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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att öka kunskap om mellanrummet mellan platsens betydelse och motorikens 

inverkan på barns språkinlärning i en Ur och Skur verksamhet. Den valda metoden för att försöka få syn på detta 

mellanrum har varit observationer med fältanteckningar och ljudinspelningar. Sedan har materialet analyserats 

med hjälp av sociokulturellt perspektiv. Det resultat som framkommit ur mitt empiriska material är att barnens 

lekar har möjligheten att utvecklas åt många olika håll. Att vara utomhus leder till att de i mindre utsträckning är 

påverkade av normstyrda artefakter jämfört med en förskola som vistas till större delar inomhus. Dock finns det 

en social praktik som pedagogerna har skapat som gynnar barns språkinlärning. Strukturen och kulturen av att 

ställa frågor och ha möjligheten att ge ordentliga svar, i både lek och vardag. Ytterligare ett resultat som 

framkommit är att både barn och pedagoger är vana vid att använda sin omgivning för att utvidga sitt lärande så 

att även en skylt i tunnelbanan blev ett medierande redskap för språkinlärning och intresse. Slutsatsen blev att 

platsen och då främst skogen gav förutsättningarna till rörelse och fantasilek där barnen själva kunde utforska 

sina intressen. Samtidigt som pedagogerna gav möjligheterna till barnens lekar genom att visa att de tyckte de 

var viktiga och gav möjligheter för samtal genom bland annat frågelekar. 
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Förord 

Intresset för förutsättningarna för den tidigaste språkinlärningen kommer från min egen dyslexi och de 

svårigheter jag har haft med att ta till mig språkinlärningen i skolan, både det svenska språket och engelskan, och 

att hålla ordning på bokstäverna och få dem att bli begripliga och meningsfulla. I skolans senare del genomgick 

jag ett program med både grovmotoriska och finmotoriska övningar vilket förbättrade min handstil och 

läsförmåga drastiskt. Med denna uppsats vill jag undersöka om motorisk träning och språkinlärning har något 

samband. Detta genom att studera barn som till vardags vistas utomhus och deras språknivå.  

Jag vill tacka alla som har hjälpt och stöttat mig i denna skrivprocess. Först vill jag tacka min familj som har 

hjälp mig både rent praktiskt med att läsa och skriva och med uppmuntran och framförallt med stöttning i att få 

mig att orka fortsätta. Sen vill jag tacka mina medstudenter, Sara Thydén och Linn Wirén, för att ni har funnits 

där och inte har fått mig att känna mig lika ensam med denna stora uppgift. 

Sedan vill jag tacka alla barn, pedagoger och föräldrar på förskolan som min empiri insamling skedde på. Tack 

för ett gott mottagande och gott samarbete. 

Det allra största tacket vill jag rikta till min handledare, Susanne Kjällander. För hennes stora engagemang och 

smittande energi tillsammans med alla praktiska tips har hon hjälpt mig att bryta ner denna uppgift och se att den 

var möjlig att genomföra.    
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Inledning 

Sveriges Pisa resultat i läsförståelse har bara under 2000-tal sjunkit drastiskt från 516 poäng år 2000 till 483 

poäng år 2012 vilket är långt under genomsnittet för de deltagande länderna. Det sägs att det livslånga lärandet 

börjar redan vid födseln. Därmed har förskolan ett stort uppdrag med att ta till vara på den upptäckarglädje och 

nyfikenheten på världen som barnen har under de första levnadsåren samt att ta vara på, vårda och främja detta 

inom ramen för sin verksamhet. Förskolan har fått ett utökat och tydligare uppdrag kring detta i och med den 

reviderade läroplanen, Lpfö 98/10, dels i uppdraget i stort och dels med utökade strävansmål. Bland annat ska 

förskolan sträva efter att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98/10, s. 10). Detta strävansmål sker 

på ett naturligt vis i en utomhus miljö med dess förändliga och varierande terräng och struktur. Ett annat 

strävansmål är att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

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

med andra (Lpfö 98/10, s. 10). Att genomföra detta strävansmål i en utomhusmiljö har mycket goda möjligheter 

att genomföras då risken för att tala i mun på någon annan eller inte höra varandra ordentligt är mindre än 

inomhus. Då man kan förflytta sig ifrån varandra och ha flera samtal igång samtidigt på grund av avsaknaden av 

väggar och tak som förhindrar förflyttningar för både ljud och människor. 

 Förskolor med utomhusprofil sägs inte bara ge barnen bättre hälsa men också större möjligheter till att röra på 

sig och utforska både sin egen kropp och dess omgivning. I en utomhusmiljö riskerar barnens lek dessutom inte 

att bli lika avbruten för både vardagsaktiviteter, som måltider och städning, och mindre risk för att en vuxens 

inblandning blir nödvändig på grund av till exempel platsbrist i ett rum eller oenighet om leksaker. För när barn 

leker ute så är det lätt att gå in och ut ur lekar utan att det blir tydligt att man lämnar eller kommer in i ett rum 

och det finns alltid en annan pinne, sten eller något annat att leka med. Köerna till dessa förskolor blir allt längre 

i takt med att efterfrågan bland föräldrar ökar på denna typ av verksamhet. Orsakerna kan vara dem ovan 

nämnda men också att gruppstorleken generellt är något mindre än inomhusförskolor. Dessutom så är dessa 

förskolor till stor del helt åldersblandad vilket i sin tur underlättar en sådan sak som hämtning och lämning för 

föräldrar med mer än ett barn, då de endast behöver gå till ett ställe och lära känna en uppsättning personal. 

Samtidigt som förskolor och avdelningar med utomhusprofil läggs ner av huvudmännen, vilket kan vara av 

ekonomiska skäl eller att verksamheterna inte har en tillräcklig tydlig utomhusprofil. Detta leder i sin tur till att 

de förskolorna med en sådan utomhusprofil får ett ännu högre tryck på sig.  

Mitt intresse för området bottnar sig i de möjligheter som barnen har att röra på sig i en utomhusmiljö och 

därmed den redan där ökade motoriska träning barnen får genom att vistas i en sådan miljö. Inte bara att det har 

visat sig ha en positiv effekt på barnens hälsa utan också på deras motoriska och språkliga inlärning. En god 

utvecklad motorisk inlärning har också visat sig (Eriksson 2005, s. 102) att barnen även långt upp i skolåldern 

har lättare att koncentrera sig och sitta stilla efter fysisk aktivitet. Den miljö som barnen befinner sig i menar 

Eriksson (2005, s. 33) har en större betydelse för hur barnens motoriska utveckling sker än vad en teori baserad 

på åldersstadier kan förklara, eftersom den är mera komplex än så. Även den motoriska övning som genomförs 

menar Eriksson (2005, s. 33) har större betydelse för hur den motoriska inlärningen och lärandet än vad 

förutbestämda åldersstadier har. Sambandet mellan motoriska färdigheter och muntliga förmågor har visat sig ha 

ett starkt samband vilket är starkare ju längre ner i åldrarna man tittar på det (Eriksson 2005, s.106).   
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En utomhuspedagogik ger även barnen en god allmän kunskap om naturen med alla dess beståndsdelar och hur 

miljön förändras vid årstidsskiftena. Vilket grundläggs på en förskola med denna pedagogik och som har en stark 

kultur av att vidareutbilda och inspirera sin personal. Främst genom ett välutvecklat utbildningsprogram för hur 

man jobbar inom denna specifika pedagogik med dess figurer (Mulle, Knytte och Knopp) som hjälper till med 

att förklara naturen och dess fenomen. Sedan är det vanligt att olika former av nätverksträffar sker regelbundet, 

kollegor emellan eller tillsammas med barn och föräldrar. Vilket verkar mycket spännande och energigivande till 

det dagliga arbetet och ger stora möjligheter till att hålla verksamheten i rörelse
1
. 

Dock är den största kritiken mot Ur och Skur förskolor att om det verkligen är den bästa miljön att bedriva 

verksamhet för våra yngsta medborgare. Mest med tanke på det ostadiga vädret Sverige kan ha när regn och 

rusk, enorm kyla eller värme lamslår Sverige ska vi då skicka ut våra yngsta barn i den miljön? Vad blir det för 

pedagogisk verksamhet då? Lär barnen allt de ska lära sig? Har de tillgång till allt materiel även om de är 

utomhus? Kan de till exempel rita och skapa när de är ute? Även andra faror i naturen så som fästingar, 

brännässlor, giftiga bär och liknade finns med i kritiken
2
 mot den utomhusbaserad förskoleverksamhet. 

Forskaren Gunilla Halldén (Förskolan 2010) har även reflekterat och efterlyst flera kritiska röster mot att barn 

mår bra av att vara ute. Halldén menar att förskolan har ett oreflekterat tankesätt om barns utomhusvistelse. Att 

förskolan endast är utomhus för att det är traditionellt istället för att till exempel utnyttja naturens alla resurser 

för att skapa en rikare verksamhet. Vidare är Gunilla Halldén och andra forskare (Förskolan 2010) kritiska mot 

att det också är oreflekterat inom förskolan vad naturen innebär. De menar att naturen kan se mycket olika ut och 

att det finns olika sätt att förhålla sig till den.  

Denna uppfattning om att utomhusvistelsen är helt oreflekterad motsätter mina erfarenheter när det gäller 

förskolor som har en uttalad utomhusprofil. Inom denna verksamhet finns det en klar tanke om vad natur är och 

vad den kan och ska användas till. Sedan kan det stämma att verksamheter som inte har en utomhusprofil inte 

reflekterar över vad natur kan vara och dess betydelse utan bara är utomhus i alla fall.  

  

                                                      
1 Vad som kan utläsas från ett par Facebookgrupper som är inriktade mot utomhusverksamheter inom 

förskolan 

2 Enligt flera diskussionsforum för föräldrar över internet 
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Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning inom området för studien. Avsnittet är uppdelat i tre delar, 

det första om platsen betydelse för barns lek och lärande, det andra om vilka förutsättningar forskarna menar 

finns för barns språkinlärning och sedan ett kort avsnitt om motorikens betydelse för språkinlärning. Denna 

forskning kommer sedan att användas för att diskutera mina resultat som framkommit ur min studie.  

Platsens betydelse 

Eva Änggård (2012) har studerat den fysiska miljön i en utomhuskontext och dess betydelse i ett barns 

vardagsliv och inlärning. Änggård (2012, s. 2-3) har tagit hjälp av kulturgeografen Relph för att definiera tre 

olika sorters rum. Det första kallas det primitiva rummet som innehåller människans instinkter och drifter som 

sägs vara medfödda såsom behov av att äta, sova, leka och söka skydd. Nästa rum kallas det perceptuella rummet 

som innehåller våra erfarenheter och upplevelser av omvärlden. Det sista rummet kallas det existentiella rummet 

som innehåller de sociala sammanhang vi ingår i och hur den yttre organisationen av våra liv ser ut, om vi går i 

förskolan eller skolan, hur familjen ser ut och om vi har fritidsaktiviteter. Tillsammans skapar dessa 

förutsättningar för att utveckla normer och värden. Vilket kan vara olika från kultur till kultur. Vidare menar 

Relph, som redovisas i Änggårds text (2012, s. 2-3), att den rent fysisk utformningen och läget också har 

betydelse för vad ett rum eller plats kan eller bör användas till utifrån nämnda premisser i form av de inre 

rummen som Relph (Änggård 2012, s. 2-3) menar att människan har inom sig. Det som Änggård (2012, s. 14-15) 

kommer fram till att det finns två olika sorters platser i skogen som barn befinner sig på. Platser som är skapade 

för barn av vuxna och platser skapade av barn. De platser som är skapade av vuxna har till syfte att skapa rutiner, 

igenkänning och gemenskap. När en plats har besökts tillräckligt ofta så finns risken att den naturliga vildheten 

börjar försvinna och platsen blir då hemtrevlig, ordnad och trygg för en grupp deltagare. Olika platser kan 

symbolisera olika saker och kan därför lämpa sig för olika sorters rutiner eller kulturtraditionella aktiviteter och 

därigenom får platsen mening och kanske till och med ett namn. När barnen skapar platser för lek så har den 

fysiska miljön stor betydelse och vad den kan erbjuda både för fysiska lekar och fantasilekar. Att ett område ger 

möjligheter till att springa, hoppa eller gömma sig samtidigt som de erbjuder material att användas i 

fantasilekarna. Änggård (2012, s. 15) menar att lek i utomhusmiljö förstärker både de sinnliga och motoriska 

erfarenheterna av leken och att leken upplevs i hela kroppen. Vidare menar Änggård (2012, s. 16) att naturens 

föränderliga karaktär även kan ses som en lekkamrat som inbjuder till nya och oanade aktiviteter för barnen. 

