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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att synliggöra förskollärarnas tankar och handlande för att 

språkutveckla barnen på förskolans utegård.  Studien bygger på observationer, kvalitativa 

enkäter och tidigare forskning som visar på vikten av närvarande och engagerade 

förskollärare som uppmuntrar barn till kommunikation. Genom observationerna ville vi 

undersöka om och hur förskollärarna interagerade tillsammans med barnen. Vi valde att 

använda kvalitativa enkäter med öppna frågor för att få reda på förskollärarnas egna tankar 

om arbetet ute på gården. Vi gjorde även en kvalitativ intervju med en förskolechef för att få 

kunskap om förskollärarnas förutsättningar för utomhusverksamheten. Analysen av 

observationerna, enkäterna och intervjun har vi tolkat genom en hermeneutisk tolkningsansats 

och utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet blev att förskollärare arbetar medvetet 

med språkutveckling genom samspel och dialog under barnens fria lek ute. Förskollärarna tar 

tillvara på barnens lek och utforskande i det språkutvecklande arbetet genom att vara lyhörda 

och engagerade, ständigt prata, förklara, förtydliga, benämna, ge begrepp och fråga. 

Diskussionen behandlar slutsatserna att små barn finns nära de vuxna, förhållningssättet 

skiljer mellan yngre och äldre barn, tid är en bristvara och att den fria leken är viktig för 

språkutveckling.  

Nyckelord: Förskollärarens roll, lekutveckling, sociokulturellt perspektiv, språkutveckling, 

utegården. 

 



 

Förord 

 

Vi vill tacka förskolornas förskolechef och pedagoger som gjort studien möjlig. Vidare vill vi 

tacka våra familjer som stöttat och gett oss tid. Ett stort TACK till vår handledare Inger 

Karlefors som med stor kunskap och engagemang lotsat och stöttat genom hela arbetet till 

färdig slutprodukt. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete där vi 

kompletterat och stöttat varandra i med och motgång, i bra utvecklande diskussioner, genom 

hårt och krävande arbetet. Äntligen färdiga och förkovrade redo att möta det viktiga och 

krävande men underbara arbetet som förskollärare. 

 

Helen Olofsson och Anette Esberg 
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1. Inledning 

 

Vi har uppfattat att föräldrar och andra människor utanför förskolans verksamhet upplever att 

förskolans personal ofta står i klungor och pratar med varandra under utevistelsen och inte är 

tillsammans med barnen i deras lek. Vårt intresse väcktes för att undersöka om så är fallet. 

Naturligtvis måste det få förekomma att personalen pratar om verksamheten med varandra 

men barnens fria lek är viktig att ta tillvara på för att uppfylla intentionen om en ständigt 

pågående pedagogisk verksamhet. 

 

Utifrån tidigare erfarenheter av arbetet inom förskolan och nya kunskaper från 

förskollärarutbildningen har intresse skapats för barns språkutveckling. Vi anser att den 

språkliga utvecklingen är viktig och ligger som grund för mycket av övrig utveckling. Det är 

därför av betydelse att ge barn de bästa språkliga förutsättningarna även när de befinner sig 

utomhus. Vi är nyfikna på hur förskollärare arbetar och vilka pedagogiska intentioner de har 

för att stärka barns språkutveckling vid utomhusvistelse. Vi hoppas med detta arbete öka 

förståelsen om vikten av pedagogens roll som kommunicerande och interagerande för barns 

språkliga utveckling på utegården. 

 

I läroplan för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2011) belyses att förskolan ska erbjuda en 

pedagogisk och utvecklande verksamhet anpassad för varje barn under hela vistelsen, både 

inom och utomhus. Förskolläraren ska ge barnen möjlighet att lära sig talspråk, begrepp och 

ordförråd, argumentera, kommunicera och uttrycka tankar genom leken. 

 

1.1 Arbetsfördelning 

 

Vi har båda läst kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar för att förkovra oss och 

sammanfattat den för att sedan gemensamt kunna diskutera och framställa texten. Båda har 

peppat och försökt hålla tempo och fokus vid arbetet. Båda har läst och korrigerat i texten. 

Anette har stått för textbyggets slutfinish medan Helen har byggt upp och slutfört 

dokumentmallen och upplägget. Helen har även skött utskick till handledningsgruppen och 

kontakten med förskolorna. Anette har skrivit ut dokument. Vi har båda tillsammans 

observerat, intervjuat och bearbetat detta gemensamt. Vi har således delat på sysslorna utifrån 

kompetenser och intressen men det stora arbetet gjordes tillsammans. 
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2. Syfte  

 

Syftet med detta examensarbete är att synliggöra förskollärarnas tankar och handlande kring 

språkliga interaktioner med barnen under fria leken på förskolans utegård för att skapa 

språkutvecklande verksamhet.  

 

 

2.1 Forskningsfrågor  

 

 Upplever förskollärarna att de bedriver en språklig pedagogisk verksamhet på 

utegården?  

 Hur interagerar och kommunicerar förskollärarna utomhus för att främja barnens 

språkutveckling? 

