och utemiljö. Det anses viktigt att varje barns behov tillgodoses.  

Våra styrdokument säger att barnen ska en väl avvägd förskoletid med både livliga 

aktiviteter och lugna aktiviteter i både ute och innemiljö. Enligt styrdokument ska 

förskolan ge förutsättningar så att varje barn kan utveckla sitt språk och för mig som 

förskollärare så ansvarar jag då för den pedagogiska biten. Att den innehåller och att den 

följer de målen som vi ska sträva mot. (F1) 

 

Flera förskollärare tolkar läroplanen som att den inte direkt gör någon skillnad på syftet med inne- 

respektive utevistelse. Detta gör möjligen förskollärarrollen något otydlig, men tycks ge möjligheten att 

välja sin egna vägar/sina egna metoder för att konstruera sin roll. En reflektion som flera förskollärare 

återkommer till är dock att målet om barns utveckling är överordnat och att deras erfarenhet är att särskilt 

utemiljöer erbjuder unika möjligheter för barns utveckling och lärande.  

Jag skulle inte säga att det är mer specifikt syfte ute än inne eftersom vi ska jobba med 

läroplanen - vi ska jobba med barns utveckling på ett planerat och reflekterat sätt – ute 

och inne. Sen finns det ju alla olika möjligheter ute. (F2) 

 

Det tycks också vara knutet till förskollärarnas förståelse av sin roll att uppmärksamma och använda sig 

av de särskilt goda förutsättningar som sägs finnas för språkutveckling i utemiljöer. Förutom att det sägs 

vara hälsosamt för barnen att vistas och röra på sig utomhus så tycks en del av den upplevda rollen vara 

att ge möjligheter att uppleva naturen. Naturen i sig ses som en väg till barns språkutveckling då den 

anses väcka barns nyfikenhet på att utforska och möta både intressanta miljöer och andra barn än i 

vanliga fall. Rollen tycks i detta fall vara att försöka uppmärksamma barns intressen och behov.  

Varierande miljöer kan väcka nyfikenhet och lust. Är du på en och samma avdelning 

varje dag hela tiden så blir du inte särskilt inspirerad heller. Utemiljön kan ju göra att det 

blir växlande, varierande varje dag - vilket bör gynna nyfikenheten. Men det kan också 

gynna att vilja prata för om du får se nya saker så får du en motivation att prata. Ifall det 

är någonting du verkligen vill berätta om eller uppmärksamma. (F3) 

 

 

Tema: Samtalet/dialogen 

En erfarenhet som delas av flera förskollärare är att samtal med barnen påverkar och utvecklar barns 

språkande. Flera förskollärare menar därför att det i rollen ingår att utmana barnens språkande. Detta 

kan ske på många sätt. Det anses positivt att som pedagog ha förmågan att uppmuntra barnens språkande 

genom att utnyttja den inneboende kraften i leken och fantasin. 

Jag ska som förskollärare arbeta med språkutveckling och ge barnen förutsättningar till 

att utveckla sitt språk, talspråk, ordförråd, förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra på olika sätt. Jag vill ju 

utmana dem i att kunna ha fantasi att kunna argumentera, kunna kommunicera, att 

språkutveckla sig. Jag sätter ord på det vi gör, eller bekräftar det barnen säger eller stödjer 

det de försöker säga. Det berikar språket. (F1) 

 

Några av de intervjuade lyfter fram det positiva med och att utnyttja en större åldersspridning i 

barngruppen för att främja språkutveckling. Detta utvecklar de yngre barnens språk, eftersom de äldsta 

barnen delar med sig av en större språklig kompetens och ett större ordförråd. Äldre barn sägs ha ett mer 

utvecklat verbalt språk i jämförelse med yngre barn. Genom att ta en roll att uppmuntra till samtal och 

dialog bidrar alltså förskollärare till språkutveckling.  

Förut hade vi under alla år - små till stora - en sådan där utvidgad syskongrupp och det 

var fantastiskt. De yngre barnen lärde sig hela tiden av dem som var äldre. Nu har vi inte 
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den uppdelningen längre, men det är klart att de äldre barnen påverkar de yngre barnen 

när man är ute. (F4) 

 

Svar tyder också på att barngruppens storlek i utemiljö påverkar barns språkutveckling, dock i olika grad 

beroende på typ av aktivitet och var i utemiljön barnen befinner sig i. Flera förskollärare betonar att de 

upplever att när barnen är uppdelade i mindre grupper är det lättare att ha aktiva samtal och skapa 

tillfällen för dialoger. Detta sägs skapa förutsättningar för barnen för ett så bra lärande som möjligt. De 

beskriver en positiv känsla av att mindre barngrupper i utemiljö även underlättar vid arbete kring olika 

teman. Ett exempel är att naturvetenskap lättare kan diskuteras med barnen i utemiljö, vilket i sig gör 

det lättare att utmana barnen i språket och i olika diskussioner, samt att följa upp vad barnen berättar i 

stunden. De menar också att vistelse i utemiljö både skapar tillfällen för och underlättar för 

förskollärarna att uppmärksamma vad barnen hittar på, på nya sätt med nya infallsvinklar. Någon 

upplever också att det är en stor fördel att ha stora barngrupper ute i skogsmiljöer då detta anses vara en 

fördel för barns fria spontana utforskande. Liknande utforskande inomhus sägs inte vara möjligt att 

utföra inomhus:  

Jag tänker att utomhus i skogen så blir det betydligt lättare då kan jag ha 10 barn omkring 

och titta på samma sak, inomhus kan jag inte det. Så därför delar vi in oss för att jag ska 

kunna vara aktiv och medforskande i de situationerna. Det kan jag inte om jag har 14 

barn - förutom när vi har samlingarna när vi tittar gemensamt på samma sak när vi 

projicerar. För att jag ska kunna vara aktiv och för att kunna se vad som sker så behöver 

jag dela in dem i grupper när vi är inomhus och inte lika mycket utomhus. (F5) 

 

Något annat som sägs gynna barns språkutveckling är lekar som kräver socialt engagemang och att 

använda lekkamraters kompetenser. Flera förskollärare beskriver exempelvis att det är gynnsammare att 

ha åldersblandade eller större barngrupper för att man ska kunna genomföra regellekar i grupp. 

Varierande åldrar på barnen främjar kamratskap mellan dem. Detta leder till att språkkunskap utvecklas. 

En annan förskollärare menar att språket hela tiden förs in som en naturlig del av leken. Ett exempel är 

att vid introduktion av en ny lek behöver förskolläraren kommunicera med barnen samt med övriga 

deltagare. En erfarenhet är att det fungerar bättre med stora barngrupper vid rörelseaktiviteter, där det 

finns flera möjligheter att inspireras av varandra. Ytterligare några andra förskollärare beskriver att 

samspelet med och mellan barnen är mer välfungerande, vilket visas av att barnen tycks leka på andra 

sätt ute än inne. En av förskollärarna ger ett exempel på hur barnen språkar i leken:  

När man leker så använder man ofta imperfekt. Barnen leker ofta i båten och då säger de 

ofta till exempel: då var jag sjörövare då och så var du en pirat också, och så gjorde vi 

det här och vi hittade en skatt. Barnen vet inte att de använder imperfekt. En händelse 

som redan hänt. Det är en språklig sak som jag tänker på med lek. (F4) 

 

Alla intervjuade betonar att det är deras roll och ansvar för att barns språk ska utvecklas genom att ge 

barnen förutsättningar till att utveckla språket. Bland annat kan det handla om att svara på barns signaler, 

att benämna saker som intresserar barnen och att inte hindra barnen från att använda sin fantasi i leken:  

Att man benämner saker utomhus, talar om vad saker heter och för att barnen har smakat, 

luktat och använt sina sinnen i naturen lär de sig nya ord. (F4) 

De använder ju sitt språk i leken mycket - därför att det man leker syns inte. Det är en 

fantasi. (F4) 

Så vi brukar lyssna på alla barns teorier och sedan kommer vi med egna teorier (F5) 

En förskollärare menar att det kanske inte är rimligt att göra någon skillnad på ute- respektive innemiljö 

då dennes upplevelse är att språkutveckling är en pågående process och det inte spelar någon roll vilken 

miljö barnen befinner sig i. 