Barn använder kroppen som ett kommunikationsmedel när de leker och rör på sig så förmedlar de både något om 

sig själva och om sin omgivning (Aaseø och Melhuus 2007, s. 43). Den egna kroppen är den plats som endast det 

enskilda barnet har rätt att tillträda till och äga. Där tar en del av världen plats inuti barnet som blir till en plats 

som är avskild från alla andra och ska respekteras därefter. Barnens kropp blir till en unik plats, den enda i sitt 

slag, vilket kan kommunicera med andra unika kroppar eller platser för att skapa mening och 

inlärningsmöjligheter (Aaseø och Melhuus 2007, s. 43-44). Vidare menar Aaseø och Melhuus (2007, s. 23) att 

det som formar oss till människor är den kultur och den tid vi växer upp och lever i. Varför blir då inte alla barn i 

ett visst område och i en viss tid exakt likadana då? Aaseø och Melhuus (2007, s. 23) menar att det beror på att 

människan har en kombination av olika social kontexter som man lever i; hemmet, förskolan, skolan och fritiden. 

Det är när dessa möts i varje enskild individ som en blir till. Det innebär att individer som föds in i samma tid 

och kultur kommer vara lika varandra men bli olika varandra på grund av det som de inte delar. För min studies 

del så blir förskolans ide om att barnen ska klara så mycket som möjligt själva och hemmets förhållningsätt 

relevant för barnens tillblivelse. Och därmed vad och hur språkinlärningen blir till och har för förutsättningar. 

 

Det har dock visat sig i en studie från den Franska ön Guadeloupe (David 2015, s. 75) att barnen leker alltmer 

inomhus och att deras lekar är mer stillasittande än på 1970-talet. Studien visar också att barnen leker mer med 

barn i sin egen ålder och av samma kön. Förr så lekte barnen mer utomhus vilket ledde till att grupper av 

varierande ålder och kön i högre utsträckning lekte mer tillsammans. Idag så står de allmänna platser som är 
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ägnade för barns lekar tommare än någonsin (David 2015, s. 75). Forskarna menar på att anledningen bakom att 

allt mer av barnens aktiviteter har flyttat inomhus beror på den ökade biltrafiken och den ökade användningen av 

den nya teknologin. Biltrafiken minskar barnens möjlighet att röra sig fritt då risken för olyckor ökar. Telefoner 

och surfplattor med alla dess appar med mera gör det lätt för barnen att leka var och när som helst (David 2015, 

s. 74). Även föräldrarna sätter press på att barnen ska lära sig mer och snabbare och uppmuntrar därför barnen att 

använda teknik i syfte att öka deras intellektuella utveckling. Den intellektuella utvecklingen anser föräldrarna 

vara viktigare än de fysiska aktiviteterna för att barnen senare i livet ska klättra på den socioekonomiska 

rankingen. Detta är en olycklig missuppfattning då minskad fysisk aktivitet enligt den Franska studien leder till 

minskad kreativitet, ökad negativ attityd gentemot skolan, ökad prestationsångest och ökad risk för fetma. Denna 

uppfattning har visat sig gälla i internationell utsträckning vilket lades fram i den andra årliga konferensen av 

Non-Communicable Diseases (NCDs).  I konferensen var psykologer, läkare och lärare från länder över hela 

världen representerade. (David 2015, s. 78-79). 

Var finns platsen? 

Om det nu är som Änggård menar att det är människan som skapar platser för olika aktiviteter utanför sig själv 

och att det samtidigt stämmer som Aaseø och Melhuus menar att varje enskild människa också är en plats i sig 

själv. Var är då gränserna för vad en plats är och inte är? Det skulle kunna vara så att båda dessa två platser 

finns. Och att den som är inom människan är där våra minnen, erfarenheter och kunskaper lagras och som vi 

själva kan bestämma när vi ska plocka fram av. Man kan själv bestämma hur mycket man berättar om sig själv 

för en utomstående, kanske i form av en förälder på förskolan. Men för att människan ska kunna samlas på 

samma plats och samverka med varandra, likt inom förskolans verksamhet, så behövs det också yttre platser som 

vi socialt har kommit överens om hur de ska se ut och vad som ska ske inom dem. Så att vi inte varje gång vi 

kommer till en ny fysisk plats fylld av människor som i sig själv är en egen plats (Aaseo och Melhuus 2007, s 

43) då socialt behöver komma överens igen om vad som ska ske på platsen. Samt att man vidare inte själv hela 

tiden behöver ta beslut om hur mycket av sig själv man behöver dela med sig av. För att vad händer då om det är 

som David (2015, s. 75) menar att barn allt mera leker inomhus och allt oftare tillsammans med digitala 

resurser? Kommer de sociala strukturer vi idag har om naturen och social samvaro tillsammans på samma 

fysiska plats att försvinna? Ja, kanske till slut. Vi lever ju inte på samma sätt nu som för 200 år sedan så över tid 

kommer det säkert att förändras. Och då kanske vi har blivit skickligare på att skapa platser i det digitala rummet 

likt Änggård (2012, s. 14-15) menar att vi gör i naturen idag för olika aktiviteter och ändamål. Idag är människa 

duktig på att skapa digitala rum men har en bit kvar på vilka normer som ska vara rådande där. Oavsett hur 

platsen ser ut så är det en aktivitet som barnen behöver få utrymme att göra är att leka. 

 

Lekens kommunikativa fördelar   

Barbro Bruce (2010, s. 101) menar att lek kan leda till positiv gemenskap, där barn och vuxna kan mötas i 

utmanande och bekräftande situationer, att tiden kan stå still när man leker. Det som gör att leken förs framåt och 

att lekdeltagarna förstår varandra är kommunikation. En dialog som skapar gemenskap och ömsesidighet i leken 

mellan människor. Leken kan också vara ett sätt att komma undan och vara för sig själv i en ibland hektisk 

vardag för barnen, att skapa en plats där man har kontroll över sitt eget varande och kan ha en dialog med sig 

själv (Bruce 2010, s. 101;103). Även om människan har en medfödd förmåga att kommunicera så menar Bruce 

(2010, s. 102) att det är i samspel med andra som vi vidareutvecklar vår språkförmåga. Genom att vi får se, höra 

och öva oss på att hantera kommunikation och allt eftersom blir vi bättre på att hantera den. Vidare menar Bruce 

(2010, s.103-104) att leken dels är ett medel för barn att bearbeta och testa situationer som de har erfarit för att 

försöka förstå sin omgivning. Dels för att utrymme att använda sin fantasi och därigenom kunna ta sig bortom 

det fysiska rummet och kunna skapa sig egna uppfattningar om sin omvärld både framåt och bakåt i tiden. I 

leken bekräftar man varandra vilket leder till goda förutsättningar till att utveckla en god självkänsla och genom 

det även goda förutsättningar för vidare lärande. Det blir pedagogens ansvara att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för leken både tidsmässigt och rent fysiskt. Den fysiska delen, när största delen av verksamheten 

bedrivs i en utomhusmiljö, finns det möjligheter till både med stora utrymmen och stor variation på grund av att 

platser kan varieras från dag till dag. Tidsaspekten av barnens lekmöjligheter hänger på hur pedagogens förmåga 

att planera och balansera tiden mellan de fria aktiviteterna och de styrda. Hur bör då denna kommunikation gå 

till? Det är det många som har forskat kring ur olika perspektiv och aspekter av förskolans verksamhet. Nedan 

följer några forskares studier och tankar kring barns tidigaste kommunikation. 
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Barns tidigaste kommunikation 

Liv Gjems (2011) har studerat vardagliga konversationer inom förskolan och framförallt hur pedagoger 

uppmuntrar barnen till att kommunicera med andra inom förskolan. Studien var avsedd att ta reda på hur 

meningsutbytet går till och hur långa och korta dessa meningar är. Från studien kan man utläsa tre viktiga 

faktorer som har betydelse när man kommunicerar med barn. Den första faktorn är hur meningsfullt barnen anser 

samtalsämnet vara. Andra faktorn är pedagogens engagemang och kunskap i ämnet. Den tredje faktorn är 

pedagogernas benägenhet att ställa relevanta frågor och hur pedagogerna nöjer sig med barnens svar. I många 

fall så är svarskraven låga från pedagogerna och barnen lär sig därför att det räcker med korta svar vilket 

motarbetar kvalitén av meningsutbytet. Till exempel om en pedagog frågar ett barn hur helgen varit och barnet 

svarar bra och pedagogen nöjer sig med det svaret så leder det till att barnet även i framtiden nöjer sig med ett 

kort svar. I Gjems (2011, s. 505) material så hade pedagogerna färre men längre uttalanden än barnen vars 

uttalanden var flera men kortare och ibland enstaviga. Dessa korta uttalanden kan ha berott på att pedagogerna 

ställde många och korta frågor som inte ledde till vidare dialog. Vilket i sin tur leder till att barnen inte har 

möjligheter till att öva på sitt tal. Vuxna och barn har olika syn på vad som är viktigt i språkinlärningsprocessen 

vilket som kommer att beskrivas nedan. 

Vuxna i barns närhet, både pedagoger och föräldrar, har en uppfattning om vad barnen ska lära sig även under de 

första åren av livet. När ett barn har bemästrat en viss färdighet, till exempel skriva sitt namn, så får den vuxna 

en känsla av den har lyckats men något och detta ser den vuxna som viktigt att lära sig för att klara sig i detta nya 

informations- och textsamhälle. Det som emellertid bortses från av de vuxna är vad barnen tycker är viktigt och 

intressant att lära sig och undersöka (Elm Fristorp och Lindstrand 2012, s. 89). Barn skapar ofta sina egna 

teckensystem för att skapa mening i sin tillvaro. Behovet utav att kommunicera och göra sig förstådd leder till att 

barn som inte har det officiella skriftspråket finner andra vägar att nå fram. Att skapa egna teckensystem är en 

strategi som barn kan använda för att kunna kommunicera med varandra och låta dem utgå från deras egna 

intressen (Elm Fristorp och Lindstrand 2012, s. 91). Även de olika teorierna har olika idéer, som beskrivs nedan, 

om vad barns språkande och lärande är. Den äldre individ konstruktivismen har liknade idéer som de tidigare 

nämnda vuxnas att språket och skrivandet ska läras in så det blir automatiserat (Elm Fristorp och Lindstrand 

2012, s. 93). Medan de nyare sociala teorierna anser att det är det sociala sammanhanget som har den största 

betydelsen för barnens språkinlärning (Elm Fristorp och Lindstrand 2012, s. 97-101). Vilka verktyg och vilka 

praktiker som finns runt barnet avgör vilka möjligheter barnet har till att utveckla sitt språk och när de anses 

kunna skriva eller läsa. Vilket mera handlar om att uttrycka sig på något vis eller att avkoda tecken och bilder.   