 Hur använder och utvecklar förskollärarna barnens lek och intresse utomhus så att 

barnen stöttas i sin språkliga utveckling? 
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3. Bakgrund  

Avsnittet kommer att belysa vilket teoretiskt perspektiv studien utgått från och förankringar i 

lagar och förordningar. Avsnittet innehåller även sammanfattning av tidigare forskning kring 

utegården, leken, språkets och förskollärarnas roll för barns lärande och utveckling. 

 

3.1 Förankring i lagar och förordningar 

3.1.1 Skollagen 2010:800 

 

Skollagen innehåller regler, krav och riktlinjer för hela skolverksamheten. Den beskriver barn 

och föräldrars rätt till verksamhet och vilka rättigheter de har i verksamheten som trygghet 

och inflytande. I Skollagen, SFS nr 2010:800 beskrivs att varje barn ska beredas möjlighet att 

utvecklas i förskolans verksamhet bland annat språkligt. Läroplan för förskolan Lpfö98 

(Skolverket, 2011) grundas på SFS nr 2010:800 Sveriges rikes skollag. 

 

3.1.2 Läroplan för förskolan Lpfö98 från Skolverket 2011 

 

Vi använder ordet styrdokument vilket i vårt arbete står för Lpfö98 (Skolverket, 2011).  

Styrdokumentet avgör vilken värdegrund och förhållningssätt förskollärarna ska arbeta efter 

för att få en pedagogisk verksamhet och vilka strävansmål verksamheten ska arbeta mot. 

Styrdokumentet förklarar även vilka roller arbetslag, förskollärare och förskolechefen har.  

Verksamheten ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete och samverkan. 

Läroplanen belyser vikten av att verksamheten är rolig och lärande och att förskolläraren 

medvetet tar tillvara på barns lek så utveckling och lärande sker. Styrdokumentet belyser även 

vikten av att förskolläraren engagerar sig och samspelar med barnen genom att ta tillvara på 

enskilda barn och barngruppens olikheter och möjligheter. Barnen ska stimuleras och stödjas 

av kompetenta förskollärare och erbjudas ett rikt utbud av aktiviteter. Barnen ska även få 

möjlighet till att välja egna aktiviteter och kreativ lek inomhus och utomhus med bibehållen 

pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska bygga på alla barns olika erfarenheter för 

mångfald i lärandet. Förskollärarens roll är att stimulera och stödja barns utveckling och 

lärande genom omsorg och engagemang utifrån demokratiska värden. De ska ha en barnsyn 

där det kompetenta och nyfikna barnet är grunden. 
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3.2 Litteratur och tidigare forskning  

3.2.1 Utegårdens betydelse för verksamheten 

 

Utegården erbjuder en mängd möjligheter för lärandet, här kan barnen röra sig och utforska 

omgivningen friare än inomhus. Gården ger möjlighet till att öva motoriska färdigheter, 

matematik, naturkunskaper, estetiska färdigheter, språk och sociala kompetenser. Elm 

Fristorp och Lindstrand (2012) anser att uteleken skapar bättre möjligheter för barnens 

intressen att styra meningsskapandet än inomhus. Förskollärarna har en viktig roll på 

utegården att stödja och inspirera barnen i deras lekar. De måste fånga lärandet och synliggöra 

det för barnen som stöd för barnets förståelse för det egna lärandet. Intresset hos barn föds då 

de får uppleva och utforska tillsammans med vuxna som är lyhörda. Vuxna behövs för att 

svara på frågor och funderingar. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) belyser 

förskolans ansvar att ge barnen möjlighet att utforska olika miljöer under årets olika 

skiftningar, många barn förlorar annars möjligheten till upplevelser och utforskande. Studien 

kommer dock inte att se på miljöer utanför förskolans gård då det är den fria oplanerade leken 

på utegården som är i fokus.   

Utomhusverksamheten är ett viktigt område där barns språkutveckling stöds genom att miljön 

och verksamheten är mer fri och har större ytor där barnen kan utforska utifrån sina intressen 

enligt Test, Cunningham och Lee (2010). Ute finns mycket att utforska vilket i samspel med 

förskolläraren ökar ordförrådet och ordförståelsen samtidigt som barn utvecklas socialt och 

ämnesspecifikt. Författarna belyser vikten med närvarande pedagoger under uteleken för att 

lyfta och dryfta problem och känslor som uppstår, hitta lösningar och stödja utforskandet. Det 

är viktigt att förskolläraren tar vara på de möjligheter till samtal som skapas ute med varje 

enskilt barn och samtidigt hjälper barnen att sätta ord på känslor och tankar. Enligt 

Monsalvatge, Long och DiBello (2013) är utemiljön ofta en bortglömd möjlighet och förlorad 

resurs där verksamheten kan vara både planerad och oplanerad. Författarna anser att 

förskollärare måste sluta se utevistelsen som rast då den kan ge så mycket för lärandet. De 

anser att utemiljön kan erbjuda barnen att utvecklas genom upplevelser och utforskande med 

alla sinnen i leken. Vidare beskrivs att utemiljön är ett bra ställe för att utveckla litteracitet, 

barns språkliga utveckling för kommande läs och skrivinlärning. Förskollärare behöver dialog 

och inlevelseförmåga för att kunna stötta barnen i utforskandet. Förskollärarna behöver se 

över utegården och dess funktioner och skapa möjligheter till alla former av lärande. De bör 

även bli en del av lärprocessen, vara delaktiga i interaktionen och utforskande samt ta var på 

lärandet när det dyker upp. 