Språkandet och språkutvecklingen ska ju alltid ske oavsett miljö. När vi väljer projekt så 

tittar vi innan på vilka begrepp det är som blir relevanta och vilka begrepp behöver vi 

reda ut. Det innebär att vi pedagoger har många begrepp med oss innan aktiviteterna. 

(F5) 
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Tema: Att använda sig av miljön 

När det gäller hur förskollärarnas roll dels påverkas av miljön och dels hur den används i praktiken för 

språkutveckling framkommer att det är viktigt att vara i naturen och att barnen får uppleva utemiljön på 

plats. Detta sägs gynna barn i allmänhet, men särskilt mycket barn med svenska som andraspråk, då 

barnen får något konkret att berätta om.  

Där jag jobbade tidigare var det nästan uteslutande barn med svenska som andraspråk. 

Många av de barnen var ganska nya i Sverige. Då märkte man av motivationen hos dem 

att hitta orden och att lära sig det svenska språket. Det var otroligt viktigt för dem. De 

behövde få den bästa möjligheten att kunna få så bra språk som möjligt under kort tid. 

Då märkte man väl att det fungerade att ta dem med till skogen eller naturen. Det gav 

dem nya upplevelser - vilket gjorde att de ville prata om det. Det var ett väldigt givande 

arbetssätt, just med tanke på språkutveckling och flerspråkighet. (F3) 

 

Utemiljön beskrivs som en skattkista för språkutveckling, med en rikedom av sociala interaktioner och 

artefakter som anses stimulera barns språkutveckling. Beroende på om barnen är ute eller inne 

observerar förskollärarna att användningen av olika typer av ord och begrepp skiljer sig åt och de själva 

använder det unika i utemiljön i sitt arbete med barnen. 

Vi har det fantastiskt - vår natur är magisk. (F5) 

Om vi tar skogen som exempel - så blir det väldigt mycket att man språkar på annat sätt 

och att det ofta blir naturvetenskapligt språk. (F6) 

 

Vilken utemiljö som förskollärarna har tillgång till spelar också roll för möjligheterna att bedriva 

planerade aktiviteter. Någon har förskolegårdar som organiseras i stationer, så kallade verkstäder, andra 

planerar för särskilda aktiviteter på gården medan vissa lämnar gott om utrymme för spontana 

aktiviteter. Det som lyfts fram som viktigast i detta är att det finns en vilja att hjälpa barnen att äga 

begreppen och göra dessa till sina egna. 

Kluster 2 – Förskollärares skifte i sitt 

förhållningssätt mellan inne- och utemiljö  

Det andra klustret Förskollärares skifte i sitt förhållningssätt mellan inne- och utemiljö kan användas för 

att besvara frågeställningen Hur upplever förskollärare skillnader i sitt förhållningssätt mellan inne- 

och utemiljö? Här fokuseras på att försöka tolka de citat i det empiriska materialet som sorterats in under 

temana Olika förväntningar/olika roller i förskolan och Det sitter i väggarna. Vad tänker förskollärarna 

egentligen kring hur rollen skiftar mellan olika miljöer inne och ute?  

Tema: Olika förförståelser, förväntningar/olika roller i förskolan 

När det gäller eventuell förekomst av skifte i roll upplever flera att deras roll blir mer aktiv och mer 

närvarande ute än inne. Detta sägs delvis bero på att utemiljön präglas av en viss oförutsägbarhet och 

en känsla av att ha mindre kontroll över situationen. Lekytan är betydligt större utomhus, barnen är 

spridda i miljön, det kan hända oväntade saker som plötsliga ändringar i vädret, konflikter kan uppstå 

mellan barnen och risken för olyckshändelser bedöms vara större utomhus. Att ha kontroll tycks vara 

viktigt. 

Jag personligen, om jag ska titta på hur jag är och agerar, så blir jag kanske mer 

observerande ute. (F3) 

Innemiljön ses som mer planerad och organiserad samt mer tyngd av administration jämfört med 

utemiljön. När det gäller utemiljön beskriver några förskollärare att ute kan man ge mer utrymme för 
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mer spontana aktiviteter eftersom variationsrikedomen i utemiljön riktar barnens intresse i stunden. En 

annan förskollärare beskriver upplevelser av att ha olika roller ute och inne. Inne tas en, ur barnens 

synvinkel, mer tråkig vuxenroll som innefattar alla rutiner som bara kan hanteras inne.  

Jag är mycket mer lekare ute än inne.  Därför att när jag är här inne så känner jag att jag 

har andra saker som jag behöver göra som inte har med barnen att göra. Jag måste göra 

lite olika tråkiga vuxna saker som ingår i förskollärarrollen och då blir man lite splittrad. 

Men ute har jag inte sådant för mig. Då är det mycket lättare att vara med och leka på ett 

helt annat sätt.  Så det är lite skillnad. Inne är det så också att det är fler rutiner som ska 

ordnas. Då har jag en sån roll - liksom nu är det dags för det här och nu ska vi göra det 

här. (F4) 

 

En annan aspekt som tas upp är att i de fall man vill organisera undervisning utomhus så krävs en mer 

noggrann planering, exempelvis vad gäller lekmaterial och lämplig klädsel. Det sägs vara större risk för 

längre avbrott i barns lek utomhus vilket kan leda till avbrott i planerade aktiviteter. Det kan handla om 

oplanerade klädbyten eller att hjälpa något barn att komma in i gemenskapen/bli delaktig. 

Det ska inte vara någon skillnad, men det kräver mer planering och organisation så att 

man är förberedd med undervisning utomhus eftersom det blir svårare att “bara” hämta 

något om man glömt. (F1) 

 

Det framkommer en känsla av att arbeta med barnen under sker med utgångspunkt i olika förväntningar 

från exempelvis läroplanen om på vad du ska göra/ansvarar för som förskollärare. Den fråga som ställs 

tycks vara hur läroplanens mål ska översättas till praktiskt arbete med barnen och det svar som 

formuleras kan uppfattas som att man som förskollärare ibland tvingas ta en pragmatisk roll i stunden. 

Ibland kan det vara good enough att få se vad som händer. Man behöver inte hela tiden 

förvänta sig för mycket. (F1) 

 

En annan synpunkt som förmedlas är att det också kan finnas fördelar med att vara inomhus eftersom 

pedagoger och barn där kan skapa miljöer där antalet oväntade hinder är färre än ute. Inomhus är yta, 

rutiner, material osv. väl kända av barnen och det finns alltid någonting att göra. Man upplever också 

större acceptans för att utomhusaktiviteter både kan och får vara spontana, påverkas av stundens 

möjligheter. Aktiviteter kan ofta ta en helt annan vändning än vad som var planerat.  

Jag vet inte precis vad som ska ske i skogen. Jag har ju en tanke när vi går ut men sedan 

kanske vi hamnar någon helt annanstans. Det kan förstås även hända inne, men då har 

jag mer planerat. (F5) 

 

En annan aspekt som tas upp är att en mer observerande roll sägs vara vanligare i utemiljö.  Skälet till 

detta sägs vara att då ytan inomhus i förskolan är begränsad tycks det oftare uppstå konflikter där än i 

utemiljön. Ute går det att ta ett steg tillbaka och ta en mer passiv och observerande roll och låta barnen 

själva få leka samt utforska. Upplevelsen är att det finns mer tid utomhus för att ta ett steg tillbaka, att 

registrera vad som händer, att iaktta både skeenden och enskilda barn och att inte blanda sig i leken. 

Jag kanske är mer observerande ute. Jag kan nog tänka att jag tycker om det. För det 

känns kanske att jag får tid att vara det också. För att jag har en större yta att vara på. 