Vad som också menas vara läsning och skrivning är olika för varje teori. Säljö (2005, s. 15) menar att pedagoger 

inte ska sätta likhetstecken mellan ett undervisningstillfälle och ett lärande. Istället ska man se till den sociala 

praktikens förutsättningar och möjligheter till lärande i varje situation under hela förskoledagen. Så även skriv 

och läsinlärning som uttrycks genom den engelsk termen literacy. Detta begrepp har de olika teorierna skapat sin 

egen tolkning utav inom det sociokulturella perspektivet och då kallas det emergent literacy. Som innebär att den 

tidigaste språkinlärningen sker i samband med andra och den miljö som barnet befinner sig i, språkinlärningen 

har följaktligen ingen speciell plats eller tid som den sker på utan sker gradvis i samspel med barnets närmaste 

omgivning (Fast 2008, s. 38). Vidare så anses det inte behövas några böcker eller formell utbildning innan läs 

och skriftspråket börjar utvecklas för det anses att vi människor läser hela tiden, där vi hittar det som till exempel 

på reklampelare, på teven eller i lokaltrafiken (Fast 2008, s. 38). Även den kulturella miljön anses ha betydelse 

för vilken sorts texter som barnen exponeras inför och hur texterna sedan sedans tolkas. Literacy begreppet i sig 

har fått flera olika betydelser beroende av vilken teori som man utgår från. Enligt ett sociokulturellt perspektiv så 

tolkas literacy såsom att språket i alla dess beståndsdelar är och ska tolkas beroende på vilket socialt och 

kulturellt sammanhang man omger sig i samt vilken tidsera man lever i (Säljö 2005, s. 209). Vilka som läser och 

vad de läser beror på vilka behov det finns att ta till sig information och hur meningsfullt det anses vara att kunna 

läsa för att kunna ta sig till och tolka sin omgivning. Att kunna avkoda bokstäver och andra tecken som är 

sammanfogade till texter och bilder är bara en del av literacy begreppet. Den andra delen består av att kunna 

tolka och använda tidigare erfarenheter samt i övrigt för att kritiskt granska och reflektera över den text eller bild 

som man har framför sig (Säljö 2005, s. 208). Så i samband med min studie som tog plats i Stockholm blir det 

meningsfullt för barnen att i tidig ålder lära sig att avkoda tunnelbaneskyltar där det står om hur många minuter 
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nästa tunnelbana kommer. Vilket de kommer ha som en grundläggande, nyttig kunskap för hela livet likt den 

allra tidigaste språkinlärningen.     

Den tidigaste språkinlärningen har också visat sig även ha inverkan på den senare språkinlärningen. Det allra 

första språket som ett barn lär sig är det som de närmaste vuxna, oftast mamman och pappan, exponerar dem för 

från födsel (Clay 1991, s. 26). Redan innan barnet börjar på förskolan så har de en uppfattning om vad språk är 

och hur det ska läras in. Oftast är det inte så stora skillnader mellan hemmets språk och språket som barnet 

kommer i kontakt med på förskolan. Dock menar Clay (1991, s. 27) att pedagoger behöver vara uppmärksamma 

på om en stor skillnad skulle finnas för att kunna hjälpa barnet att förstå och förhålla sig till den språkpraktik 

som den nu befinner sig i. Clay (1991, s. 27) menar vidare att varje barn har en individuell inlärningstakt men 

med hjälp av dess sociala omgivning har de den största möjligheten att utvecklas. Detta genom att samspela och 

kommunicera med både jämnåriga och pedagoger i sin vardag. Pedagoger kan även ta hjälp av olika pedagogiska 

verktyg för att överbrygga språkliga olikheter, som till exempel en docka.  

Mirella Forsberg Ahlcrona (2009) har studerat olika sorters dockors inverkan och påverkan på barns 

språkinlärning. Forsberg Ahlcona (2009, s. 19) menar att forskning pekar på att barns språkliga och 

kommunikativa förmågor har en stor inverkan på vad och hur de lär och utvecklas inom övriga 

kunskapsområden. Detta kräver att det finns strategier och utrymme för att kunna arbeta med barnens språkliga 

och kommunikativa förmågor, även långt ner i åldrarna. Det finns ett flertal sådana redskap eller strategi för att 

skapa dessa lärtillfällen. Forsberg Ahlcona (2009, s. 16) menar att dockan är ett redskap som kan användas för 

att utmana barnen i sin språkinlärning. Genom att ge dockan en egen personlighet och en egen historia så kan 

den bli till en kommunikativ partner. Ett objekt som blir till ett subjekt som barnen ser som en extra lekkamrat att 

kommunicera med eller genom. Med hjälp av en docka kan barnen skapa ett ömsesidigt samspel (Forsberg 

Ahlcona 2009, s. 157). Dockan kan fungera som en trygg punkt där barnet kan få bestämma vad som ska hända 

och sägas vilket kan stödja barnets språkinlärning. 

Vad är kommunikation? 

Vad som är språk och språkinlärning kan betyda olika saker beroende på vilken teori som beskriver det. Det 

sociokulturella perspektivet använder sig utav begreppet emergent literacy (Fast 2008, s. 38). Som innebär att 

kunna avkoda sin omgivning med dess skyltar, symboler och tecken. Och att det då är omgivningen som blir den 

viktigaste delen i barnens tidigaste språkinlärning. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 97-101) menar att 

kommunikation är ett medfött behov hos människan för att göra sig förstådd av sin omgivning. När barn 

bemästrar det talade språket så tränar de också ihärdigt på att bemästra det skriftliga språket också. Men det är 

svårare och tar längre tid så då skapar barnen sina egna teckensystem för att kunna meddela sig med varandra 

samt närma sig det officiella skriftspråket som de ser de vuxna inom förskola använder sig av. Men hur ska då 

barn kunna utveckla sitt verbala språk från början om det är så som Gjems (2011, s. 505) menar att barn inom 

förskolan har ett begränsat talutrymme på grund av de vuxna. Hur ska barnen kunna hantera och lära sig det 

verbala språket om det är som Clay (1991, s. 27) menar att olika språkpraktiker behöver sammanfogas hos barnet 

för att ett lärande ska ske. Och när de olika praktikerna inte stämmer överens med varandra, vad händer hos 

barnet då? Både Clay (1991, s. 27) och Forsberg Ahlcona (2009, s. 19) menar att det då är pedagogens ansvar att 

hjälpa barnet att sammanfoga och förstå de olika praktikerna till en begriplig verklighet för barnet. Forsberg 

Ahlcona (2009, s. 157) menar att dockor och främst då handdockan kan vara ett redskap för att stödja barns 

språkinlärning. Eftersom Forsberg Ahlcona (2009, s. 157) anser att dockan kan skapa en ömsesidig relation och 

ett ömsesidigt lärande mellan barn och docka då man själv kan bestämma vilka egenskaper som dockan ska ges 

och vilken funktion den ska ha.  

 

Motorikens inverkan  

Området och det eventuella samband mellan motorisk inlärning och koncentrationsförmåga, och därmed 

förutsättningarna för lärande, är i dagens läge otillräcklig (Eriksson 2005, s. 83). Ett led i att öka kunskapen 

kring detta var studien med skolbarn i skolår 1-3 på en skola utanför Malmö. Där fick alla barn dels möjligheten 

till utökad fysik aktivitet, dels individuellt anpassad träning vilket skedde genom daglig lekfull rörelseträning 
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(Eriksson 2005, s. 83). Flera olika mätverktyg användes inom studien för att både följa och utvärdera både den 

akademiska inlärningen och den motoriska utvekligen samt koncentrationsförmågan. Med hjälp av dessa 

framkom det att alla barnen hade förbättrat sig på samtliga ovan nämnda områden, det vill säga att studiens 

arbete som hade genomförts visade sig ge önskat resultat. 

Utifrån dessa studier så kan man säga att de vuxnas, och främst pedagogernas, förhållningssätt jämtemot platsens 

betydelse är det som ger förutsättningarna för barns språkliga och motoriska inlärning. Samt hur väl de utnyttjar 

det miljön erbjuder som de befinner sig i för både språkinlärning och motorik träning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur barns språkinlärning påverkas av att ofta befinna sig i en 

utomhusmiljö. Om den naturliga motoriska träningen som barnen får av att vistas ute och ha hela naturen som 

lekplats kan ge goda förutsättningar för barnens tidigaste språkinlärning.  

 Vilka förutsättningar finns det för barns språkinlärning i en utomhusmiljö? 

 Hur kan platsens betydelse för barns språkinlärning beskrivas och förstås? 

Teoretiskt perspektiv 

Denna studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Som har som grundtanke att människan lär bäst 

tillsammans genom att delta i olika sammanhag, dels för att ta del av traditioner men också för att skapa en egen 

livsvärld och en framtid som utvecklas framåt utifrån tidigare traditioner och erfarenheter (Säljö 2005, s. 13). 

Varje teori har sina begreppsvärldar så även denna teori. Jag har valt att redogöra för följande begrepp inom 

ramen för teorin: sociala praktiker, proximal utvecklings zon, intresse, kultur, mediering och artefakter. Just 

dessa begrepp valdes då de var de mest relevanta för min studies syfte och mitt intresseområde. Vilka sociala 

praktiker den lärande befinner sig i ger fortsättningar för vad denne lär sig. Det vill säga de sammanhang eller 

institutioner som barn befinner sig i påverkar vad de lär sig, både av sociala färdigheter och ut av fakta om sin 

omvärld (Säljö 2005, s. 48). Så när barnen möts i förskolan, med sina olika erfarenheter, så skapar och återskapar 

de både sin egen livsvärld och verksamhetens vardag med hjälp av medierande artefakter och skapar där 

tillsammans en gemensam social praktik där alla vet vilka sociala regler det är som gäller (Säljö 2005, s. 57). Så 

beroende av hur väl den sociala praktiken fungerar så socialiserar sig individen själv in i den på flera plan så som 

emotionellt, fysiskt, kognitivt och språkligt. Det i sin tur skulle innebära att varje människa skulle vara en varelse 

som blir olika i varje situation och vara medhandlande i de sociala praktikerna (Säljö 2005, s. 48). 

En annan av de mest framträdande tankarna inom sociokulturellt perspektiv är att vi lär av varandra. Eleven lär 

av läraren, det yngre barnet lär av det äldre barnet, ja, vi lär oss av dem som kan mera eller har flera erfarenheter, 

även kallat den närmaste utvecklingszonen eller den proximala utvecklingszonen. Vilket innebär att en mer 

erfaren och kompetent person lär eller utmanar en mindre erfaren och kompetent person. Det behöver 

nödvändigtvis inte vara en äldre person som lär ett barn en färdighet eller fakta. Det kan även vara en yngre 

person som lär den äldre personen om något som denne har upplevt eller har mera kunskap om. I sin 

ursprungliga mening var det mellanrummet mellan det vetenskapliga begreppet i sig och vardagen som avsågs 

men allt eftersom begreppet började användas i vardagen så fick det en mera praktisk innebörd. Kunskapsutbytet 
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visade sig vara ett ömsesidigt lärande mellan olika parter (Bråten 1998, s. 24).  Kunskaperna som förmedlas kan 

vara både intellektuella eller kroppsliga som kan intas genom språket så väl som ett noggrant studerande av den 

som ska lära sig den nya färdigheten (Bråten 1998, s. 23-24). Lindahl (1998, s. 97) ger exempel på detta genom 

fallet med den 21 månader gamla pojken som blir intressera av när ett äldre barn sitter och väver tillsammans 

med en barnskötare. Pojken kryper då upp i barnskötarens knä och tittar och lyssnar på de instruktioner som 

barnskötaren ger till det äldre barnet, som inte verkar vara så intresserad emedans pojken är mycket intresserad. 

Pojken erbjuder snart det äldre barnet en sax och då vill denne genast gå och göra något annat vilket ger pojken 

chansen att pröva att väva och barnskötaren tillåter detta och hjälper till en början till med att styra pojkens 

händer och ger tydligare instruktioner. Strax blir barnskötaren upptagen av ett annat barn men pojken fortsätter 

att försöka att väva, vilket är svårt att komma emellan de tättsittande trådarna med en nål som är för stor för hans 

händer. Men till slut lyckas han dock. Lindahl (1998, s. 98) menar att barn intellektuellt kan förstå hur en uppgift 

sak genomföras men att deras kropp motoriskt sätt inte har kommit så långt i dess inlärning. Vidare så menar 

Lindahl (1998, s. 98) att man kan se det som en kamp som barnet utkämpar att tämja sin egen kropp så den inte 

styr barnet utan att barnet styr sin kropp. Vygotskji (2001, s. 320) menar att människan har ett inre språk i form 

av tankar och ett språk för sig själv. För att detta inre språk ska uttryckas till ett yttre språk, ett språk för andra, så 

behöver barnet hjälp av mer kompetenta personer för att hantera språkets komplexitet. Vilket också kan gälla för 

kroppens rörelser. 