Alla former av lärande och utveckling sker naturligt ute enligt Schilling et al. (2006). Fysisk 

lek skapar gynnsammare förutsättningar för lärande än stilla sittande, särskilt för barn med 

dåligt språk. De belyser att uteleken ökar möjligheten för att utveckla litteracitet eftersom de 

öppna ytorna och lägre kraven ökar språkanvändningen. Utomhuslek ger intensivare 

uppmärksamhet och ökar därför lärandet samtidigt som självförtroendet växer. 

Utomhusvistelse kan innehålla både fria och planerade aktiviteter. Barnens kunskaper kan 

ökas inom akademiska ämnen som matematik och naturkunskap men även genom fysiska och 

sociala förutsättningar. Det finns flera orsaker till att utvecklingen och lärandet stöds under 
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utomhusleken. Genom att skapa en säker och trevlig miljö med fasta rutiner och regler som 

visas och förklaras lär sig barnen nya begrepp och fraser. Det är viktigt att alla barn förstår 

och får hjälp att förstå utifrån sina behov. Gården ska ge möjlighet till varierade aktiviteter 

och innehålla leksaker och redskap som inspirerar till lek och utforskande. Mårtensson et al. 

(2009) anser att grön utomhusmiljö påverkar barns utveckling och hälsa utifrån deras studie 

som undersökte om barns uppmärksamhet förändrades av olika utemiljöer. Resultatet visade 

att barnen får högre fysisk aktivitet utomhus och att se himmelen ger dem bättre 

utvecklingsmöjligheter. En grön omgivning underlättar och förbättrar den kognitiva 

funktionen och ger barnen bättre uppmärksamhet i vardagen. Studien visade att pedagogerna 

hade en avgörande roll för verksamheten utomhus. Uppmärksamhetsökningen fortsatte inte 

genom att bara öka tiden ute, det krävdes att någon fångade uppmärksamheten för fortsatt 

fokus. Barn i förskolor med god utemiljö och verksamhet förbättrar sin uppmärksamhet vilket 

underlättar för lärandet och därigenom även den språkliga utvecklingen.  

 

3.2.2 Förskollärarnas roll som interagerande och kommunicerande part för barns 

utveckling 

 

Dessa delar i styrdokumentet belyser förskollärarens roll när det gäller att tillgodose barnens 

behov och att kunna skapa en bra och utvecklande ständigt pågående pedagogisk verksamhet. 

Lpfö98 (Skolverket, 2011) säger att: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen. (s. 6) 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 

att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 

helhet. (s.7) 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är förskollärarens roll krävande, central och viktig. 

Dyste och Igland (2001) pekar på den mångfald av kunskaper en förskollärare behöver. 

Förhållningssättet ska ha barnet i centrum, vara lyhört, stödjande och utmanande.  De bör 

även vara genuint intresserade av barn, engagerande och inspirerande och ha en förmåga att 

kunna möta barn i samspel och dialog. Detta kräver kunskap om barn, barns utveckling och 

lärande, men även insikt om den egna professionen och om hur språk och lek interagerar. 

Förskollärare bör vara närvarande i mötet med barnen i den fria leken och engagera sig i 

dialogerna så att barnen får en kognitiv och språklig utmaning. Detta ger barnen även bättre 

sociala och emotionella kunskaper. Lärande och utveckling sker bäst genom lek och lekfulla 

former av socialt samspel och utforskande och inte genom pedagogisk träning. Förskolläraren 

behöver därför både kunna stötta och utmana barnen att gå vidare i utvecklingen, utifrån 

barnens funderingar och intressen. Barn som inte utmanas och stöttas missar mängder av 
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lärtillfällen och utvecklas därför inte lika snabbt.(Bruce, 2010; Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson, 2013; Gest, Holland- Coviello, Welsh, Eicher- Catt & Gill, 2006). 

Även Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) poängterar vikten av att kunna föra 

kommunikationen både framåt och bakåt för att barnet ska kunna skapa mening. Det krävs en 

utvecklad dialog och samspelskompetens som grundas i omsorg och god kommunikation 

mellan pedagoger, barn och föräldrar. 

Förskolläraren har ett stort inflytande på barnens språkanvändning i ledda aktiviteter. Många 

barn är tysta under dessa aktiviteter och pratar mindre än under fria leken. Fekonja, 

Marjanovič Umek och Kranjc (2005) poängterar att förskollärare har ett stort ansvar för att 

barn utvecklar sitt språk genom att klargöra och beskriva i alla delar av verksamheten. De 

belyser vikten av att uppmuntra barn till verbal kommunikation under alla aktiviteter och för 

detta krävs kunskap om hur språket utvecklas. Thulin (2010) förklarar att dialog med öppna 

frågor stimulerar barn att förklara sina erfarenheter och tankar med egna ord. Barnens frågor 

synliggör deras lärprocesser vilket ger verksamheten barns perspektiv och därigenom skapas 

inflytande och delaktighet. Det betyder att barn formas av verksamheten de erbjuds och 

formar den vidare.  