Inomhus blir ju mer det här att man ska slussa, dvs. vi måste begränsa barnen. (F3) 

 

Tema: Det sitter i väggarna 

Förskollärarna tycks ha olika förförståelser som påverkar vilka roller som de intar i inne- respektive 

utemiljö. En inriktning är att se innemiljö som en undervisningsmiljö och ute som en lekmiljö. 

Skillnaden mellan ute och inne, om man tänker på hur vi ser på undervisning, är nog att 

inne kommer det ske ett undervisningsmoment. Ute kommer att bli mer spontant, för att 

vi inte riktigt vet vad som finns eller vad vi kommer hitta. Inomhus har jag mer tänkt 

igenom och planerat innan. (F5) 
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Det förekommer att pedagoger ibland säger sig släppa ut barnen utan något pedagogiskt syfte. De säger 

sig bli passiva i förhållande till barns språkande och lärande och betonar att det är ganska lätt att fastna 

i det gamla tänkandet att utemiljön endast erbjuder barnen den fria leken. Detta trots att det finns en 

medvetenhet om läroplanens krav och att det finns tillräckliga kunskaper att omsätta dessa i praktiskt 

arbete. Detta skulle kunna tolkas som att det finns en bristande motivation att använda utemiljöer för 

språkutvecklande aktiviteter. 

Jag personligen, om jag ska titta på hur jag är och agerar, så blir jag kanske mer 

observerande ute. Jag tror ändå att det faller sig naturligare att bli mer observerande ute. 

Kanske också för att man är mer van med barnen i inomhus och att jag utomhus kanske 

är mer ovetande om vad barnen kommer att ta sig för. (F3) 

 

I vissa fall tycks förskollärarnas roll i viss mån präglas av sedan länge gällande rutiner och rådande 

föreställningar på förskolan om hur arbetet med barnen ska bedrivas i utemiljö. En förskollärare berättar 

om jobberfarenheter där utemiljön förvandlades till en arena för barnpassning istället för en 

lärandemiljö. Att vara ute förknippades med att ha rast, vilket innebar att barnen fick göra vad de ville 

och att pedagogerna var aktiva endast när det förekom någon konflikt mellan barnen. Förskollärarna 

intog en övervakande roll och lärandet blev underordnat detta.  

Där vet jag att det finns en stor problematik att det är många förskolor där det blir mest 

som en rast där man går ut och övervakar barnen och där det blir barnpassning. (F2) 

Det är ofta att många pedagoger - lite som jag sa att - kan bli lite mer observerande. Det 

kan ofta leda till att man blir passiv på fel sätt ute (F3) 

Ute så kan jag också ha en roll som övervakare som jag inte har inne (F4) 

 

De flesta förskollärarna i studien tar dock utgångspunkt i sin roll utifrån läroplanens riktlinjer som 

innebär att ingen skillnad görs mellan lärande i ute- eller innemiljöer. Ambitionen är att vara en lika 

delaktig och aktiv pedagog i utemiljö som i innemiljö. De reflekterar över utemiljöns särskilda 

möjligheter för barns språkutveckling och sina egna möjligheter att bidra till denna utveckling.  

Språket är med hela tiden med. Det är jätteviktigt att lyfta det också ute. Ute är förstås ett 

jättebra tillfälle till naturliga - oplanerade samtal - om natur, djur och olika andra aspekter 

av barnens värld som förekommer naturligt i utemiljön. Att bara gå runt ute att prata 

fyller en jättestor funktion. (F2) 

 

Kluster 3 – Svårigheter, begränsningar och 

möjligheter i utemiljön 

Det tredje klustret Svårigheter, begränsningar och möjligheter i utemiljön kan användas för att besvara 

frågeställningen Vad uppfattar förskollärare som stöd respektive hinder i det praktiska arbetet med 

språkutveckling i utemiljö? Här fokuseras på att försöka tolka de citat i det empiriska materialet som 

sorterats in under temana Stöd respektive Hinder. Vad upplevs som hinder och vad ses som stöd för 

språkutveckling?  

Tema: Stöd 

Några förskollärare beskriver utemiljön som en skattkista. Det uppges finnas väldigt många möjligheter 

att utmana barnens språkande och många tillfällen att prata om saker i utemiljön. Utemiljön sägs erbjuda 

en mängd gratismaterial som kan vara en inspirationskälla för barnen och ett verktyg för förskollärarna 

att väcka intresset hos barnen för att diskutera/språka. 

Utomhusmiljön är en skattkista till att kunna sträva mot styrdokumentens mål när det 

gäller att utveckla barns språk och det beror helt på hur du som förskollärare ser på vikten 

och möjligheter av den. (F1) 
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Utemiljön upplevs också ge många fler möjligheter för språkinspiration jämfört med innemiljö. 

Variationen är större utomhus till exempel när det gäller mängden tillgängliga artefakter, naturens 

växlingar, årstidsväxlingarna, och spontana händelseförlopp. Utemiljöer sägs ge tillgång till en mer 

“oordnad” fysisk miljö - som inte kan upplevas inomhus.  

Ute ger mig möjligheter som inte finns inne. Ute ger många andra möjligheter än inne. 

[…] Framförallt är det variationen som finns ute och den inspiration den kan ge (F2) 

 

Några förskollärare betonar även att hur aktiv pedagogen är i utemiljö har särskilt stor betydelse för 

barns språkutveckling. De menar att det krävs att vara aktiv och visa engagemang. Genom att ha en 

medforskande roll tillsammans med barnen så kommer man nära barnen i sitt utforskande och får 

möjligheter att vara med i samtalen, svara på frågor eller att sätta ord på vad de hittar eller vad de gör. 

Möjligheten ligger i att vi vuxna eller jag som pedagog visar på att det kan vara jättekul 

att vara ute och leka eller att göra saker även om det ösregnar eller är jättekallt. (F6) 

 

Några andra stöd för att bedriva språkutveckling i utemiljö som nämns är tillräcklig personaltäthet och 

rimliga storlekar på barngrupperna. Vidare tas upp förskolegårdens storlek och utformning som viktiga 

förutsättningar för barns språkutveckling. Några förskollärare tydliggör att de kan planera och 

organisera barns utevistelse bättre om alla pedagoger är närvarande. Det framkommer även att goda 

teoretiska och praktiska kunskaper om barns språkutveckling är ett stöd då det i praktiken kan vara stora 

skillnader mellan hur man kan arbeta i olika utemiljöer. Det kan hända mycket positivt om pedagogen 

har de rätta kunskaperna.  

Jag ser möjligheterna som stora där vi är nu. Vi jobbar väldigt nära naturen, vi har en bra 

gård man kan leka på, det finns alltid möjligheter till att gå ut i naturen eller till skogen 

och det gör jag att jag kan nå mina mål för språkutveckling i utemiljön. De begränsas inte 

utan de vidgas ju. (F6) 

Så länge man organiserar för det är det bra, men samtidigt handlar det om personaltäthet, 

storlek på barngrupper, personal frånvaro. (F3) 

 

Tema: Hinder 

Det framkommer upplevelser av svårigheter med att fånga och behålla barnens intresse i utemiljön. Det 

finns mer som drar barnens uppmärksamhet till sig i utemiljö. Svårigheten sägs vara att i rollen som 

förskollärare se till att det finns förutsättningar för att barnen ska ha roligt. En annan svårighet sägs vara 

att erbjuda välplanerade språkaktiviteter utomhus och samtidigt kunna bibehålla barnens fokus i den 

pågående aktiviteten. Det förekommer därför att vissa förskollärare planerar ganska grovt för vistelse i 

utemiljö, trots att man helst skulle vilja planera mer noggrant. De säger sig uppleva att finplanering är 

meningslöst på grund av att det regelbundet uppstår distraktioner som gör det svårt att förutspå vad 

barnen är intresserade av i stunden. 

Det som är litet lurigt är att barnen kan gå och springa som de vill. Det är mycket annat 

som lockar. Viktigare att man planerar ännu mer för att man ska kunna hålla kvar fokus. 