Säljö (2005, s. 44) menar att de språk vi använder är en reflektion av det samhälle vi lever i. Genom språket 

medierar vi det vi har lärt oss om samhället och dess klassificeringar av världen samt vår syn på oss själva, 

naturen och kultur. Människans förmåga och behov av att kommunicera finns med från födseln och det är det 

som gör människosläktet unikt (Säljö 2005, s 44). Vidare menar Säljö (2005, 37) att inte bara språket i sig är 

medierade utan att också våra gester, tonlägen och eventuella fysiska redskap som vi använder i ett samtal eller 

interaktion för att förstärka mening med det vi säger. Dock kan dessa signaler ibland vara abstrakta eller svåra att 

uppfatta när det gäller ett obekant sammanhang (Säljö 2005, s. 37). Vilket deltagarna i min studie ofta måste 

ställas inför på grund av deras ringa ålder. Att komma in i en helt ny eller till en ny förskolepraktik med dess 

skrivna och oskrivna regler som reflekteras och mediernas in i den nuvarande verksamheten, som man därmed 

behöver förhålla sig till. Mediering kan bland annat ske genom artefakter, eller kulturella redskap, som har 

utvecklats genom historien som ett medel för att till exempel människor ska förstå varandra bättre eller klara av 

en arbetsuppgift lättare (Säljö 2005, s. 27). En uppdelning av artefakter brukar vara fysiska, såsom knivar, 

telefoner och böcker, och språkliga redskap, såsom kommunikativa, mentala och diskursiva redskap, som vi 

använder i vår vardag för att till exempel förenkla kommunikation mellan människor (Säljö 2005, s. 28). Utifrån 

min studie kan exempel på fysiska artefakter vara naturers resurser så som terrängen, stenarna, pinnarna och 

annat som barnen omges av och använder i sin lek. Medan de språkliga artefakterna mera består av de 

samtalskulturer och sociala regler som om ger verksamheten samt de språk och de gester som barnen och 

pedagogerna använder för att kommunicera med varandra. 

Vygotskji menar att det finns en generell utvecklingslag för högre psykologiskt tänkande (Dale 1998, s. 34). 

Lagen innebär att den lärande har två steg till att lära sig en specifik färdighet eller situation. Först är det en 

social process som den lärande får genom att ingå i sociala sammanhang. Som när den har förståtts och 

bearbetats blir till en individuell psykologisk kunskap hos individen. Vygotskji menar vidare att det är med det 

talade språket. Redan från födsel kommunicerar barnet med sin omvärld för att skapa kontakt. Vartefter talet 

utvecklas tillsammans med denna omvärld så menar Vygotskji att barnets inre språk och tanke utvecklas. Vilket i 

sin tur är grunden för vidare lärande (Dale 1998, s. 34). Vygotskji (2001, s. 320) menar att skriftspråket är mera 

medvetet än talspråket. På grund av att det krävs en mera medveten handling i form av rörelse med penna och 

papper för att språket ska träda fram. Samtidigt som det talade språket genom sina ljud är grunden för att 

utveckla det skriftliga språket (Vygotskij 2001. s. 320). Vilket för denna studie är relevant för tanken om att 

grunden för det senare skriftliga språket finns i det talade språket vilket utmanas mera i en utomhuspedagogisk 

verksamhet.   
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Metod 

Val av metod 

Den valda metoden består av observation genom fältanteckningar och med stöd av ljudupptagningar. Det finns 

en rad olika vis att observera på och som observatör kan man vara olika delaktig i de observerades situationer 

och förehavande. Det är brukligt att observatören finns i närheten och iakttar, noterar och antecknar samt i viss 

mån samtalar och umgås med de observerade (Pripp & Öhlander 2014, s. 141). Det som var aktuellt i denna 

studie var att skugga ett eller flera barn under datainsamlingstiden (Pripp & Öhlander 2014, s. 113) för att få en 

fokuspunkt i materialet och för att senare kunna organisera och analysera materialet på ett tillfredställande vis. 

Observation är redan i sig en tidskrävande metod, både för att man behöver vara på plats och allt efterarbete, så 

utan en fokuspunkt skulle det insamlade materialet bli ännu mera spretigt och svårt att överblicka. Historiskt sett 

så var detta ett sätt för framförallt samhällsforskare att ta reda på hur människor verkligen levde. Och då var de 

tvungna att verkligen ta sig ut till där de människor som de ville studera befann sig. Med tiden har det dock blivit 

svårare att ta reda på hur en viss individ lever på grund av att människor idag lever och verkar på flera ställen än 

arbetet och hemmet. Människan idag har flera arenor som de verkar på än tidigare vilket ställer högre krav på 

forskaren (Pripp & Öhlander 2014, s. 116-117). Om kraven på att vara på flera platser under datainsamlingen ska 

minska/krympa så är en avgränsning av människans liv av största vikt. Att välja ett fenomen eller en situation så 

det kan avgränsa platsen man behöver vara på och kanske till och med den tiden som det är lämpligt att vara på 

plats. Som i denna studiens fall när jag är intresserad av hur barnen pratar och beter sig utomhus så är det ju 

endast lämpligt för mig att vara på plats när de är utomhus. Det innebar att det vore lämpligt att utföra 

observationerna på deltid. Det vill säga vara på plats kortare perioder på dagen men som kompensation under 

något flera dagar (Pripp & Öhlander 2014, s. 126). Denna spridning av dagar kan också ge ett bredare, djupare 

material.     

Självaste ordet observation kan ibland vara missvisande eftersom det i stort sett bara förknippas med att man 

tittar på fenomen eller händelser. Medans det i själva verket handlar om att använda alla sinnena; synen, hörseln, 

känseln, lukt och smak, för att få en så klar helhetsbild som möjligt och där igenom få svar på sina frågor eller få 

uppslag till mera konkreta områden att studera. Det vill säga att man bara kan gå på ett sådant djup om man 

använder alla sinnena (Pripp & Öhlander 2014, s. 127). 

Eftersom man som forskare är på plats och kanske tränger in i människors vardag kan det vara svårt att inte 

påverka deras beteende. Och för att påverka så lite som möjligt framförallt när det kommer till barns 

beteendemönster så är skuggning en metod att föredra. Då den är lika mobil som barnen kan vara samtidigt som 

forskaren kan följa den observerade nära och nästan få samma upplevelse som denna (Czarniawska 2015, s. 

140). Det finns dock en rad svårigheter och utmaningar med att observera på ett skuggande vis. En sådan 

svårighet är att det rent praktisk kan vara svårt att anteckna. Eftersom man som forskare behöver flytta på sig 

vart efter den observerade flyttar sig runt (Czarniawska 2015, s. 141) men eftersom man upplever samma ting 

som den observerade kan det vara en god idé att skriva ner det man upplever när man sätter sig ned, tillsammans, 

ensam eller vid dagens slut. En annan utmaning kan vara att personen man skuggar, framförallt när det kommer 

till personer i denna ålder som denna studie kom att fokusera på, kan tycka att det kan vara jobbigt att bli 

betraktade av en okänd person under sin lek över en hel dag eller över tid. Det kräver att det finns en 

finkänslighet från min sida att se när ett barn inte längre vill bli skuggat. Det var en utmaning att smälta in både i 

verksamheten och i den omgivande miljön så att situationen inte upplevdes som att jag förföljde någon. Detta 

insmältande kunde bestå av att kamouflera sig och göra sig så lik som möjligt som den man skuggar, till exempel 

att klä sig lika eller att bete sig som omgivningen (Czarniawska 2015, s. 140).  

”Människor är åskådare till sitt eget och andras liv. Allt socialt samspel förutsätter observation och minne, alla 

observerar vad som pågår samtidigt som de deltar” (Pripp & Öhlander 2014, s. 113). Detta citat fångade väl upp 

det jag vill få ut av mina observationer, det sociala samspelet när det händer samt vilken kommunikation som 

sker i stunden. Vilket leder till att jag kan säga mig få kunskap om hur människor beter sig och samtalar i olika 

sociala och kulturella situationer. Den kunskap som inte framkommer med hjälp av observationer är vad 
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människorna i dessa praktiker har för normer eller andra bakomliggande tankar och idéer för sitt handlade (Pripp 

& Öhlander 2014, s. 141).   

Urval och avgränsningar 

Urvalsprocessen till denna studie började i att en Ur och skur förskola eller liknade profil skulle lokaliseras. En 

Ur och Skur förskolas verksamhet befinner sig och genomförs till sin allra största del utomhus. En sådan 

förskola har inomhuslokaler och en gård oftast som basplats men sedan sker verksamheten till största del i skogs 

eller grönområden. Där barnen dels har möjlighet att leka och upptäcka mycket själva och tillsammans med 

andra. Dels så finns det ett välutvecklat pedagogiskt program med olika figurer som hjälper pedagogerna att ta 

upp olika naturfenomen till diskussion, frågor och berättande. Nästa steg var det rent geografiska. Att förskolan 

skulle befinna sig i Stockholmsområdet, på ett avstånd som gjorde det möjligt att ta sig till denna förskola. För 

att sedan få tillåtelse att utföra studien och ha en enklare och smidigare kontakt så inriktades sökandet på möjlig 

observationsförskola i första hand på de privatägda. De förskolor som är föräldra- eller personalkooperativ, då 

deras beslutsvägar samt kommunikationsvägar  som regel är kortare och öppnare redan från början än de 

kommunala förskolorna som har flera led att besluta i. En annan fördel med att söka sig till ett föräldra- eller 

personalkooperativ är att deras barngrupper är mindre och därför blir genomförandet av studien också mindre i 

omfattning och lättare att överblicka.  

Genomförande 

Den första kontakten med min informantförskola var en mejlkontakt, där det konfirmerades att den var villig att 

ta emot mig för att jag skulle kunna genomföra observationerna till min studie. Det bestämdes även att jag och 

förskolechefen skulle ha ett första möte för en praktisk planering samt att förtydliga exakt vad min närvaro skulle 

ha för betydelse för verksamheten. Även en första introduktion för barnen och övrig personal genomfördes. För 

att vi skulle känna igen varandra och det inte skulle bli frågor om vem jag var så jag skulle kunna bli mera 

osynlig och smälta in i verksamheten så min närvaro skulle störa så lite som möjligt och min studie skulle kunna 

genomföras. Vidare så introducerade jag både mig själv och studien gradvis genom att i början bara vara med i 

verksamheten en förmiddag för att fånga stämningen i verksamheten samt bekanta mig mera med alla personer 

inom den. Nästa sak jag introducerade var diktafonen, som barnen inte hade sett förut och som de fann väldigt 

intressant, genom att spela in ett kort samtal med ett eller flera barn och sedan spela upp det så barnen fick höra 

sina egna röster. När flera barn var bekant med diktafonen frågade jag om de kunde ha den hängande runt halsen 

en stund medan de lekte och att de kunde lämna tillbaka den till mig när de ville. De flesta barnen tyckte det var 

roligt och spännande att ha den på sig. Andra tog inte mycket notis om den alls och ytterligare andra provade att 

ha diktafonen kring halsen en stund med lämnade ganska omedelbart tillbaka den till mig. Det kunde hända 

många saker samtidigt så för att få med så mycket som möjligt så hade jag alltid ett anteckningsblock till hands 

vilket gjorde att jag kunde skriva ner det som hände. Den stora fördelen med att vara ute var att mitt inträde mot 

leken inte uppmärksammades då ingen dörr eller liknade behövdes öppnas för att få insyn i leken. 

Databearbetning och analysmetod 

Det insamlade material består utav fältanteckningar och ljudinspelningar. Fältanteckningarna skedde på plats 

med papper och penna för att senare renskrivas på dator. Ljudinspelningarna skedde med en diktafon som låg 

kvar i sitt fodral medan jag eller någon av mina informanter hade den runt halsen med hjälp av ett nyckelband. 