Det är av vikt att förskollärare samtalar med barnen men endast 60–80 procent av tiden de 

interagerar tillsammans är samtal varav 20 procent är kvalitativa med en pedagogisk och 

utvecklande tanke, övriga samtal är fostrande och tillrättavisanden ofta utan förklaringar 

enligt Test et al. (2010). De menar att barn behöver tillgång till ett högkvalitativt språk med 

utmanande frågor och svar på barnens ord och tankar. Detta ska genomsyra hela 

verksamheten genom en bra miljö för språket att växa i där förskolläraren kommenterar och 

uppmuntrar språket. Detta betyder att en duktig pedagog besvarar barns prat och funderingar, 

samtalar med inlevelse och omsorg, använder ett rikt och korrekt språk, är nyfiken och lyhörd 

samt utmanar med frågor, har tid att svara och ger respons på vad de sagt. 

 

3.2.3 Språkets uppbyggnad och utveckling 

 

Språkets olika delar beskrivs av Lindö (2011), semantiken förklarar språkets innehåll, 

grammatiken språkets form och pragmatiken användningen av språket. Språkets fonologi är 

människans förståelse av språkljud och grunden till tal- och skriftspråksutvecklingen. 

Morfologi är ordets minsta betydelsebärande del och syntax detsamma som meningsbyggnad 

att foga samman ord till satser. Forskning visar att barn med god fonologisk, morfologisk och 

syntaktisk medvetenhet får bättre läs och skriv förmåga.  

Språket passerar olika stadier från joller till läs och skrivning. Westerlund (2009) beskriver 

olika stadier från skrik till tal. Behovet av nära vuxenkontakt är viktigt då språket utvecklas 

genom kommunikation och samspel. Detta tillsammans med den fysiska och kognitiva 

utvecklingen och personligheten påverkar språkutvecklingen. Den sker i olika takt beroende 

på barnets och omgivningens olika förutsättningar. Först reagerar spädbarnet reflexmässigt 

och styrs av känslor och socialt samspel. De uttrycker sig genom rörelser, leenden, skrik och 
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gurgelljud. Barnet börjar använda vokalljud vid nöje och missnöje. De reagerar på sitt namn 

och förstår vanliga och kända ord i vardagen. Barnet söker kontakt via joller som börjar 

enstavigt sedan med upprepade stavelser. De imiterar ljud som smackande och hostningar. 

Nästa steg är att barnet söker ögonkontakt och uttrycker sig genom gester och ljud. Nu är 

jollret mer likt prat, består av långa ramsor av konsonanter och vokaler.  

I förskolan kan förskollärare möta barn i alla stadier enligt Westerlund (2009) men vanligast 

är att barnen börjat använda ljud, gester och enstaka ord. Barnet visar, pekar och börjar förstå 

turtagning vid samspel och lek. De klarar lätta uppmaningar med stöd av gester och matchar 

ihop bilder och saker samt ord och bild. Ordförrådet är nu ungefär 25–50 passiva ord som 

barnet förstår men inte kan uttala och 3–4 aktiva ord som barnet kan använda. De använder 

enstaka ord och gester och blandar med lite egna och vuxenlika ord. Barnet låter och pekar 

när det vill visa något och härmar ljud i omgivningen. Barnets språk fortsätter att utvecklas 

dock är kroppsspråket fortsatt viktigast och fler och fler ord används. Nu härmar de vad vuxna 

gör i vardagen. De lyssnar på enkla uppmaningar och besvarar enkla frågor. Barnet har nu 

över 100 passiva ord och ungefär 8–10 aktiva ord som fungerar som etiketter och symboler. 

Senare börjar ett–ordssatser dyka upp. Nästa steg är att barnet börjar använda två ord, för att 

sedan öka med ett ord till meningar. De kombinerar fler och fler låtsashandlingar i leken och 

kan följa tvådelade uppmaningar. Barnets passiva ordförråd är mer än 200 ord och de 

använder aktivt ungefär 100. Ett–ordssatser kombineras med kroppsspråk och därefter 

kommer två–ordssatser. Vuxna kan stimulera barnet genom turtagning, ställa ”var är -frågor”, 

bekräfta och upprepa, utmana med frågor för att stötta fokushållningen, kommentera och 

besvara barnets uttryck och leka låtsaslekar. Vuxna kan även ge bekräftelse genom att svara 

med vuxnas form på meningar och utvidga med fler ord. De kan också invänta svar för att 

underhålla dialogen och bjuda in till samtal. 

 

3.2.4 Språkets betydelse för utveckling 

 

Citatet ur styrdokumentet belyser vikten av språkutvecklande arbete och det täta sambandet 

mellan språk och lärande. 