Det är också viktigt att man läser av barnens intressen för att man ska kunna hitta på nåt 

som engagerar. Det är väl den största svårigheten. (F2) 

Det kan vara distraktioner, lite som jag sa att när jag planerar så planerar jag ganska grovt 

och inte så i detalj. På grund av att jag vet att med distraktionerna kommer planerna att 

hamna i ett annat sammanhang - eller så är det så svårt att förutspå vad de kommer vilja 

göra med det. (F3) 

 

Vissa förskollärare upplever svårigheter under vissa tider under arbetsdagen, exempelvis när det är 

“för många barn” ute samtidigt och för få pedagoger. Risken som tas upp är att man blir upptagen med 

att övervaka eller att hålla kontroll på att alla mår bra. Vid sådana tillfällen tenderar ibland språklärande 

aktiviteter att få stå tillbaka för tillrättavisningar och tillsägelser.  
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Det är ett stressmoment när man är många. Man får fortfarande den övervakande sysslan 

när vi är många ute och det är ofta en stund på morgonen. Då har inte alla barn inte riktigt 

kommit än, men från ungefär kl. 8:45-9:00 kan vi vara väldigt många. Då är jag mest - 

då är man bara en checkare eller räknare och kollar om alla är här. (F4) 

 

Förskollärarna menar att utemiljön stimulerar barns språkutveckling och lägger till att förskollärarens 

formella kompetens/utbildning är viktig i detta arbete. Däremot tas upp olika hinder när teorin möter 

verkligheten. Bland annat nämns risker som har att göra med praktiska möjligheter att alltid ha ständigt 

närvarande pedagoger, att barngruppens storlek kan lägga hinder i vägen, att förskolegården är 

oöverskådlig eller inte ändamålsenlig, att förskolans geografiska läge gör det svårt att ta sig till mer vilda 

utemiljöer, att adekvat kompetens/utbildning saknas och slutligen att det inte finns tillräckligt med tid 

att planera. 

Det optimala är att det finns pedagoger närvarande hela tiden, ingen sjuk, inga 

konflikthanteringar, allt man gör är jättekul och att man har haft tillräckligt med tid att 

planera, reflektera och förbereda det man tänkt, men så ser inte verkligheten ut. Man 

måste kunna ändra planeringen snabbt och där kommer erfarenhet, trygghet och stort 

intresse för barn och vårt yrke in och gör arbetet mycket lättare. (F1).  

 

Sammanfattning av resultatet 

Vad gäller frågeställningen Hur ser förskollärarna på sin roll under arbetet med barns språkutveckling?   

har styrdokumenten, främst läroplanen, stor påverkan på den roll som förskollärarna utifrån det särskilda 

ansvaret för verksamheten behöver ta - särskilt när det gäller aktiviteternas utformning och val av miljöer 

som främjar språkutveckling. Det finns dock en öppenhet för att själva välja hur man i praktiken 

konstruerar sin egen roll. Det förekommer att förskollärarna tolkar styrdokumenten på sitt eget sätt vilket 

innebär att de väljer det de tycker är den ”bästa” rollen eller förhållningssättet som de, utifrån deras egna 

utbildning, erfarenheter och upplevelser, tror kan gynna barns språkutveckling i utemiljön. Detta leder 

till en första slutsats att förskollärarna verkar lyfta fram vikten av att i sin roll vara en förebild när det 

gäller att uppmärksamma barns intressen och behov. En andra slutsats är att deras syn på sin roll också 

handlar om att främja samtalet/dialogen med barnen och mellan barn-barn. I detta ingår att ha ett socialt 

engagemang och svara på barns signaler, att vara aktiv i kommunikationen med barnen och att skapa 

förutsättningar för utveckling genom rimligt stora barngrupper med stor åldersspridning. En tredje 

slutsats gäller förskollärarnas användning av miljön för att främja språkutveckling. Det tycks vara viktigt 

för dem att förstå vad som är unikt med just utemiljöer, att se vad som intresserar barnen, att våga släppa 

fram spontana aktiviteter, att använda olika typer av ord och att försöka se vad som kan få barnen att 

berätta. 

Några slutsatser som kan dras utifrån frågeställningen Hur upplever förskollärare skillnader i sitt 

förhållningssätt mellan inne- och utemiljö? är att olika förförståelser och förväntningar på olika miljöer 

har betydelse för upplevelsen av skillnader dem emellan. En vanlig förväntning tycks vara att aktiviteter 

i utemiljö kräver mer kontroll än inne då riskerna antas vara större. Vidare lyfts fram att verksamheten 

utomhus präglas av spontanitet. Det sägs vara svårare att organisera undervisning utomhus och 

detta leder ofta till en större öppenhet för att saker kan ta en oväntad vändning. En annan aspekt är att 

förskollärarna varnar för risken att bli mer passiv och observerande utomhus än inne. För det andra kan 

dras slutsatsen att förhållningssättet i olika miljöer tycks präglas av förförståelser som grundas i de sätt 

man “alltid jobbat på” - det som sitter i väggarna. De flesta menar att de har en ambition att vara en 

delaktig pedagog i både ute- och innemiljö. Men samtidigt ses ute ofta som en lekmiljö i kontrast till en 

mer undervisande miljö inne. Upplevelsen är i vissa fall, men inte i alla, att det blir mer av övervakning 

och barnpassning ute än inne. 
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När det gäller frågeställningen Vad uppfattar förskollärare som stöd respektive hinder i det praktiska 

arbetet med språkutveckling i utemiljö? tycks det viktigaste stödet i förskollärarnas yrkesutövning dels 

vara utemiljön i sig. Utemiljön ses ofta som en skattkista som skapar både möjligheter och tillfällen för 

barnen att språka och för förskollärarna att språka med barnen. Särskilt framhålls den stora variationen 

i ute- än i innemiljöer. Andra stöd som kan finnas handlar om att det är lättare ute att arbeta med stora 

barngrupper och det finns också möjlighet till större åldersblandning vilket stimulerar särskilt de yngstas 

språk. När det gäller upplevda hinder säger vissa förskollärare att det i utemiljö finns mer distraktioner 

vilket kan göra det svårt att fånga och behålla barnens intresse. Ett annat hinder sägs vara den stress som 

kan uppstå vissa tider på dagen, särskilt när väldigt många barn samtidigt befinner sig ute.  Ibland saknas 

en medarbetare och barngrupperna kan vara stora. Ett sista hinder som tas upp hänger ihop med att den 

personal som finns tillgänglig inte alltid har den rätta kompetensen eller erfarenheten för att arbeta med 

språkutveckling på önskvärt sätt. Det anses vara ett hinder om det är för få förskollärare som har de 

teoretiska kunskaper som sägs behövas för att främja en språkutvecklande miljö. 

Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att närmare belysa det väsentliga i förskollärares upplevelser och 

förståelser av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö. För att kunna beskriva detta 

formulerades tre frågeställningar: Hur ser förskollärare på sin roll under arbetet med barns 

språkutveckling i utemiljö? Hur upplever förskollärare skillnader i sitt förhållningssätt mellan inne- och 

utemiljö? Vad uppfattar förskollärare som stöd respektive hinder i det praktiska arbetet med 

språkutveckling i utemiljö? I detta avsnitt diskuteras dessa frågeställningar utifrån de resultat som 

presenterats i analysavsnittet. Det görs också kopplingar till och diskuteras möjliga slutsatser av i denna 

studie gjorda beskrivningar av bakgrund, teori och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras 

resultatens möjliga betydelse för praktiken och professionen samt ges förslag på vidare forskning. 

Studiens tre frågeställningar  

Hur ser förskollärare på sin roll under arbetet med barns 

språkutveckling i utemiljö? 