När alla inspelningarna var genomförda så lyssnade jag på dem i sin helhet. För att sedan välja ut de sekvenser 

som var intressanta och relevanta för min studie och transkribera dessa. En del av ljudsekvenser valdes bort då 
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de bestod av barn som var i rörelse mellan aktiviteter och/eller platser som det därför var svårt att få ett 

sammanhang i, eller att samtalen inte i sin helhet fångades upp utav diktafonen. De ljudfiler som transkriberades, 

det vill säga skrevs ut i textform, skrevs ut med hjälp av en webbsida (otranscribe.com) som är utformad på så 

vis att både ljudfilen kan spelas upp och texthanteringsprogrammet finns i ett. Som gjorde det lätt att stoppa, 

spola tillbaka och även tidsmarkera i texten medans jag skrev i texthanteraren. Under dessa utskrifter användes 

inga namn, förutom mitt eget. Så istället använde jag följande markörer för att markera när det byttes talare: 

  

 P1 – För en av pedagogerna  

 P2 – För en av de andra pedagogerna 

 B1 – För det första barnet som uttalade sig i sekvensen 

 B2 – För det andra som uttalade sig  

Och om det var flera barn som talade i situationen fortsatte jag på samma vis. På sammavis skedde även 

renskrivningarna av mina fältanteckningar. För att sedan skriva in fiktiva namn i denna uppsats så att ingen av 

deltagarna ska kunna känna igen sig i efterhand.  

Sedan så skedde ett ytterligare urval ur det insamlande materialet. Kriterierna för de valda situationerna var att 

de skulle vara representativa, det vill säga är återkommande inom verksamheten. De valda situationerna 

redovisas en i taget med efterföljande reflektion och analys av den samma med hjälp av tidigare nämnda 

teoretiska begrepp vilka är: sociala strukturer och konstruktioner, proximal utvecklings zon, intresse, kultur, 

mediering samt artefakter. I de fall då barn eller pedagoger i materialet talar otydligt eller i halva meningar men 

meningen vad de vill säga framgår har jag ändrat språket till gott skriftspråk. Alla namn förutom mitt egna samt 

dockornas namn är fiktiva och om inget annat anges så är det barnen som talar. De valda situationerna valdes på 

grunda av att de var representativa för verksamheten. 

Nedan följer en tabell över de valda situationerna, var de utspelar sig och vilka som deltar i de samma: 

 

Observationstillfälle Plats Barn Aktivitet Empiriskt ex 

1 Tunnelbanan En pedagog 

och ett barn  

Bokstävernas 

likheter med det 

egna namnet 

Tunnelbanestationen 

Hornstull 

2 Under 

promenaden 

Jag och ett barn En frågelek Frågeleken: Vilket 

djur? 

3 Skogen En pedagog 

och fyra barn 

Beskriva och 

förklara 

En byta plats lek 

bland träden 

4 Skogen Tre barn Fantasi lek Fantasin flödar och 

leken rullar 

5 Skogen En pedagog 

med flera barn 

Samling Mulle-Knytte 

samling 
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Forskningsetiska överväganden  

Efter att ha fått tillträde till en förskola som kunde ta emot mig i deras verksamhet blev det första som behövdes 

göras inom de etiska aspekterna att informera och få ett samtycke av barnens vårdnadshavare eftersom min 

studie inkluderar personer under 15 år (Vetenskapsrådet 2011, s. 43). För att samtycket ska vara etiskt 

förvarsbart så krävs det att informationen är konkret och relevant samt att studien under hela processen ska vara 

öppen och transperant. Öppenheten och transparensen skedde genom att jag var tillgänglig för frågor och 

funderingar som kunde uppkomma samt att jag redovisade och delgav mina resultat på ett tydligt viss. Detta 

gällde även de vuxna som arbetar på den förskola som jag fått tillträde till, att de fick relevant information och 

fick en förståelse för vad min närvaro på förskolan innebar. Sedan gällde det att även informera och inhämta 

samtycke från barnen samt att kontinuerligt fortsätta se till att min närvaro inte gjorde dem obekväma eller att 

jag stödde deras vardag. Med barnen gällde det att vara lyhörd samt att lyssna med alla sinnena, att även om 

barnet verbalt sa att det gick bra att var i närheten och lyssna, men som samtidigt drog sig undan med kroppen 

när jag kom i närheten så var det just det som jag behövde se, respektera och acceptera. Det var det som ändå är 

den stora fördelen med att min studie endast skedde utomhus och att det inte fanns några dörrar att stänga och att 

det därför alltid fanns en utväg för barnen att dra sig undan om de inte ville vara delaktiga helt och hållet eller 

bara under en period (Löfdahl at. et 2015, s. 40). Tillträdet in och ut ur studien var därigenom att vara en 

metaforisk öppen dörr att komma och gå i som barnen känner för och för mig att hålla ett öga på när någon 

kommer in eller går. Det som också behövdes övervägas var vad min närvaro (Vetenskapsrådet 2011, s. 42) 

kunde innebära och ha för påverkan på verksamheten och dess deltagare. Då blev min utmaning att tillse att min 

närvaro inte påverkade hur verksamhetens deltagare betedde sig genom att jag försökte smälta in i den redan 

pågående verksamheten och samtalade eller inte samtalade när verksamheten tillät det. 

Under redovisningen av studien var avidentifieringen av studiens deltagare av vikt på grund av att individen ska 

skyddas i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Vilket i sig inte har varit något större problem 

då det för studien i sig är oberoende av deltagarnas exakta bakgrund så som ålder, kön och etniska ursprung. 

Avidentifieringen i sig innebär att ingen ska kunna känna igen sig själv, någon annan eller sammanhanget i stort, 

varken nu eller senare. Dessa premisser för avidentifieringen gör att ingen kommer att utpekas på något viss i 

min studie.   

Det insamlade materialet i form av fältanteckningar, ljudinspelningar och samtyckesblanketter förvarades under 

skrivprocessen i ett låst skåp. Och när uppsatsen är godkänd kommer alla dessa dokument och filer att raderas. 

Studiens kvalitet 

Den valda metoden för denna studie var observationer med hjälp av fältanteckningar och ljudinspelningar. Inför 

insamlingen av empirin så var tanken att jag skulle befinna mig ganska mycket i bakgrunden av förskolans 

verksamhet för att inte påverka den med min närvaro och att låta den ha sin naturliga gång. Detta genomfördes 

dock inte fullt ut då framförallt barnen var nyfikna på vem jag var och vad jag höll på med. Så jag var mera 

inkluderad i verksamheten än vad jag hade tänkt mig från början. Att ha både fältanteckningar och 

ljudinspelningar med i metoden gav mig stora möjligheter att växla mellan dessa beroende på situation och yttre 

faktorer. Som när det regnade mycket var det svårt att skriva när aktiviteten pågick och då var ljudinspelningen 

ett gott komplement. På samma sätt var fältanteckningarna ett gott komplement när det hände flera saker i 

verksamheten samtidigt. Observation som metod i sig var en god metod för att försöka besvara mina 

frågeställningar. Då jag fick en god och nyanserad bild av hur förskolans verksamhet genomfördes genom att jag 

själv deltog i den.  

Om jag istället hade frågat de vuxna inom förskolan hur de uppfattade hur barnens språkinlärningsmöjligheter 

såg ut så skulle jag troligtvis ha kommit fram till ett helt annat resultat. Om jag skulle ha intervjuat pedagoger 

om deras uppfattning så skulle resultaten troligtvis blivit mera diskursiva och mer hur verksamheten borde vara 

och inte som nu när jag har fått ett material av det som faktiskt händer på förskolan. Eller om jag skulle ha gjort 
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en enkät undersökning med föräldrarna så skulle jag troligen ha fått fram resultat som visade på hur föräldrarna 

uppfattar innehållet i förskolans verksamhet. Och därigenom komma ännu längre ifrån det som faktiskt händer i 

verksamheten. Så genom mitt val av observationer som metod har jag kommit så nära den faktiska verksamheten 

som jag kunnat inom ramarna för denna uppsats.  

Om jag däremot skulle ha haft kvar observation som metod men valt en annan teori så skulle även analysen varit 

annorlunda. Så om jag skulle ha valt att ha poststrukturalism som teori skulle troligen resultaten ha kommit att 

handla mera om vilka diskurser som råder och hur man ser på språkets användning inom en förskoleverksamhet. 

Om jag istället skulle ha valt femenelogi som teori så skulle min analys troligen handla om vilka gester som 

används i kommunikation med andra och hur olika livsvärldar i form av människor kommunicerar med varandra. 

Dessa teoriers val skulle ha lett till att jag hade fått fram ett abstraktare och ogripbarare resultat. Medan med den 

valda teorin så kommer jag närmare verksamheten och den kommunikationen som sker människor emellan.    

Resultat och analys 

Tunnelbanestation Hornstull 

Det är utflyktsdags med förskolan. Jag följer barnen och pedagoger till tunnelbanans station Hornstull. Där får vi 

vänta några minuter på att nästa tunnelbana ska komma. Då börjar ett av barnen, Harald, att noga studera 

stationsnamnet på väggen. 

Harald: ”Det är min bokstav” och syftar på Hornstulls begynnelsebokstav. 

Pedagogen Hålger: Ja det stämmer. 

Harald: Och det är din bokstav också. Jag har tre bokstäver som är samma. 

Pedagogen Hålger: Mmmm, ja det har du rätt i. Se hur många jag har. En, två. Jag har två som är samma. 

 

Diskussionen om hur många lika bokstäver som fanns i respektive namn och ordet Hornstull fortsatte sedan med 

flera både närvarande och icke närvarande personer från förskolan. 

 

Bild 1. Bokstäverna som samtalet kretsade kring 

Världen vi lever i är uppbyggd av sociala praktiker (Säljö 2005, s. 48, 75) och där vi som människor skapas av 

vår omgivnings struktur. Där vi i vår tidigaste språkinlärning lär oss språket genom just vår omgivning. Då är 

böckers betydelse lika stor för att lära sig ett språk (Fast 2008, s.38).  I en Ur och Skur praktik som inte har lika 

stor tillgång till böcker, som andra förskolepraktiker, i sin verksamhet blir de omgivande sociala praktiker som 

barnen befinner sig i ännu viktigare och att ta vara på de tillfällen som uppkommer i vardagen blir även de ännu 

viktigare. Därmed blir den omgivande sociala praktiken (Säljö 2005, s. 48) som barnen befinner sig i en större 



14 

 

och viktigare del i barnens språkinlärning. Likt i situationen ovan så använder pedagogen sig utav den 

omgivande miljön i tunnelbanan och dess skyltar och på så sätt kompletterar pedagogen språkinlärningen genom 

detta för de böcker som en annan förskola skulle använt sig av. Genom att använda tunnelbaneskylten för att 

skapa ett samtal om vilka bokstäver exempelvis barnens namn innehåller. Så genom den sociala praktiken (Säljö 

2005, s. 48) att kommunicera via skyltar så medierar (Säljö 2005, s. 44) Harald sitt intresse (Lindalh 1998, s. 97) 

för bokstävernas utseende och likhet med bokstäverna i sitt egna namn. Skylten fungerar även som en artefakt, 

ett fysiskt redskap som skapar möjligheten till en diskussion om bokstäver på ett naturligt sätt i barnens vardag. 

Vilket också kan benämnas som emergent literacy (Fast 2008, s. 38). En form av literacy som tar stor fasta på 

den specifika sociala kontexten som språket befinner sig i och lärs i. Så själva kulturen av skyltar som 

kommunikationsmedel i samhället gav tillfälle till att ha en diskussion om bokstäver och därigenom hur språk 

byggs upp. Denna situation utnyttjas till att avkoda sin omgivning samt skapa ett lärande tillfälle med hjälp av 

den samme.  

Att vara pedagog i en Ur och Skur förskola ställer större krav på att vara flexibel och uppmärksam för vad som 

händer i de vardagliga situationerna och att ta vara på dessa. Att ta vara på det som omgivningen erbjuder och 

vara uppmärksamma på vilka intressen som barnen visar för i sin omgivning samt vilket lärande som kan ske i 

den. 

Frågeleken: Vilket djur? 

Följande är ett utdrag ur en frågelek som ta plats när det inte fanns utrymme för att göra så mycket annat, till 

exempel när vi åkte tåg, buss eller tunnelbana eller under en promenad.    

Simon: Ska vi leka ”vilket djur”? 

Jessica: Ja visst! Vem ska börja? 

Simon: Du får börja. 