Lpfö98 (Skolverket, 2011) säger att:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk 

bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 

utveckla kunskaper inom andra områden. (s. 7)  

Både lek och språk kräver att barnet kan använda symboler för att ersätta andra saker som att 

en rad med stolar blir ett tåg. Bruce (2010) beskriver att språk och lek grundas på liknande 

villkor som kommunikation och ömsesidigt samspel. Vi föds med en grundläggande 

språkförmåga som utvecklas genom lek och samspel. Språket är viktigt. Det får lek att 

fördjupas och barnen att växa och utvecklas. Hon belyser vidare att barn med jämlik 

språknivå lyssnar och anknyter lättare med varandra medan barn med lägre språknivå behöver 



 

8 
 

mer stöd i samspelet då de ofta får underordnade roller i leken. Fast (2011) belyser förskolans 

ansvar som språkligt forum där alla barn ska utvecklas. Där ska samspelet mellan barn-vuxna 

och barn-barn vara viktigt eftersom samspel utvecklar och skapar möjlighet för barn att få och 

använda språket. Samtal är viktigt eftersom det skapar sociala relationer. Genom att beskriva 

och berätta för varandra så delas tankar, förståelse och därmed kunskap. Samtal är även 

grunden för hela litteracitetsutvecklingen.  

Barn behöver en ständig språklig utmaning vilket belyses av Lindö (2011). Den sociala och 

kulturella miljön barnen föds in i påverkar språket redan från dag ett. Vuxna behövs för att ge 

barn möjlighet att ta del av nivån ovanför sitt kunnande vilket enligt Vygotskijs teori kallas 

proximala zonen. Första åren ges barnen den språkliga basen som uttal och grammatik. Den 

språkliga utbyggnaden med ordförråd, meningsbyggnad och skriftspråk kommer sedan. Alla 

tillfällen i mindre grupper i verksamheten måste utnyttjas medvetet för språkutveckling. Barn 

lär genom att lyssna, prova och finna mönster. Barn behöver trygga och konkreta situationer 

som är begripliga för att språket ska utvecklas och få betydelse. Vuxna måste vara 

svarsbenägna, engagerade och vägleda genom variation och upprepning. Lindö beskriver att 

engagemanget är viktigare än metoden enligt forskning. Barn som härmar och använder 

gester får en bättre kognitiv förmåga. Språket har flera olika funktioner som barn tidigt 

använder därför krävs utveckling av språket. ( Fekonja et al., 2005; Lindö, 2011)   

Barn blir glada av samtal därför att de tycker om att samtala med vuxna. Samtal uppmuntrar, 

skapar deltagande och ett gott beteende. Nya ord och frågor stödjer tänkandet och 

nyfikenheten och dialoger ger svar på frågor vid utforskandet och funderingar beskriver Test 

et al. (2010). De belyser vidare att ökat ordförråd vid medvetna samtal av vuxna ger bättre 

läsare senare. Barn som erbjuds längre meningar och svårare ord förbättrar sin kunskap och 

barn som möts med engagemang och uppmuntran stärks socialt och emotionellt. Samtal med 

barn skapar utveckling på många områden som talspråk, tidig litteracitet, kognitivt, socialt 

och emotionellt. Mer prat ger barn ordförståelse, ett rikare och utvecklat språk. Talspråket är 

grunden för läs och skrivinlärning genom att barn får ljudmönster, ordförståelse, 

meningsbyggnad och turtagning. Ett sammanhangsbaserat språk och samtal som synliggör 

dåtid, nutid och framtid hjälper barnets fantasi och kreativitet, förmåga att förklara och lägga 

grunden för kommande berättelseskrivning. Barn som fått experimentera och använda språket 

har bättre förutsättningar i skolan. Språket är viktigt även för den sociala utvecklingen och 

förståelsen för känslor, andras perspektiv, tankar och erfarenheter. Det skapar empati och 

bättre relationer genom möjligheten att kunna reglera känslor och beteende. Barn lär inte bara 

av vad vuxna säger utan även hur det sägs. Det bygger förtroende, trygghet och stödjer 

självförtroendet. Enligt Test et al. beskrev Vygotskij att barn lär sig nya sätt att tänka genom 

att höra vuxna prata. De lär sig även nya ord och får förståelse för dem. Gest et al. (2006) 

vidhåller att talspråket utvecklas genom lek och läsning. Kunskapen för det talade språket ger 

på lång sikt bra läsförmåga. Det är viktigt med verbala interaktioner mellan pedagog och barn. 

Barn utvecklas av att kommunicera och interagera med vuxna och barn som nått längre i 

språkutvecklingen. De lär då någon använder nya och svårare ord, begrepp, grammatik och 

meningsbyggnad som ligger just ovanför deras nivå. När barnet utmanas och ges delaktighet 

motiveras deras lärande. 
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Den dagliga dialogen är viktig i pedagogens arbete med barn enligt Jonsson och Williams 

(2012). Språket kan användas för att fostra, namnge, beskriva och förklara saker i 

omgivningen. Det skapar även samhörighet, lockar, motiverar och skapar fokus. Språket 

utvecklar och lär genom uppmuntran, val och möjligheter. De beskriver vidare att språk och 

språkutveckling är viktigt för hela individens utveckling för att klara samhället och tiden vi 

lever i samtidigt som det förbereder för kommande studier. Lindö (2011) anser att det utifrån 

forskning är bevisat att barn behöver växa upp i kärleksfulla och språkande hem för att inte få 

problem senare som är svåra att ta igen. Språket är viktigt för demokratin. Vårt kulturella arv 

överförs omedvetet via språket. Människan görs av språket och språket gör så vi kan 

kommunicera våra tankar vilket även Westerlund (2009) betonar. Holm och Laursen (2010) 

påpekar att språkutvecklingen sker i en samspelande social och kulturell kontext där språkliga 

och sociala krav är viktiga parametrar. Språkbruket formas av det pedagogiska rummet och 

det konkreta interaktionella sammanhanget. Oavsett förutsättningar bör barn få relevanta 

utmaningar för språkutveckling samtidigt som allas lika värde värdesätts. Det sociala rummet 

som erbjuds påverkar barnens möjlighet att utvecklas tillsammans med deras egna 

förväntningar, krav och mål.  