I studien visas att målformuleringar i främst läroplanen verkar ha stor betydelse för inriktningen på 

arbetet, men att dessa också skapar viss osäkerhet när det gäller hur förskollärarna uppfattar hur de 

behöver ta sin roll. Det tycks finnas en osäkerhet kring hur de ska/kan tolka och omsätta det uttalade 

formella ansvaret för kvaliteten till praktiskt arbete i verksamheten, både generellt sett men också 

specifikt vad gäller barns språkutveckling. Det tycks också finnas en osäkerhet kring dels syftet med 

utevistelsen, dels hur barns intressen ska/kan uppmärksammas. Deras upplevelse är att det finns stort 

utrymme för egna tolkningar i alla dessa avseenden, vilket gör att rollen/förhållningssättet också 

påverkas av faktorer som den egna utbildningen och egna erfarenheter/upplevelser. Förskollärarnas roll 

tycks också formuleras utifrån en insikt att det är i samtalet/dialogen mellan pedagog-barn och mellan 

barn-barn som språket utvecklas. De upplever att de både behöver visa engagemang för och vara aktiv 

i kommunikationen med barnen, vara uppmärksamma på vad som intresserar barnen, uppmuntra till 

spontana aktiviteter, använda olika typer av ord och få barnen att själva berätta. Samtidigt finns det 
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konkurrerande uppfattningar om vad syftet med att vistas i utemiljö är, exempelvis att 

tillfredsställa rörelsebehov.  

Att uppleva osäkerhet i sin roll som förskollärare diskuteras av Martín-Bylund (2017, s. 49) som 

beskriver att förskollärare arbetar utifrån de förförståelser som samlats genom teoretisk utbildning, 

personliga erfarenheter och praktiska kunskaper förvärvade i arbetet, snarare än strikt utifrån läroplaner. 

Detta bekräftas i denna studie som pekar på att hur förskollärare ser på sin roll tycks vara beroende av 

den livsvärld eller konkreta verklighet som de befinner sig i och hur de svarar på alla inneboende 

oklarheter (Westman & Bergmark 2014, s. 74). Även Bengtsson (2005, s. 17) diskuterar kring begreppet 

livsvärld. En tolkning av denne kan vara att förskollärarna i den här studien lever sina vardagliga liv i 

bland annat förskolemiljöer där de upplever världen i relation till olika subjekt - exempelvis läroplaner, 

arbetskamrater, barn, olika förförståelser etc. - och att detta formar hur de upplever sin roll. 

Bland de förförståelser som formar synen på förskollärarnas roll kan också ingå de olika specifika syften 

som sägs finnas med utevistelsen och hur högt de värderar dessa i relation till varandra. Att det finns en 

komplexitet i detta diskuteras av Norðdahl och Jóhannesson (2016, ss. 396-397, 401). De menar att 

förskollärare uppfattar sin roll vid vistelse i utemiljöer som att samtidigt främja lärande, hälsa, hållbarhet 

och välmående. Vi kan se detta även i vår studie. 

Att förskollärarna tycks vara eniga om vikten av att skapa förutsättningar för samtal mellan pedagog-

barn och mellan barn-barn är uppenbart. Däremot tycks de flesta inte tala om vikten av att vara aktiv 

pedagog, att visa engagemang, att vara uppmärksam på vad som intresserar barnen etc. utifrån sitt eget 

perspektiv, utan för istället mer allmänt hållna resonemang om vad förskollärare förväntas göra. Det 

överensstämmer med Kvale och Brinkmann (2014, s. 48) som menar att människors utsagor kan vara 

mångtydiga och kan tolkas på olika sätt. Ett sätt att tolka nämnda allmänt hållna resonemang skulle 

därmed kunna vara att vissa förskollärare endast i begränsad utsträckning reflekterar över sin egna roll 

att motivera och engagera barnen i språkutvecklande aktiviteter, som Norling och Sandberg (2015, s, 8) 

beskriver det. För att problematisera denna slutsats behöver intentionalitet uppmärksammas. Bengtsson 

(2005, ss. 28-29) menar att medvetandet alltid är riktat mot något annat än sig själv, alltid är riktat mot 

något föremål och att saker alltid erfars som något och därför har en mening. I det här fallet är det svårt 

att avgöra vad de egentligen menar, vad meningen är.  

Hur upplever förskollärare skillnader i sitt förhållningssätt mellan inne- 
och utemiljö? 

Av studien framgår att en vanlig förväntan tycks vara att aktiviteter i utemiljö kräver mer kontroll än 

inne då riskerna antas vara större. I flera fall ses utemiljön ute som en lekmiljö i kontrast till innemiljön 

där undervisning sägs ha en mer framträdande roll. I vissa fall upplever man att det blir mer av 

övervakning och barnpassning ute än inne. Vidare tycks de flesta av förskollärarna ha uppfattningen att 

det är svårare att organisera undervisning ute än inne då verksamheten utomhus ofta präglas av 

spontanitet. Då händelseförlopp kan ta en oväntad vändning ger de uttryck för ett behov av att vara 

förberedda på och kunna hantera detta - exempelvis genom större öppenhet och följsamhet. En 

förskollärare varnar också för att det finns en risk bli mer passiv och observerande utomhus än inne och 

ger exempel från en tidigare arbetsplats. Av studien framgår också att förhållningssättet i olika miljöer 

i hög grad avgörs av de sätt man “alltid jobbat på” - det som sitter i väggarna - även om de flesta menar 

att de har en ambition att vara en delaktig pedagog i både ute- och innemiljö.  Ett sätt att diskutera roller 

i olika miljöer är att utgå från begreppet mellanmänsklig situation, dvs. att personer ”agerar i förhållande 

till varandra och påverkar varandra ömsesidigt”, som Kvale och Brinkmann (2014, s. 49) formulerar 

det. Att som förskollärare i studien agera i ute- respektive innemiljö utifrån det som sitter i väggarna kan 

enligt detta synsätt ses som en effekt av de personliga möten som sker på förskolan i det unika mötet 
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människor emellan. På en annan förskola möter andra människor varandra och där kan helt andra 

kunskaper och förhållningssätt - som sitter i väggarna - produceras.  

Att förskollärare förknippar verksamheten i utemiljö med ett ökat fokus på kontroll för riskminimering 

och på övervakning/barnpassning är känt från tidigare studier. Legget och Newman (2017, s. 24) drar i 

sin studie slutsatsen att synen på ansvar förändras beroende på miljö. Inomhus riktas ofta fokus mot 

lärande och utomhus mot vaksam tillsyn och handledning/övervakning. Även i en studie av McClintic 

och Petty (2015, ss. 35-38) beskrivs förskollärare som ser som sin viktigaste uppgift att skydda barnen 

från faror under utelek. Även förskollärare i denna studie varnar för att det även finns en risk bli mer 

passiv och observerande utomhus än inne. Möjligen kan detta, som McClintic och Petty (2015, ss. 35-

38) beskriver det, ses som ett uttryck för bristande motivation eller kunskaper för att använda utemiljön 

som en arena för språkutveckling. 

Av studien framgår också att det upplevs som svårare att organisera undervisning ute än inne. Sheridan 

och Gjems (2017, s. 355) diskuterar i sin studie möjligheten att närma sig frågan om innebörden av att 

organisera barns lärande ur andra perspektiv, till exempel att organisering också skulle kunna vara själva 

erbjudandet av en miljö som inbjuder till lekar som i sig ger förutsättningar för språkutveckling. 

Pedagogerna kan då ta vara på att barn oftare interagerar mer direkt med pedagoger och oftare 

uppmärksammar artefakter och händelser i ute- än i innemiljö (jfr Waters & Bateman 2015, s. 264). 

Sammantaget skulle detta kunna tolkas som att organisering av språkutvecklande aktiviteter ändå görs i 

utemiljö av de flesta förskollärarna i denna studie, men på ett annat sätt än i innemiljö. De ger ju tydligt 

uttryck för att de försöker ha en större öppenhet och följsamhet till barnens intressen och frågor vilket 

enligt Waters och Bateman (2015, s. 266) ger förskollärarna möjlighet att interagera med barnen. 