Jessica: Det här djuret lever i Afrika. Det är gult och har bruna prickar. Den har en lång hals. 

Simon: Är det en giraff. 

Jessica: Ja! Nu är det din tur. 

Simon: Det här djuret bor i skogen. Det är stort och har horn. 

Jessica: Vilken färg har det? 

Simon: Den är brun. 

Jessica: Bor den i svenska skogar? 

Simon: Ja. 

Jessica: Då vet jag! Det är en älg. 

Simon: Ja! Det var rätt. 

 

Bild 2. Ett av djuren som ofta användes i denna frågelek 
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I denna frågelek utmanas barnen att både förklara så motparten skulle förstå och att tänka själva för att komma 

på vad motparten menade. Det kreativa tänkande som krävdes för denna lek blev ett mediering språkligt redskap 

(Säljö 2005, s. 44). Ett redskap för att lista ut vad den andra tänkte på. Vygotskij (2001, s.320) menar att fantasi 

och kreativt tänkande är en väg till att utmana tanken och sätta igång processer. Detta avspeglar sig även i de 

språk vi förmedlar menar Vygotskij (2001, s. 320) vidare. Så denna frågelek är ett exempel på hur barnens 

tankar, kreativitet och språk kan utmanas och utvecklas.  

Leken var introducerad av pedagogerna i ett tidigare skede men nu allt oftare med initiativtagande av barnen 

själva. Ibland skedde leken tillsammans med pedagogerna men allt som oftast endast tillsammans med sina 

jämnåriga kamrater. Barnens intresse (Lindahl 1998, s. 97) för denna lek visar på att de dels var intresserade av 

att experimentera med språket genom att beskriva djuret på så klurigt och nyanserat sätt som möjligt. Dels att det 

fanns ett intresse för att se om även pedagogerna skulle ha det kämpigt med att förstå vad de menade och dels att 

lista ut vilket djur som de menade. Genom växlingen av frågor och svar av både barn och pedagoger så skedde 

ett ömsesidigt kunskapsutbyte som sker inom den proximala utvecklingszonen (Bråten 1998, s. 23-24). Denna 

lek ledde även till att en frågekultur växte fram. Först som andra liknade lekar men där temat på frågorna var 

annat. Men också en kultur som tillåter barnen att ställa frågor i vardagen om saker de undrar över till både 

pedagoger och sina kamrater.  

Så med att introducerad en lek där frågor stod i stort fokus så skapade pedagogerna en kultur där 

frågemöjligheterna var mycket stor och tillåtande. Denna sociala praktik (Säljö 2005, s. 48) som pedagogerna 

hade skapat tillät frågorna att ställas samt att den lät alla barn att komma till tals på ett naturligt och fördomsfritt 

sätt. Så genom den sociala praktiken (Säljö 2005, s. 48) av en frågekultur så skapade pedagogerna goda 

förutsättningar för språkinlärning och ger även barnen möjlighet till att utrycka sig mera omfattande. 

  

En byta plats lek bland träden 

Följande är ytterligare ett exempel på en lek som startas upp av en pedagog och fortsätts att användas av barnen 

samt att det utmanar det abstrakta tänkandet och beskrivningsförmågan. 

Leken börjar med att alla deltagarna utom en står vid varsitt träd. Den som inte har ett träd är nu lekledaren, som 

från början här var en av pedagogerna. 

Pedagogen Stina: Alla som har något rött på sig byter plats.  

Tyra: Jag har en röd jacka. Och det har Lisa också. Kom Lisa vi byter träd. 

Tyra tar med Lisa till ett ledigt träd. 

Pedagogen Stina: Alla som har stövlar på sig byter plats. 

Tage: De har jag!  

Frida: Jag med! 

Både Tage och Frida byter plats till var sitt träd. 

Lisa: Nu vill jag säga! 

Pedagogen Stina lämnar plats åt Lisa i mitten och drar sig sakta bort från leken. 

Lisa: Alla som har mössa på sig byter plats. 

Tyra: Det har inte jag men Tage och Frida har det. 

Tage och Frida byter träd igen. 

Lisa: Alla som har…alla som har västarna åt det här håller. Lisa visar på sin bak och fram vända väst.  

Tage: Nu får Tyra byta plats. 

Och Tyra byter till ett annat träd. 
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Bild 3. Träden som barnen bytte mellan i sin lek 

 

På detta vis fortsätter leken med allt mer kreativa och specifika kriterier för att byta plats. Andra barn kommer 

och går i leken medan Lisa, Tyra, Tage och Frida var konstanta deltagare. Kamraternas kommande och gående 

verkar inte störa de som är kvar i leken, vilket kan bero på att det fanns en stark, tillåtande kultur att ställa frågor 

och låta alla vara delaktiga i både lek och allvar. Precis som i situationen med frågeleken om djuren så utmanas 

barnens förmåga att beskriva saker verbalt. Skillnaden här är att de har konkreta artefakter (Säljö 2005. s, 28), i 

form av kläderna och liknade, att ta hjälp av. Kläderna agerar mediterande (Säljö 2005, s. 37) i sammanhanget 

genom de gester som barnen använder sig utav inom leken. Som till exempel när Lisa visar på sin väst för att 

signalera åt vilket håll västen skulle sitta för att man skulle få flytta på sig. Den naturliga placeringen av träden i 

formen av en cirkel tillät barnen att skapa en egen spelplats för sin lek. Det verkar som det finnas flera sociala 

praktiker (Säljö 2005, s. 48) som säger att vi ska befinna oss i en ring vid till exempel samlingar och andra lekar. 

Troligtvis för att man som pedagog kan se alla barnen och att barnen kan se varandra så man kan lära känna 

varandra och bli kompisar eller i alla fall så alla inom verksamheten känner igen varandra till utseendet. Inom 

ramen för leken så hjälper barnen varandra för att förstå vad lekledaren menar i sina uttalanden om vem som ska 

byta träd. Genom att de hjälper varandra med att förstå viken färg eller vilket klädesplagg som det syftades på så 

använde de sig av den proximala utvecklingszonen (Bråten 1998, s. 23-24). Hjälpen kunde bestå av medierade 

gester (Säljö 2005, s. 37) men främst genom att tolka om lekledarens tal så att alla i leken kunde förstå vad som 

menades. Genom att använda andra ord eller tala om för kamraterna när det var dags att byta träd eller att stå 

kvar vid samma träd.  

Vygotskij menar att allt lärande sker två gånger (Dale 1998, s. 34). Först på en social nivå likt här när barnen 

hjälper varandra med vad som menas och när de ska flytta eller stå kvar. För att därefter bli en individuell 

kunskap inom varje enskild individ. Som här när barnet själv förstår lekledares instruktioner och vet vad den ska 

göra.  

Leken bidrar till att barnet som agerar lekledare utmanas att förklara och beskriva de artefakter som de har 

framför sig så att alla förstår och därigenom ibland hitta andra ord eller andra sätt för att gör sig förstådd. Vilket i 

sig tur leder till att lekledare utmanas i att nyansera sitt språk och därigenom öka sitt ordförråd och sin förståelse 

för hur kommunikation kan ske. Medan lekdeltagarna utmanas i att förstå och tolka det som lekledaren menar är 

kriterierna för att byta träd eller att stå kvar vid nuvarande träd. 
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Fantasin flödar och leken rullar 

Framme vid en basplats på Hellasgården så sprider och grupperar sig barnen snabbt och börja leka lekar som de 

verkar fortsätta med sen tidigare. Alla de tre lekar som snabbt utformar sig och avskiljer sig från varandra pågår 

sedan tills det var dags att gå därifrån, trots att det kom andra barn dit samt lunch och korvgrillningen. Detta 

fenomen i sig har jag inte upplevt tidigare men kan ha sin förklaring i att leken pågår just utomhus och att en 

sådan sak som lunch inte då behöver bli till ett avbrott i leken utan kan inkluderas i den på ett naturligt sätt. Nu 

följer ett utdrag ur en av dessa lekar. 

Kalle, Moa och Adam sitter på en stor sten, Kalle längst fram, Adam längst bak och Moa där emellan. I deras lek 

så är stenen de sitter på ett rymdskepp. 

 

Kalle: Går det bra där bak? Inget som ramlar av.     

Adam: Det går bra. 

Moa plockar upp en pinne, sätter den mot örat och säger: Det här är en telefon. 

Kalle: Näää, det är ingen telefon. 

Moa: Jooo, det är det visst. 

Kalle: Okej. Men det är bådas telefon då. 

Adam: Kan vi dra ner fönstren. 

Kalle: Nää, då kan de skjuta in där. 

Adam: Okej, då. 

Kalle: Det finns bara fönster här framme där jag sitter, inte där bak där du sitter. Så de inte kan skjuta på oss. 

Kalle: Nu får du köra. Det är jobbigt att köra. 

Kalle lämnar plats åt Moa vid ”förarplatsen”. 

Kalle: Nu ska jag gå och dricka kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. 

Kalle kliver ned från stenen och Moa och Adam följer efter och dricker kaffe dem med. 

Kalle: Titta här är maten! 

Barnen går en bit bort för att sätta sig och äta vid en trädrot. 

Kalle: Vi måste äta upp maten nu innan robotarna kommer. 

Alla tre barnen äter fortare och tittar sig oroligt omkring. Då kommer robotarna. 

Där lämnar vi leken när striden har brutit ut och efter en kort strid så räddade sig barnen undan i sitt rymdskepp.  
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Bild 4. Stenen som blev ett rymdskepp i barnens lek 

 

Med denna situation vill jag belysa att leken i skogen tillåter stor fantasi samt att barnens egna intressen att få 

komma till uttryck i deras lek. Vilket Vygotskij menar är en grundförutsättning för vidare språkinlärning och det 

abstrakta tänkandet (Dale 1998, s. 34). I situationen är samma pinne både en telefon och ett vapen samt att de 

attackerande robotarna är helt sprungna ur fantasins värld, det vill säga att det är någon fysisk person som spelar 

dessa. Skogens material eller artefakter gav här barnen möjligheter till att utveckla sin lek dit dem ville. Medan 

artefakter (Säljö 2005, s. 28) som är skapade av människor är omgärdade av mer sociala praktiker och har i 

större utsträckning förutbestämda användningsområden för att underlätta eller skapa struktur i vår vardag. Så här 

när barnen själva får mediera (Säljö 2005, s. 44) mening och skapa egna användningsområden av skogens 

artefakter till olika föremål så skapas utrymme för deras egna intressen. Medieringen av skogens artefakter sker 

genom att barnen socialt bestämmer vad en viss pinne eller sten ska representera vid just detta tillfälle i leken. 

Detta tillåts hända då det finns en social praktik utav att barnens intressen och tankar är viktiga och värda att ta 

till vara på. Så därigenom vidgades också möjligheterna att utveckla leken i flera olika riktningar. Även om 

barnens lek oftast är en reflektion eller reaktion på vad de själva har upplevt eller sett i sitt egna liv så kan 

naturens normbefriade artefakter ge barnen större frihet att mediera (Säljö 2005, s. 44)  mening och egenskaper i 

de artefakter (Säljö 2005, s. 28)  som de använder sig ut av. Skogens artefakter (Säljö 2005, s. 28) tillåter även 

barnen i situationen att mediera (Säljö 2005, s. 44) sina egna intressen och socialt konstruera de redskap som de 

är intresserade av att använda i sin lek. Som när Moa hemskt gärna vill mediera (Säljö 2005, s. 44) sitt intresse 

för att kommunicera med andra genom att socialt bestämma att en av pinnarna skulle vara en telefon trots att det 

gick emot den ledande Kalles åsikt. Moa stod på sig i situationen för att få fram sin vilja och sitt intresse för 

telefonen för att kunna kommunicera med andra även på större avstånd. Även Kalle visar ett stort intresse i leken 

genom sin bestämmande roll. Intresset för rymdskepp, robotar och krig visar vidare på ett intresse för att resa i 

väg till platser eller världar bortom den vardag som han till vardags lever i. Samtidigt som han även visar 

intresse för en matsituation som är en mera alldaglig situation i barnens vardagsliv.  