 

3.2.5 Lekutveckling 

 

De minsta barnen upptäcker den fysiska omgivningen genom att leka med sina fingrar och tår 

medan tvååringen börjar gå in i olika roller för att utveckla sina erfarenheter och samspela 

med de andra barnen. Barn lär sig först att andra barn är lika för att sedan lära sig att de är 

olika med egna tankar och viljor. Westerlund (2009) beskriver hur treåringen använder sig av 

symbollek. De kan använda en sak men låtsas att det är en annan sak, på det sättet visar de att 

de lärt sig inte bara namnet på saken utan också hur den fungerar. Det visar också att leken 

hör ihop med språket. Fem- och sexåringarnas regelstyrda lekar kräver ännu mer språklig 

kunskap eftersom de har regler som ska följas och förhandlas om.  

3.2.6 Lekens betydelse för utveckling 

 

Leken är en viktig del i barnens utveckling. I Lpfö98 (Skolverket, 2011) står att ”Leken är 

viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.” (s. 6 ) 

Skolverket (1998) beskriver att i dagens förskola ses leken som en viktig del i lärandet. Det är 

genom leken som barnen utforskar och söker en förståelse för sig själv och sin omgivning. Än 

idag finns spår av Friedrich Fröbel, verkade under 1800- talets första hälft i svenska 

barnträdgårdarna, Fröbels pedagogik hade ett stort inflytande i den svenska förskolan och 

lever till vissa delar kvar än i dag. Leken hade en central roll i pedagogiken. Barnen skulle 

lära sig samarbeta samtidigt som de skulle få leka fritt. Fröbels syn på leken var att barnen 

skulle bli fria och självständiga. Lek och lärande var åtskilda enligt hans pedagogik, leken var 

barnens sysselsättning medan lärandet sågs som en aktivitet styrd av de vuxna. Enligt Lindö 

(2011) visar forskning att leken är det viktigaste sättet för att nå lärande. Hon menar att bland 
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annat motorik, fantasi, kreativitet, språk och sociala färdigheter utvecklas genom lek. Barn lär 

tillsammans med andra, genom att kunskaper och erfarenheter byts lär de sig av varandra. De 

måste även ha en inspirerande miljö för att få möjlighet att pröva sina och andras idéer.  

Många studier, enligt Fekonja et al. (2005) visar att lek består av språkliga interaktioner och 

därför är viktiga för språkutvecklingen. Deras undersökning visade att barnen under fria leken 

pratade mer, använde fler och svårare ord och samtidigt användes språket mer symboliskt än 

under andra aktiviteter. Författarna menar att forskning visar att symbolisklek och 

språkutveckling är sammanlänkade. Barn leker för att leka, inte för att lära men samtidigt som 

de leker lär de sig. Enligt Cecchin (2012) utvecklas deras fantasi och kreativitet genom lek. 

De lär sig att uttrycka sina känslor, tankar och att lyssna på andra. De lär sig även att 

samarbeta, lösa konflikter och att våga göra nya saker genom leken. För att leka rollekar krävs 

en kognitiv mognad då det annars kan vara svårt för barn att gå in i en roll och agera 

annorlunda än de brukar. (Bruce, 2010; Knutsdotter Olofsson, 2011). 

På förskolor talas det ofta om den fria leken, den som barnet leker ensam eller tillsammans 

med andra barn. Kragh-Müller (2012) påpekar att den kallas så eftersom barnen är fria att 

själva styra och ta initiativ till lek. När de vuxna tar initiativ och styr leken kallas det för den 

vuxenstyrda leken. Även Knutsdotter Olofsson (2011) tar upp om den fria leken. Hon menar 

att leken inte behöver vara fri från vuxna även om det kallas för fri lek. Vuxna är viktiga för 

små barn. De måste leka med barnen för att lekförmågan ska kunna utvecklas. Barnen måste 

lära sig förstå leksignalerna, vad som är lek och vad som inte är lek. De äldre barnen kan 

också behöva stöd i leken. De behöver känna sig trygga för att kunna gå in i lekens värld. 