Vad uppfattar förskollärare som stöd respektive hinder i det praktiska 

arbetet med språkutveckling i utemiljö? 

Av studien framgår att förskollärarna beskriver utemiljön i sig som det viktigaste stödet för deras arbete 

med barns språkutveckling i utemiljö. Utemiljön benämns som en skattkista, med en mer varierad miljö 

än inomhus, som skapar både möjligheter och tillfällen för barnen att språka och för förskollärarna att 

språka med barnen. De beskriver även stora barngrupper och åldersblandade barngrupper som stöd för 

att stimulera särskilt de yngstas språk. Förskollärarna beskriver också flera hinder för arbete i utemiljön. 

Ett är att det finns mer distraktioner i ute- än i innemiljö, vilket kan störa leken. Ett annat hinder sägs 

vara den stress som kan uppstå när väldigt många barn samtidigt är ute på en begränsad yta. Ett tredje 

hinder sägs vara personalbrist och/eller för stora barngrupper. Ett fjärde hinder sägs vara när den 

personal som finns tillgänglig inte har den rätta kompetensen eller erfarenheten för att arbeta med 

språkutveckling utomhus. Slutligen anses det vara ett hinder om det finns brister i de teoretiska 

kunskaperna om barns språkutveckling i utemiljö. 

Utemiljöns stora betydelse för barns språkutveckling bekräftas i tidigare studier. Sheridan och Gjems 

(2017, ss. 355-356) pekar på att fri lek i utemiljöer har särskilt goda möjligheter att främja 

språkutveckling. Utemiljön sägs dels uppmana barn och vuxna till sociala interaktioner, dels är rik på 

fenomen som leder till meningsskapande och till användning av verbala uttryck som inte förekommer i 

innemiljön (se Änggård i Norling & Sandberg 2015, s. 3). Maynard och Waters (2007, s. 259) finner 

också att barn i utemiljö har en större frihet att kunna agera som barn, vilket Li, Hestenes och Wang 

(2016, ss. 62, 67, 68) visar kan leda till en mer varierad lek i nya konstellationer med nya teman och 

med utforskande/prövande av nya strategier. Att stora barngrupper och åldersblandade barngrupper i 

utemiljö är ett stöd för att stimulera särskilt de yngstas språkutveckling är också något som påpekas av 

förskollärare i denna studie. Sett ur detta perspektiv är den beskrivning som görs av förskollärare av 

utemiljön som en skattkista träffande. 
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De hinder som tas upp i denna studie tycks dels handla om olika omständigheter som påverkar själva 

arbetsmiljön utomhus. Bland annat tas upp bristande kunskaper/kompetens/erfarenhet som hinder för 

att arbeta med språkutveckling i utemiljö, till exempel vid sjukfrånvaro och/eller för få utbildade 

förskollärare i relation till antalet barn på förskolan. McClintic och Petty (2015, ss. 35-38) bekräftar 

denna bild i sin studie som visar att pedagoger upplever att de hindras att utföra pedagogiskt arbete 

utomhus på grund av bristande teoretiska kunskaper och bristande motivation. Att det dessutom kan 

förekomma stress när väldigt många barn samtidigt är ute på en begränsad yta bekräftas åtminstone 

indirekt av (McClintic & Petty 2015, ss. 35-38) som pekar på förskollärares upplevelse att brister i 

utemiljön kan begränsa möjligheten att genomföra planerade aktiviteter. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vad kan denna studie om förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll i språkutvecklande 

utemiljöer bidra med? För förskollärare och rektorer kan studien för det första bidra till en insikt om och 

förståelse av att förskollärares roll i praktiken kan variera mycket från person till person och att vars och 

ens roller i praktiken byggs av olika individuella förförståelser och av den kontext som arbetet för 

tillfället bedrivs i. Detta kan bidra till ett ökat fokus i arbetsgruppen på att uppmärksamma och diskutera 

individuella roller i relation till arbetsgruppens gemensamma mål för språkutveckling i utemiljö – att 

lyfta fram det som ”sitter i väggarna”. För det andra kan studien bidra med att ge underlag för en 

diskussion bland förskollärare om vad språkutveckling i utemiljö är för något. Detta ger också möjlighet 

till reflektion kring för- och nackdelar i utemiljöer för barns språkutveckling. Det kan handla om 

åldersblandade och stora barngrupper, dynamiken i leken, artefakters betydelse och naturfenomen som 

inspirationskälla. För det tredje kan studien också bidra till ett ökat fokus på vilka möjligheter 

förskollärare har att arbeta med språkutveckling i just de utemiljöer som förskolan har tillgång till. Detta 

kan bidra till diskussioner i arbetslaget om vad i miljön som kan användas för språkutvecklande 

aktiviteter och om eventuella behov av/önskemål om att utveckla gemensamma arbetsmetoder. För det 

fjärde kan fokus också riktas mot upplevda skillnader i arbetssätt i ute- respektive innemiljö. Detta bidrar 

till egna reflektioner och en diskussion i arbetslaget om vad som händer med förskollärarens syn på sin 

roll vid förflyttning från inne- till utemiljö.  

Vidare forskning 

Förskollärares roll i barns språkutveckling i utemiljö tycks vara ett ämne som inte har beforskats särskilt 

mycket. Vid sökning av tidigare forskning var antalet studier som lämpade sig för denna studies 

frågeställningar mycket begränsade och berörde dessa i varierande utsträckning. Flera av studierna 

undersökte förskollärares erfarenheter på ett övergripande plan där framförallt upplevda möjligheter och 

hinder undersökts. Då en erfarenhet av tidigare forskning och av denna studie är att förskollärare ofta 

inte reflekterar över dels vad i utemiljöer som kan bidra till barns språkutveckling och dels kring vilken 

roll de själva har i detta finns ett behov av flera studier som fördjupar kunskaperna om hur enskilda 

förskollärare arbetar med språkutveckling i utemiljö i praktiken. Arbetar de aktivt med detta och i så fall 

på vilket sätt? Syftet med en sådan undersökning skulle kunna vara att belysa hur förskollärare utövar 

sin roll för att utveckla barns språk i utemiljö i praktiken, i det direkta arbetet med barnen i olika 

utemiljöer. Forskningsfrågorna skulle kunna formuleras som: Vad i utemiljön använder förskollärare 

för att utveckla barns språk? samt Hur uppfattar förskollärare effekten för barns språkutveckling av sina 

erbjudanden till barnen - exempelvis av tillgången till artefakter och till varierande sociala 

sammanhang/gruppkonstellationer? Detta innebär att intervjustudier behöver kompletteras med 

observationsstudier. 
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Vår erfarenhet utifrån denna studie är att utemiljöns roll för barns språkutveckling är underskattad. 

Därför menar vi att utemiljöer av olika slag behöver få den uppmärksamhet de faktiskt förtjänar. 

Förhoppningsvis ger vidare forskning också avtryck i framtida läroplaner för förskolan. 
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För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua några förskollärare på förskolan under vecka 

46-49. Vid dessa tillfällen vill vi intervjua förskollärare med hjälp av ljudupptagningar. Intervjuerna 

beräknas ta ca 40-45 minuter. 
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analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
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Ålder: 

Examensår: 

Utbildning: 

Antal år i förskolläraryrket: 

Annan erfarenhet av arbete med barn: 

  

Intervjufrågor 

1. Vad upplever du är syftet med barns vistelse i utemiljö?  

2. Hur tänker du kring utomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande?  

3. Hur tänker/reflekterar kring språkutveckling i utemiljö och din roll som förskollärare? 

4. Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med barns språk i utemiljö?  

5. Kan du berätta om förskolans planerade aktiviteter för språkutveckling i utomhusmiljö?  

6. Kan du berätta om dina upplevelser av hur utemiljön inkluderas när ni arbetar i tema/projekt?  

7. Vad i utemiljön upplever du påverkar ditt arbete med språkutveckling? 

8. Hur upplever du skiftet i din roll/ditt förhållningssätt mellan inne- och utemiljö? 

9. Vad tänker du kring barngruppernas ålderssammansättning/storlek och språkutveckling i 

utemiljö?  