 

Genom att barnens lek inte behöver avbrytas för vardagsaktiviter, så som lunch och städning, så ges deras lek 

större möjligheter att pågå längre och låta barnens egna fantasi sätta gränserna. Fantasin, som också kan ses som 

ett inre språk, som Vygotskij menar är ett steg om att få ett verbalt, yttre språk för när man kan tala med sig själv 

så kan man även tala med andra i sin omgivning.    

Mulle-Knytte samling  

Det är dags för en av Ur och Skurs utmärkande aktiviteter som den här dagen börjar med en samling med två 

grupper tillsammans Mullarna, de äldsta barnen, och Knyttarna, mellanbarnen på förskolan. Mulle och Knytte är 

stora kulturbärare som finns på en central nivå inom alla Ur och Skur förskolor.  

 

Pedagogen Stina: Nu tror jag att det är någon som vill komma fram här. De har bökat och stökat här. Mulle, 

Mulle är ju lite trött. Han behöver sin sång för att komma fram. Barn och pedagoger sjunger Mulles sång 

tillsammans och han kryper fram.  

Mulle: Hej det var länge sen. Jag låg i påsen förra veckan och väntade på att komma upp men det var ingen som 

plockade upp mig. Jag vet inte om ni glömde bort mig.  

Pedagogen Stina: Näää, vet du vad Mulle det var så blött ute och barnen var så sugna på att hoppa från stenar så 

att du kom aldrig fram. 

Mulle: Nää men jag hörde att ni stod och lyssnade på fåglar. Hörde ni några fåglar? 

Barnen: Jaa, jaa, ja de gjorde vi. 

Pedagogen Stina: Hörde ni några fåglar förra gången Mullar? Var det mycket fåglar förra gången? 
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Barnen: Nej, inte så många. 

Mulle: Nää, jag förstod väl det. Det var ju regnigt. Fåglarna är ju lite så där, de kvittrar ju inte när det regnar. 

Ska vi var tysta och se om vi kan höra något nu? Nu är det ju sol? 

Tystnaden lägger sig och fågelkvitter hörs vilket barnen kommenterar. 

Pedagogen Stina: Vad hörde ni för något? 

Barnen: Fågel. Jag hörde en fågel. 

Samtalet fortsätter med frågor och svar om fåglar en stund. Tills Mulle tar till ordet igen. 

Mulle: Men hör ni, jag hörde nämligen att när ni var ute och letade efter fåglar så hittade ni en massa sådana här 

(plockar upp en avgnagd kotte). Och det vet ni ju vem som har ätit på? 

Barnen: Ekorren! Ekorren! Ekorren!  

Mulle: Precis och därför tänkte jag ge er ett uppdrag!  Knyttarna får gå med Knyttefröken och leta lite efter 

sådana här ekorrställen och plocka med er lite sådan här gammal ekorromat. Och Mullarna jag hörde att ni hade 

några ekorrställen och plocka med er massa sådan. (Viskande) Sen ska vi göra blommor av dem. Det är ju 

massor av blommor som har kommit fram. Bland annat en gul blomma som ni hittade på vägen. Vad hette den? 

Adam: Tussilago! 

Även blomsamtalet pågår en stund med frågor och svar om desamma. Sedan bär det av på Knytte- respektive 

Mulleäventyr. Jag följer med Mullarna på deras äventyr och jakt på avgnagda kottar. 

 

Bild 5. Detta är Knytte och Mulle så som även dockorna ser ut fast i en handdockas form. 

 

I denna situation så använder sig pedagogerna utav dockorna Mulle och Knytte för att representera vad som 

hände förra veckan samt för att ge dagens upptäcktsuppdrag. Dockan tjänar här som ett mederande redskap 

(Säljö 2005, s. 27, 44) för pedagogerna att kommunicera med barnen på ett annorlunda och spännande vis. Samt 

ett hjälpmedel för pedagogerna att väcka intresse hos barnen för vad som de vill få sagt. Genom att låta dockan 

få vara deras språkrör, som barnen har en annan sorts mer vänskaplig samhörighet med. Även om en del av 

barnen var medvetna om att det var pedagogen som styrde dockans rörelser och tal så blev repetitionen av förra 

veckans upptäcktsfärd och utdelandet av dagens uppgift mycket intressantare för att det kom från Mulle.  

Pedagogerna använde även dockorna för att bevara koncentrationen och intresset i samlingen levande genom att 

växla något mellan att tala som sig själv eller som Mulle eller Mulles kompis Knytte, som användes på liknade 

vis. Dockan tjänade även, via pedagogen, som den mera kunniga i situationen och hjälpte barnen in i en proximal 

utveckligszon av berättande (Bråten 1998, s. 23-24). Genom de frågor om dåtiden samt om barnens 

faktakunskaper så kan Mulle utmana barnen att berätta om sina erfarenheter. Den proximal utvecklingszonen 

(Brånten 1998, s. 23-24) förstärks även genom att barnen ges möjligheten att både ha en fast punkt att titta på 

och en annan karaktär att lyssna till. Dockan i sig tjänar både som en fysisk artefakt och en språklig artefakt 

(Säljö 2005, s.28). Som en fysisk artefakt (Säljö 2005, s. 28) tjänar den som en konkret punkt att kunna fokusera 

på samt blir en extra karaktär att ha en relation till. Som en språklig artefakt (Säljö 2005, s. 28) så tjänar dockan 

som en förlängning av pedagogen och vad denne vill säga, men genom att göra detta genom dockan så gör 

pedagogerna det mer intressant för barnen. Genom att denna välbekanta karaktär återkommer inom 

verksamheten tjänar den även som en trygghet i den så i övrigt förändliga omvärlden med dess signaler som kan 

vara svåra att tyda.  
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Här har pedagogerna hittat ett hjälpmedel i form av dockorna för att göra samlingen mera spännande och 

intresseväckande för barnen. Pedagogerna har skapat förutsättningar för alla barnen att hålla koncentrationen 

uppe genom hela samlingen genom att växla mellan att prata själv och genom Mulle eller Knytte. Som barnen 

har eller håller på att knyta an till som en ömsesidig kommunikativ partner.  

 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag först redogöra för syftet och frågeställningen igen samt sammanfatta resultatet av 

studien. Sedan kommer jag att diskutera hur dessa resultat kan förstås i förhållande till tidigare nämnd forskning. 

 

Syftet med min studie vara att öka kunskapen om hur barns språkinlärning påverkas av att ofta befinna sig i en 

utomhusmiljö. Med frågeställningarna: Vilka förutsättningar finns det för barns språkinlärning i en 

utomhusmiljö? samt: Hur kan platsens betydelse för barns språkinlärning beskrivs och analyseras? 

 

Platsens betydelse för barns språkinlärning 

 

I mina resultat kan man se att det ofta är barnen som tar initiativ till en lek. Det menar Relph i Änggård (2012, s. 

2) att det är det första rummet som barn befinner sig i. Att det finns en drift och en instinkt hos alla människor 

från födsel att kommunicera med sin omvärld vilket barnen gör när de initierar till exempel en frågelek, vilket 

oftast sker på barnens egna initiativ. Det andra rummet innehåller våra erfarenheter och upplevelser av 

omvärlden och det sista rummet som Relph beskriver innehåller sociala sammanhang och yttre organisation av 

våra liv (Änggård 2012, s. 3). Liksom Relph beskriver de olika rummen så skapas en social praktik som (Säljö 

2005, s. 48) beskriver i sitt sociokulturella perspektiv. Om det inte är detta första rum så kan det även vara någon 

av de andra två rummen som  Relph (Änggård 2012, s. 3) menar finns för kommunikation. Båda dessa två rum 

kräver kontakt med andra, de kräver erfarenhet och förståelse av sin omvärld. Både Relph och Änggård (2012, s. 

3, 13-14) menar att den fysiska platsen har betydelse för hur kommunikation kan fungera. Änggård (2012, s. 14-

15) menar att både barn och vuxna skapar platser i naturen för olika aktiviteter, platser som är fyllda med 

språkliga normer och därigenom möjligheter till kommunikation. Vilket i den ovan beskrivna studien visar sig 

tydligt när barnen leker vid Hellasgården, där leken (Fantasin flödar och leken rullar) som sker vid stenen har 

blivit en återkommande företeelse för några av barnen och de utvecklar leken och sin kommunikation inom 

leken och rummet vid varje besök. Stenen blir en artefakt ett redskap för kommunikation barnen emellan likt de 

artefakter som beskrivs av (Säljö 2005, s. 28). Detsamma kan sägas om leken vid träden där barnen via 

kommunikation byter plats med varandra, där naturen skapar en plats för en kommunikativ aktivitet. Det visar på 

att när tid och utrymme för olika sorters lekar skapas oavsett var man är eller vilken tid på dagen det är så har 

den fysiska omgivningen och den sociala praktiken som beskrivs av Säljö (2005, s. 28) förutsättningar för 

barnens egna initiativ och kommunikation. Och därigenom ges det förutsättningar för barnens språkinlärning och 

för att de uppmuntras att utforska och leka med språket både av pedagogerna, genom deras förhållningssätt, och 

av naturens normfria strukturer.   

 

Vidare menar Aaseo och Melhuus (2007, s. 43-44) att barnet i sig är en egen plats som endast barnet själv har 

rätt att tillträda. Barnet kan dock kommunicera med andra platser i meningen andra människor och utomstående 

platser. Genom att varje individ ses som en plats med inneboende egenskaper och erfarenheter samt 

kommunicerar med varandra så kan kulturer såsom den frågekultur eller kulturen av att låta barnens egen lek 

vara i centrum växa fram. Att en så tillåtande och fri lekkultur som mina resultat visar på menar Bruce (2010, s. 

101) ger goda förutsättningar till att kommunicera och lära sig tillsammans med andra. Dock har studier visat på 
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att barn allt mera leker inomhus och allt mer själva eller tillsammans med digitala resurser som oftast innehåller 

färdiga normer och handlingsmönster. Vilket ger barnen mindre möjlighet att utforska sin fantasi och kreativitet 

(David 2015, s. 74-75). Detta skulle då gå emot det Änggård (2012, s.14) menar skulle vara flera viktiga aspekter 

av barnens kommunikationsmöjligheter samt möjligheter till att vara medskapare av sin egen omvärld. Vilket 

Elm Fristorp och Lindstrands (2012, s. 91) forskning visar, att barn gör genom att skapa sina första egna tecken 

eller teckensystem. De menar att barnen skapar ett eget teckensystem innan de introduceras till det officiella 

skriftspråket. Dels för att försöka närma sig det som de ser att vuxna ägnar sig åt och dels för att hitta ett annat 

sätt att kommunicera med varandra. Vidare menar Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 97-101) att 

omgivningen är en viktig faktor för barnens lärande. Vilka förutsättningar och möjligheter omgivningen ger är 

avgörande för vad barnen lär sig både att tala och de sociala strukturerna. I min studie så var det skriftliga 

språket bortvalt, dock så kunde man se att barnen ofta skapade egna talspråkssignaler i sin lek. När de ändrade 

tonläge eller liknade för att visa när de var inne i leken eller var utanför den och bestämde förutsättningarna för 

leken eller när de visade känslor vid frågeleken. Både de social praktiker som pedagogerna skapar och de fysiska 

praktikerna som utomhusmiljöerna erbjuder ger förutsättningar för många och öppna samtal i många olika och 

förändliga konstellationer mellan både barn och pedagoger. Många i bemärkelsen att det kan pågå flertalet 

samtal samtidigt utan att de stör ut varandra vilket de troligtvis skulle ha gjort inomhus. Och öppna i 

bemärkelsen att det är lätt att rent fysiskt att ta sig in eller ut ur ett samtal då den fysiska miljön har mindre 

begräsningar än en inomhusmiljö med väggar och dörrar som vilka inte finns utomhus där de största 

begränsningarna kan bestå utav ett träd eller liknade.  

 

Utomhusmiljöns förutsättningar för barns språkinlärning 

Clay (1991, s. 27) menar att en annan viktig beståndsdel i ett barns språklärande är den närmaste omgivningen. 