Trygghet i leken behövs för att den ska utvecklas. Vidare påpekas att det inte alltid är lätt att 

göra förskolan till en trygg miljö för alla barn men att göra miljön och leken trygg är den 

vuxnes ansvar. Den vuxnes närvaro skapar trygghet och en lek glad vuxen inspirerar barnen 

att leka. I leken framkommer barnens tankar och erfarenheter vilket gör att den vuxne lär 

känna barnet på ett annat och djupare sätt. Knutsdotter Olofsson beskriver att studier av 

interaktioner visar att det är en mycket liten del av dagen som de vuxna ser barnen och ägnar 

sig helhjärtat åt dem. Enligt Bruce (2010) är det i leken som barn och vuxna kan mötas. Det är 

där det skapas gemenskap, bekräftelse och nya utmaningar. Det ger även tillfälle att 

förverkliga sina fantasier, sin kreativitet och bearbeta olika händelser. Leken bidrar helt enkelt 

till ett bättre mående.   
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3.3 Teoretisk bakgrund  

3.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskij ansåg 

att människan lever och förstår sin omvärld utifrån det materiella och språkliga, som ett 

samspel mellan fysiska saker i omvärlden och det intellektuella. Genom kommunikation och 

samspel lär och förstår människan sin omvärld utifrån sitt kulturella sammanhang, genom 

upplevelser och erfarenheter. Vygotskij poängterade att barn behöver kompetentare barn och 

vuxna som stöd för att förstå sin omvärld. Detta ger möjlighet för barnet att utvecklas då de 

får tillgång till kunskaper ovanför sin befintliga kunskapsnivå vilket han kallade den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij ser lärandet som en ständigt pågående process då 

människan har uppnått en nivå som är grunden för nästa kunskapsnivå. (Säljö, 2012). Vidare 

menas att utvecklingen går från det sociala till det individuella eftersom att barnet först kan 

förstå något tillsammans med andra för att senare utifrån de erfarenheterna kunna lösa 

liknande problem själv. Det krävs kommunikation för att få fungerande interaktioner. 

Vygotskij anser att barn redan från början använder språket för att kommunicera. Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012) beskriver också sociokulturella perspektivet genom att belysa 

samspelet och kommunikationen som viktiga drivkrafter. Dyste och Igland (2001) poängterar 

att inom det sociokulturella perspektivet är inte utveckling och lärande fokus eftersom det är 

deltagandet i samspel och diskussioner som skapar erfarenhet och ur detta föds lärandet.  

Utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv är leken viktig och ledande för utvecklingen 

menar Jerlang och Ringsted (2008). De menar att leken är social och sker ofta genom 

interaktion och kommunikation vilket ger barn utlopp för sin fantasi och kreativitet. Vuxna 

har ansvar för barnets utveckling och lärande då de kan påverka vad barnet uppmärksammar, 

särskilt hos de yngre barnen. Författarna anser vidare att utifrån det sociokulturella 

perspektivet blir barnet genom leken medveten om sina motiv och handlingar eftersom leken 

utvecklar deras vilja, målinriktning och socialkompetens. 

Vygotskij anser att barn som lär sig språka även lär sig att tänka, detta sker genom samspel. 

(Lindö, 2011). Sociokulturella perspektivet fokuserar på vuxna och barns sätt att skapa 

sammanhang för att utvecklas vilket gör vuxenstödet och därigenom pedagogerna roll 

centrala i perspektivet. 
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4. Metod 

 

Avsnittet kommer att belysa metodval, urval och genomförandet av studien. Det kommer 

även att belysa etiska överväganden, databearbetning och analys utifrån studiens syfte och de 

tre forskningsfrågorna. För att kunna besvara detta med trovärdighet och djup utför vi en 

triangulering där flera metoder möts i vår kvalitativa studie. Metoderna vi valt är 

naturalistiska observationer, kvalitativ intervju och en kvalitativ enkät med reflekterande 

frågeställningar. 

 

4.1 Kvalitativ studie 

 

Valet av forskningsmetod för studien faller på kvalitativa metoder då syftet är att fånga 

förskollärarnas tankar och upplevelser i frågan. Det skulle vara omöjligt att få ett djup och 

förståelse i studien genom att använda kvantitativa metoder som ger svar i siffror och tabeller 

mer som jämförelser och mätningar. Bjørndal (2005) menar att den kvalitativa metodens 

styrka är djupet och förståelsen den kan ge för studiens syfte men att metoden har mindre 

struktur och är mer flexibel än den kvantitativa. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson 

(2012) beskriver den kvantitativa metoden som lämpligare för mätbara studier och den 

kvalitativa när man vill veta hur något är. För kvalitativa metoder är tolkningen viktig då 

förståelsen är i fokus och inte resultatet. Patel och Davidson (2011) beskriver att den 

kvalitativa metoden fördjupar kunskapen om ämnet och att analysen kan pågå fortlöpande 

under datainsamlingen. Hartman (2004) belyser att genom att låta datainsamlingen styra 

studien effektiviseras arbetet då fokus hela tiden kan vara på syftet och frågeställningarna. 

Vidare kan datainsamling effektiviseras då analysarbetet påbörjas direkt och på detta sätt kan 

valen av platser och situationer styras för våra kommande observationer, utifrån vad som 

redan framkommit i analysen.  

 

För att få bredd och djup i studien valdes att göra en triangulering med observationer, 

kvalitativ muntlig intervju och kvalitativa enkäter med skriftliga reflektioner utifrån öppna 

frågeställningar. Backman et al. (2012) beskriver triangulering som att flera metoder möts 

vilket ger bättre djup och förståelse samtidigt som slutsatsernas sannolikhet ökar. Vid 

analysen kommer en hermeneutisk tolkningsansats att göras då syftet är att förstå 

förskollärarnas tankar och handlande utifrån deras situation och sätt att tänka.  