10. Vilka svårigheter och möjligheter upplever du när du genomför planerade språkutvecklande 

aktiviteter i utemiljö?  

11. Om du tänker att du har dina egna personliga mål för språkutveckling i utemiljö, hur upplever 

du då din möjlighet att uppfylla/uppnå dessa?  

12. I läroplanen är ett mål att utveckla barns språk. Hur upplever du möjligheterna att sträva mot 

läroplanens mål för språkutveckling i specifikt utemiljö? 

  

  

 

 

 

 

 

Följdfrågor 

1. Vad känner du inför det xxx?  

2. Menar du att xxx?  

3. Vad gör du då? 

4. Hur tänker du kring det? 
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Bilaga 3: Översiktstabell av förskollärares intervju om deras syn på sin 

roll under arbetet med barns språkutveckling i utemiljö 

 
 

  

Kluster 1: 

Upplevelser/erfarenheter 

av sin roll i utemiljö 

Kort citat/nyckelord  Sidnummer och 

rad 

Styrdokumentens 

betydelse 

 

 

  

“F1: Enligt styrdokument ska förskolan ge 

förutsättningar så att varje barn kan 

utveckla sitt språk” 

 

“F1: Läroplanen idag bygger mer på 

forskning än vad den gjorde förr.” 

 

“F1: Det har blivit väldigt mycket av det 

här med reviderade läroplanen där 

undervisning verkar vara det viktigaste av 

allt.” 

 

“F1: Jag som har det pedagogiska ansvaret 

att vi följer styrdokumenten” 

 

“F2: Vi ska jobba med läroplanen”  

 

“F2: Vi försöker koppla planeringen till 

läroplanen.” 

 

“F2: De olika syftena vi jobbar med är 

ofta direkt kopplade från läroplanens 

mål.“ 

 

“F1: Våra styrdokument säger att barnen 

ska en väl avvägd förskoletid med både 

livliga, aktiva och lugna aktiviteter i både 

ute och innemiljö.” 

 

“F2: Jag skulle inte säga att det är mer 

specifikt syfte ute än inne eftersom vi ska 

jobba med läroplanen” 

 

“F1: I ett hälsoperspektiv” 

  

“F2: Det är inte så att syftet är att vi bara 

ska träna vår rörelse ute, utan vi kommer 

in på olika ämnen ute till exempel 

matematik, naturvetenskap” 

  

s. 1 och rad 20-21 

 

 

 

s. 1 och rad 43-44 

 

 

s.5 och rad 46-47 

 

 

 

 

s. 1 och rad 25-26 

 

 

s. 8 och rad 275 

 

s. 12 och rad 439 

 

 

s. 12 och rad 445 

 

 

 

s. 1 och rad 14-15 

 

 

 

 

s. 7 och rad 264-

265 

 

 

s. 1 och rad 15 

  

s. 8 och rad 277-

278 
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“F3: Dels är det hälsan, det är viktigt att 

vara ute.” 

  

“F4: om hälsa, det handlar om att man ska 

få ett rörelsebehov tillfredsställt, att man 

får se sin närmiljö, se naturens växlingar” 

  

“F6: Om man tänker lärandemässigt så är 

det ju att vi fokuserar väldigt mycket på 

naturen när vi är ute. Det finns ju 

grovmotoriska syften.” 

s. 13 och rad 466-

467 

  

s. 19 och rad 674-

675 

  

  

s. 29 och rad 

1065-1067  

Samtalet/dialogen 

 

 

 

 

 

  

“F1: Jag ska som förskollärare arbeta med 

språkutveckling och ge barnen 

förutsättningar till att utveckla sitt språk, 

talspråk, ordförråd,” 

 

“F1: Jag vill ju utmana dem i att kunna ha 

fantasi att kunna argumentera” 

 

“F3: Ofta är det väl att försöka vara med, 

att lyssna och spana efter lust och frågor” 

 

“F3: det kräver ändå att man är 

närvarande, lyssnande och följande 

 

“F1: Så det är mycket fantasi och att sätta 

ord på det i miljön. Jag vill ju utmana 

dem” 

 

“F4: Förut hade vi under alla år - små till 

stora - en sådan där utvidgad syskongrupp 

och det var fantastiskt” 

 

“F5: Där blir det ju så himla roligt hur de 

äldsta som verkligen har ett utvecklat 

språk lär de yngsta,” 

 

s. 2 och rad 63-66 

 

 

 

 

s. 4 och rad 124-

125 

 

s.11 och rad 14 

 

 

s. 14 och rad 39-

40 

 

s. 4 och rad 132-

136 

 

 

s. 22 och rad 823-

824 

 

 

s. 26 och rad 982-

984 
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“F5: Så vi brukar lyssna på alla barns 

teorier och sedan vi kommer med egna 

teorier.” 

 

“F1: Och i den sociala leken med kanske 

samspel och kommunikation” 

  

“F3: handlar ju om det här med att 

använda lekkamraters kompetenser” 

  

“F4: Utomhus är det oftare så att många 

barn leker tillsammans” 

  

“ F4: De använder ju sitt språk i leken 

mycket - därför att det man leker syns 

inte. Det är en fantasi” 

 

“F1: Vi försöker sedan att bryta ner i 

mindre basgrupper så att alla barn får 

jobba i en liten grupp” 

 

“F3: Jag vill hålla små sammanhang - sen 

att ytan ändå kan vara stor och varierande. 

Jag vill ändå ha en greppbar storlek på 

barnen.“ 

 

“F2: Vi har oftast åldersindelat eventuella 

aktiviteter i årsgrupper” 

 

F5: Där blir det ju så himla roligt hur de 

äldsta som verkligen har ett utvecklat 

språk lär de yngsta” 

 

“F5: Ja, jag tänker att utomhus så blir det 

betydligt lättare då kan jag ha 10 barn 

omkring och titta på samma sak, inomhus 

kan jag inte det.” 

 

“F1: om vi säger vi har den sociala biten 

med lekar och med regellekar då måste det 

vara nästan 10 barn för att man ska kunna 

genomföra regellekar -” 

 

“F2: om man jobbar med drama/rörelse 

funkar det bättre med stora grupper.” 

 

“F4: När man leker så använder man ofta 

imperfekt.”  

 

s. 21 och rad 30-

31 

 

 

s. 3 och rad 111-

114 

  

s. 17 och rad 606-

609 

  

s. 19 och rad 693-

697 

  

s. 19 och rad 701-

719 

 

 

s. 3 och rad 80-81 

 

 

 

s. 15 och rad 575-

576 

 

 

 

s. 11 och rad 392-

397 

 

s. 27 och rad 992-

993 

 

 

s. 22 och rad 9-10 

 

 

 

 

s. 3 och rad 103-

105 

 

 

 

s. 9 och rad 9 

 

 

s. 15 och rad 35 
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“F5 Språkandet och språkutvecklingen ska 

ju alltid ske oavsett miljö.” 

s. 21 och rad 1  

Att använda sig av 

miljön 

  

“F1: Utomhusmiljön är en skattkista till att 

kunna sträva mot styrdokumentens mål” 

 

“F2: Ute ger mig möjligheter som inte 

finns ute.” 

 

“F4: Det är en uppsjö av saker som händer 

runt omkring.” 

 

“F5: Vi har det fantastiskt - vår natur är 

magisk och det finns ett naturreservat.” 