Först är det en språkpraktik som skapas i hemmet i direkt samband med barnets födelse tills de börjar förskolan 

där en annan språkpraktik finns eller skapas. Clay (1991, s. 27) menar att dessa två språkpraktiker kan krocka 

och göra det svårt för barnet att hantera. Då menar Clay (1991, s.27) vidare att det är pedagogens uppgift att 

hjälpa barnet att skapa en förståelse mellan dessa båda språkpraktiker. I min studie framgår det dock inte hur 

hemmet eller samarbete mellan hemmet och förskolan ser ut då fokuspunkten för studien var vad som hände i 

förskolans verksamhet. Det som däremot framgår i min studie är att pedagogernas förhållningssätt och skapande 

av strukturer visar att pedagogerna tycker att barnens tankar, frågor och lekar är viktiga. Detta syns genom att de 

skapar tillfällen för både lek som vila samt frågor och samtal. Gjems (2011, s. 505) däremot menar att pedagoger 

har mera talutrymme än barn i förskolan samt att pedagoger ställer frågor som kan svaras enstavigt på eller 

snabbt blir nöjda med det svaret som de får av barnen och där igenom ger barnen ännu mindre talutrymme. Detta 

motsätter sig dock resultaten från min studie. Där det fanns både en stark kultur av att leka lekar som innehåll 

frågor och svar och ett öppet klimat för att ställa frågor och få möjligheter att ge längre svar, främst då i en 

samlingssituation som till exempel vid Mulle-Knytte samlingen. Detta visar att liksom Säljö (2005, s.48) så 

skapar pedagogerna social praktiker och sociala regler vilket ger dem de sociala färdigheter som lägger grunden 

för det livslånga lärandet och de grundläggande normer och värden som barnen har som grund för resten av sitt 

liv. Detta kan ske då barn och pedagoger har goda förutsättningar både fysiskt och socialt att tala med varandra i 

en förändlig utomhusmiljö. Miljön i sig kan inbjuda till samtal med dess olikheter och förändlighet. Men också 

möjligheten till att röra på sig eller förflytta sig under ett samtal ger det större utvecklingspotential och leder till 

att barnen får flera tillfällen att använda och utveckla sitt egna verbal språk. Tillsammas med att pedagogerna har 

skapat en social praktik där barnens tankar, frågor och lekar är viktiga så finns det goda förutsättningar för 

språkinlärning.    

 

I samlingssituationer var pedagogerna skickliga på att kolla att barnens intresse var vid liv eller avväga när det 

var dags att avsluta samlingen. Men ibland behövde samlingarna vara något längre än vad barnen kanske klarade 
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av och då hade pedagogerna förberett för att plocka fram Mulle och Knytte dockorna. För med hjälp av dem så 

kunde pedagogerna växla mellan att tala genom dockan och tala själva och på så vis hålla koncentrationen och 

intresset levande i samlingen. Forsberg Ahlcrona (2009, s. 19) menar att dockan har en kommunikativ förmåga 

för att man själv kan lägga in egenskaper i dockan. I Mulle- och Knyttedockan ligger den mänskliga egenskapen 

att vara mycket kunnig. Därför blir, det som Forsberg Ahlcrona (2009, s. 157) också menar, ett ömsesidigt 

samspel mellan dockan och det kompetenta barnet på ett mer jämbördigt vis än om det skulle vara en pedagog 

som skulle berätta saker som de nu låter Mulle eller Knytte berätta. Dockan blir ett hjälpmedel att ta sig förbi den 

proximala utvecklingszonen och fungerar därigenom som en artefakt såsom den beskrivs av Säljö (2005, s. 48-

57). Ett hjälpmedel att hålla kommunikationen vid liv längre vilket ger möjligheten att utveckla ett mer nyanserat 

talspråk.   

Utemiljöns betydelse för barns literacy 

Även som tidigare forskning nämnt finns det lite forskning som har tittat på sambandet mellan motoriska 

färdigheter och barns språkinlärning. Men den tidigare redovisade forskningen som genomfördes med barn i 

skolans tidigaste del (Eriksson 2005, s. 83) så visade det sig att de barnen som ingick i studien förbättrade sina 

skolresultat samt sin motorik. Vad gällande min studie är det svårt att säga vad som är vad. Är det utemiljöns 

förtjänst att barnens språkinlärning är som den är eller är det pedagogernas förtjänst genom skapande av de 

öppna sociala strukturerna. Dock har ökad fysisk aktivitet visat sig förbättra koncentrationsförmågan vilket i sin 

tur leder till bättre förutsättningar för lärande. Ett barn som får möjligheten att vistas mycket utomhus får då 

bättre förutsättningar att vara fysiskt aktiva. Om det stämmer att både Sveriges Pisa resultat i läsförståelse 

sjunker stadigt och att grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan så har förskolan ett stort ansvar för att 

lägga denna grund. Detta ansvar och uppdrag är tydligt i den senaste läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) både 

med uppdraget i stort samt och med de utökade strävansmålen. Ett strävansmål handlar om att varje barn ska 

utveckla sin motorik och skapa en god kroppsuppfattning, detta menar Eriksson (2005, s. 83) att man uppnår bäst 

genom att genomföra motorisk träning. Förutsättningarna för att genomföra motorisk träning naturligt till 

vardags för de barn som vistas i en utomhusmiljö är större än för de barn som oftare befinner sig inomhus. 

Naturens föränderliga terräng och variation ger barnen som vistas i den flera naturliga utmaningar att utforska 

sin kropps förmågor och möjligheter än ett barn som är inomhus på ett platt golv. Naturens förutsättningar 

tillsammans med vad som framstår, både i min studie och i allmänhet, som mycket engagerade pedagoger genom 

stort deltagande i vidareutbildningar och andra aktiviter ger goda förutsättningar för barnens både språkinlärning 

och deras allmänna kunskapsskapande kring miljön de befinner sig i. 

Kritiska röster mot vistelse i utemiljö 

Den kritik som finns från föräldrahåll är funderingen om att vara utomhus så pass mycket verkligen är den bästa 

miljön för våra yngsta medborgare att befinna sig i. De undrar över om pedagogiken blir lika bra och om deras 

barn får samma tillgång till sådana saker som traditionellt sett är mer lättillgängligt inomhus såsom papper och 

penna. Kritiken från forskare består utav att de menar att förskolan har ett oreflekterat förhållningssätt till att 

vara utomhus. Gunilla Hallden med flera menar att förskolan ofta inte har reflekterat över vad natur innebär, för 

den kan se mycket olika ut, samt hur man ska förhålla sig till denna. 

 

Motargumenten mot denna kritik från både föräldrar och forskare är att förskolor som har en utomhusprofil har 

reflekterat över både vad natur innebär och vilken pedagogik som ska bedrivas i den. Verksamheten kräver mera 

planering och struktur för att skapa möjligheter för att till exempel rita eller skapa på annat vis. Men det ger 

också andra möjligheter till att skapa och leka på andra vis än vad det gör att göra det inomhus. 
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Betydelse för praktiken och professionen  
 
Under detta arbete och främst under insamlingen av empirin har fått upp mina ögon för betydelsen att skapa 

förutsättningar och goda strukturer för barnens lek och lärande. Att skapa en kultur där frågor kan flöda och 

barnens egna lekar har en självklar och inkluderande position i verksamheten ser jag som ett mål i mitt framtida 

yrkesliv. För att konstruera en liknande praktik som i min studie så förställer jag mig en ”spiral” av händelser 

och strukturer innan man kan komma upp till att skapa goda förutsättningar för språkinlärning för barnen i en 

verksamhet. Längst ner i denna ”spiral” skulle enligt mig vara ett gott, tillåtande och öppet diskussionsklimat 

mellan pedagoger och andra vuxna. Ett sådant klimat är nödvändigt då det är förutsättning för att komma fram 

till en gemensam värdegrund det vill säga vad som är viktigast inom verksamheten samt gemensamt synsätt på 

barn och deras lärande. Vidare så ligger denna värdegrund och detta synsätt på vad ett barn bör lära sig och hur 

de lär sig för pedagogernas förhållningssätt gentemot både barn, föräldrar och kollegor i den praktiska 

verksamheten. Sedan menar jag att man som pedagog kan förstärka sitt eget förhållningsätt genom att ge 

möjligheter till att vistas i miljöer som i sig själva ger goda förutsättningar för lärande. Detta för att ge 

möjligheter för barnen att leka och utforska utifrån deras egna intressen och förmågor. Detta förarbete, med en 

”spiral” av händelser, menar jag skulle kunna skapa möjligheter för att ge barnen goda förutsättningar till en bra 

språkinlärning och att lära känna sin kropp och sin omgivning i en förskoleverksamhet. 

 

Slutsatser 

Det som jag flertalet gånger återkommer till är att kombinationen mellan utomhusmiljön och pedagogernas 

förhållningssätt är det som skapar de goda förutsättningar för barnens språkinlärning. Utomhusmiljöns fördelar 

för barns språkinlärning syns genom att den är mer normfri eller har mycket svaga sociala praktik laddningar och 

konstruktioner i sina artefakter och övrig utformning. Det i sin tur leder till att barnen inte blir lika styrda i sin 

lek utan deras lekar kan skapas och utformas åt olika håll. Det som pedagogerna gör för att skapa goda 

förutsättningar är att det har ett tillåtande och öppet förhållningssätt gentemot barnen. De låter barnens frågor 

och lekar att ta tid och plats samt visa att dem tyckte att det var viktigt. Så slutsatsen blir att utemiljön ger 

förutsättningarna men pedagogerna skapar möjligheterna att utnyttja den. 

 

Vidare forskning 

Som framkommit tidigare i denna uppsats under rubriken ”Tidigare forskning” så är sambandet mellan barns 

motoriska färdigheter och deras språkfärdigheter ett område som inte har utforskats i så stor omfattning. Liknade 

är det med kritiken mot att utomhusvistelse är oreflekterat och mycket rutinmässigt inom förskolan. Så vidare 

skulle det behövas studera vidare på två saker. Det första skulle vara vilka effekter som utomhusvistelse 

verkligen har för barnens både fysiska och mentala hälsa. Det andra skulle vara de mera pedagogiska aspekterna 

av en förskolas verksamhet. Vilka möjligheter, förtjänster eller förluster har en utomhuspedagogik för barnens 

lärande och utveckling. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Informationsmejlet  

 

Hej, 

Jag heter Jessica Svensson och är förskolelärarstudent vid Stockholms universitet. 

Nu är jag inne på min sista termin och inom ramen för vår sista kurs ska vi skriva ett självständigt arbete. Detta 

arbete ska vara förankrat dels i forskning och teori men också i förskolans vardagliga verklighet. 

Mitt intresse har för förskolor med friluftspedagogik och utomhusvistelse som inriktning har alltid funnits men 

har ökat under utbildningens gång. Tillsammans med mitt intresse för barnens språk och kommunikation 

förmågor och dess språkinlärning. Även sambandet där mellan har intresserat mig. 

Detta tänkte jag undersöka genom att var i en utomhusverksamhet och observera med hjälp av anteckningar, ljud 

upptagningar och eventuellt fotografering av miljön som den sker i. 

Så nu är frågan om jag skulle kunna få göra dessa observationer hos er? 

Det som kan tas under övervägande här är om de flesta föräldrarna skulle låta sina barn få observeras för detta 

ändamål. I själva slutprodukten kommer alla medverkade att avidentifieras men det kan fortfarande vara känsligt 

att delta. 

Denna kurs har nu startat och observationstillfällena ska ske under april under en eller två veckor. 

Hör gärna av er om ni har frågor så besvarar jag dem så snart som möjligt. 

Vänliga hälsningar 

Jessica Svensson 
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Bilaga 2 

Samtyckesblanketten 

 

Stockholm 30 mars 

Hej föräldrar på Förskolan! 

Jag är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer 

handla om barns språkande i en utomhus miljö. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 4 

april – 15 april. Vid dessa tillfällen vill jag observera hur och vad barnen pratar om och med varandra 

och de vuxna i verksamheten om med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar samt eventuellt 

fotografering av miljön runt omkring, alltså inte på barnen. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig som student eller min handledare 

vid Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Jessica Svensson 

 

Jessica Svensson 

Telefonnummer 

Mejladress 

 

 

Susanne Kjällander 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-120 762 94 

Mailadress:  susanne.kjallander@buv.su.se 
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