 

“F1: Jag ska som förskollärare arbeta med 

språkutveckling och ge barnen 

förutsättningar“ 

  

“F1: Så där är det mycket fantasi och att 

sätta ord på det i miljön. Jag vill ju utmana 

dem 

  

“F1: Jag jobbar alltid så att jag sätter ord 

på det vi gör, eller bekräftar det barnen 

säger” 

  

“F2: Vi benämner också allt vi gör, nu tar 

vi på skorna osv … Sätter ord på allt vi 

gör.“ 

  

“F4: att man benämner saker utomhus, 

talar om vad saker heter och om vi till 

exempel åker till skogen” 

 

 “F3: Då handlade det väldigt mycket om 

att presentera olika typer av miljöer för de 

barnen.  Då märkte man också av 

motivationen de hade att kommunicera,” 

  

“F5: Vi vill hjälpa barnen att äga 

begreppen och göra dessa till sina egna.“ 

  

“F6: Om man tänker språkutveckling i 

utemiljö för barnen så blir det ju att - om 

vi tar skogen till exempel - så blir det 

väldigt mycket att man språkar på annat 

sätt och att det ofta blir naturvetenskapligt 

språk” 

 

s. 7 och rad 249-

252 

  

s. 8 och rad 288-

292 

  

s. 20 och rad 715-

719 

 

s. 25 och rad 900-

904 

 

s. 2 och rad 63-66 

  

  

 

s. 4 och rad 132-

136 

  

 

s. 3 och rad 117- 

120 

  

 

s. 9 och rad 320-

329 

  

 

s. 20 och rad 713-

719 

 

 

s. 14 och rad 505-

516 

  

  

  

s.  26 och rad 

957-961 

  

s. 30 och rad 

1103-1109 
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“F1: Jag försöker att få in hela den här 

spindeln som vi jobbar med, alla de olika 

förmågorna“ 

  

“F2: Det är de verkstäderna. 10 pedagoger 

som jobbar, en är atelierista” 

  

“F3: Vi planerar aktiviteterna 

avdelningsvis för vår grupp- utifrån deras 

behov” 

  

“F4: Vi har spontana aktiviteter ute men vi 

hade inte riktigt planerade aktiviteter” 

  

“F5: Språkandet och språkutvecklingen 

ska ju alltid ske oavsett miljö.” 

  

“F6: Det är kanske inte så ofta när vi 

planerar aktiviteter ute att vi tänker utifrån 

att språket“ 

s. 4 och rad 139-

150 

 

 

s. 9 och rad 332-

340 

  

s. 14 och rad 519-

527 

  

 

s. 21 och rad 745-

759 

  

s. 26 och rad 953-

963 

  

s. 31 och rad 

1136-1143 

Kluster 2: 

Förskollärares skifte i 

sitt förhållningssätt 

mellan inne- och 

utemiljö 

 

 

   

 

Olika förförståelser, 

förväntningar och roller 

i förskolan  

“F6 Språket är viktigt. Just när jag tänker 

om hur jag tar min roll.” 

 

“F4: Jag är mycket mer lekare ute än 

inne.” 

 

“F6: Jag tror att man måste vara lite mer 

aktiv ute när det är kallare eller det är 

dåligt väder.” 

 

“F3: Jag kan nog tänka att jag tycker om 

det. För det känns kanske att jag får tid att 

vara det” 

 

“F1: Det ska inte vara någon skillnad, men 

det kräver mer planering och organisation 

så att man är förberedd med undervisning 

utomhus” 

  

“F5: Nu tänker jag såhär att jag har alltid 

en tanke men jag är också beredd på att 

inte blir så.” 

 

s. 29 och rad 

1086 

 

s. 21 och rad 792 

 

s. 32 och rad 

1168-1169 

 

 

s. 15 och rad 562-

563 

 

 

s. 6 och rad 209-

2011 

 

 

 

ss. 28-29 och rad 

1033-1039 
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“F2: Jag upplever att jag försöker vara 

aktiv inne och ute om inte mer aktiv ute.” 

  

“F3: Jag personligen, om jag ska titta på 

hur jag är och agerar, så blir jag kanske 

mer observerande ute.” 

  

“F4: Jag själv fick faktiskt verkligen 

fundera på om jag är annorlunda mellan 

ute och inne.” 

  

“F5: Jag vet inte precis vad som ska ske i 

skogen.” 

  

“F6: Jag tror att man måste vara lite mer 

aktiv ute när det är kallare eller det är 

dåligt väder. Inne så behöver vi inte riktigt 

tänka på det” 

s. 11 och rad 383-

388 

 

s. 16 och rad 566-

574 

 

 

s. 22 och rad 801-

819 

 

 

s. 27 och rad 986-

991 

 

s. 32-33 och rad 

1173-1182 

Det sitter i väggarna  “F2: Där vet jag att det finns en stor 

problematik att det är många förskolor där 

det blir mest som en rast där man går ut 

och övervakar barnen” 

 

“F3: Det är ofta att många pedagoger - lite 

som jag sa att - kan bli lite mer 

observerande. Det kan ofta leda till att 

man blir passiv på fel sätt ute.” 

 

“F4: Ute så kan jag också ha en roll som 

övervakare som jag inte har inne.” 

s. 8 och rad 265-

269 

 

 

 

s. 18 och rad 651-

661 

 

 

 

s. 22 och rad 803-

808 

Kluster 3: Svårigheter, 

begränsningar och 

möjligheter i utemiljön 

  

Stöd  “F1: Utomhusmiljön är en skattkista till att 

kunna sträva mot styrdokumentens mål” 

 

“F2: Ute ger mig möjligheter som inte 

finns inne” 

 

“F1: Möjligheter - Jag är en sån som 

aldrig vill nöja mig med där jag är just 

nu,” 

 

“F2: Framförallt är det variationen som 

finns ute och den inspirationen den kan 

ge.” 

 

s. 7 och rad 249-

252 

 

s. 8 och rad 288-

292 

 

s. 6 och rad 229-

237 

 

s. 12 och rad 420-

425 
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“F3: Det är också möjligheten - alltså 

svårigheten är att vi är vana med att 

planera och förbereda” 

 

“F4: Jag kan tänka att vi har enorma 

möjligheter att utveckla det för att vi har 

en fantastisk utemiljö.” 

 

“F5: Det är väldigt lätt och tacksamt att 

vara ute” 

 

“F6: Möjligheten ligger i att vi vuxna eller 

jag som pedagog visar på att det kan vara 

jättekul” 

 

“F1: Det optimala är att det finns 

pedagoger närvarande” 

  

“F2: Det finns väldigt stora möjligheter. 

Alla, oavsett utbildning här,” 

  

“F3: Jag har väl ändå väldigt bra 

möjligheter - mycket handlar om närheten 

” 

  

“F4: Att vi har såna möjligheter med stan 

runt omkring, med parken, med gården.” 

  

“F6: Vi jobbar väldigt nära naturen, vi har 

en bra gård” 

s. 17 och rad 619- 

622 

 

 

s. 23 och rad 848- 

855 

 

 

s. 28 och rad 

1017- 1018 

 

s. 33 och rad 

1216-1218 

 

 

s. 7 och rad 241- 

245 

  

s. 12 och rad 427-

434 

  

s. 17 och rad 626-

634 

  

s. 24 och rad 861-

869 

  

 

s. 34 och rad 

1222-1231 

Hinder  “F1: Svårigheterna ligger i att få till så att 

barnen tycker det du gör är roligt” 

  

“F2: Det som är litet lurigt är att barnen 

kan gå och springa som de vill.” 

  

“F3: Det kan vara distraktioner, lite som 

jag sa att när jag planerar så planerar jag 

ganska grovt och inte så i detalj.” 

  

“F4: Det är ett stressmoment när man är 

många. Man får fortfarande den 

övervakande sysslan när vi är många ute“ 

  

“F6: Jag tror att svårigheterna kan vara att 

utevistelsen inte är bra planerad, barnen 

inte förberedda så blir svårigheten” 

 

s. 6 och rad 222-

227 

 

s. 11 och rad 402-

418 

 

s. 17 och rad 613-

618 

 

 

s. 23 och rad 830-

838 

 

 

s. 33 och rad 

1212-1216 
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“F3: För mycket barn på för liten yta, 

oavsett om ytan är inomhus eller 

utomhus” 

s.16 och rad 588-

597  
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