 

 

4.1.1 Naturalistisk observationer 

 

Observationer betyder att iaktta och undersöka och inom den pedagogiska verksamheten 

uppmärksamma iakttagelser enligt Bjørndal (2005). Enligt Hartman (2004) är en naturalistisk 

observation den som sker i de observerades naturliga miljö. Franzén (2014) beskriver 

observationer som ett bra och lärorikt verktyg för datainsamling då observatören är 

närvarande och kan tolka direkt. Fältstudierna kommer att ske genom ostrukturerade 
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observationer, fältanteckningar och ljudinspelningar på interaktioner och kommunikationer 

mellan pedagoger och barn på utegården. Som observatörer är vi öppna med syftet men inte 

deltagande i situationen. Bjørndal (2005) beskriver att många upplever att inspelningar blir 

tillgjorda och inte speglar verkligheten men att mikrofoninspelning kan vara lättare att 

acceptera än videoinspelning. Han menar även att bästa resultatet fås genom att inte delta utan 

bara observera för att få med så mycket som möjligt av situationen. Franzén (2014) beskriver 

att syftet med icke deltagande observation är att minska påverkan av situationen, vidare 

beskrivs att denna observationsform har ett specifikt fokus som studeras. Hon beskriver även 

de ostrukturerade observationerna som ett sätt där det relevanta fångas och tolkas.   

 

4.1.2 Kvalitativ intervju 

 

Intervjuer är muntliga frågor som ställs och besvaras. Backman et al. (2012) anser att 

intervjuer är en form av interaktion där följdfrågor kan ställas och förklaringar kan ges. 

Metoden är vanlig inom kvalitativ forskning för att nå förståelse. Intervjuer ger bred 

information men kan fördjupas av öppna frågor. Löfgren (2014) belyser att i frågor som är 

konkreta och ändå öppna tas det intressanta fram men lämnar ändå möjligheter för 

informantens berättelser. Konkreta frågor undviker att svaren tappar fokus och blir till 

berättelser om vad som borde vara och inte vad som är. Patel och Davidson (2011) beskriver 

att kvalitativa intervjuer ger informanten möjlighet att svara med egna ord om sina tankar och 

att intervjuaren kan anpassa frågor och situationen så den passar. Intervjun kommer att ha 

öppna, reflekterande frågor och kommer att ljudinspelas vilket Backman et al. (2012) 

beskriver som vanlig metod för att få med så mycket som möjligt. 

 

4.1.3 Kvalitativ enkät för reflektioner 

 

Enkäter skapar möjligheter att få information om den tillfrågade, öppna frågor ger även svar 

om dennes tankar (Hartman, 2004). Enkäten kommer att ha några få öppna frågor. 

Hjalmarsson (2014) beskriver att denna fråge form ger möjlighet för egna reflekterande svar 

för en djupare förståelse. Dessa frågor måste dock tolkas och analyseras vilket kräver mer 

arbete. Bjørndal (2005) anser att öppenhetsgraden kan ha betydelse för påverkan av 

informanten. Backman et al. (2012) beskriver att intervjuer är bättre än enkäter då frågor kan 

förklaras för att undvika missförstånd. Vi lämnar därför enkäterna då vi finns på plats för 

observationer så det finns möjlighet att fråga oss. Enkäter ger anonymitet vilket skapar 

trygghet. 
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4.2 Urval 

 

Valet av förskoleavdelningar är ett bekvämlighetsurval då vi är kända hos barn, förskollärare 

och förskolechefen vid den utvalda förskolan. Det kan underlätta att vara känd då det inte blir 

en lika onaturlig situation men för barnen kan det kännas konstigt att vi inte har den roll vi 

haft tidigare vilket även Franzén (2014) belyser. Hon menar även att tidigare erfarenheter och 

åsikter kan färga resultatet. Valet av triangulering gjordes för att få mer djup och bredd i vår 

förståelse, Backman et al. (2012) belyser just detta. 

Urval för naturalistisk observation kommer att vara alla förskollärare som godkänner att vi 

observerar dem på utvalda förskoleavdelningar för att få så brett material som möjligt. Platser 

på utegården är valda utifrån vår kännedom om lämplighet för interaktioner mellan 

förskollärare och barn. Det kvalitativa intervjuurvalet blir förskolechefen då hon har tid att 

avsätta för intervjun och kan ge förståelse för vilka förutsättningar förskollärarna har i sitt 

arbete. Valet för en kvalitativ enkät för reflektioner styrdes av tidsbrist både på förskolorna 

och i studien. Löfgren (2014) belyser att förskolor lider brist på tid och att tid är en viktig 

faktor för bra intervjuer. Genom urval delas därför enkäten ut till alla 14 förskollärare på de 

aktuella förskoleavdelningarna. Förskollärarna har olika lång erfarenhet vilket vi tror kommer 

att skapa ytterligare bredd. Hjalmarsson (2014) påpekar vikten av att urvalet måste passa 

studiens syfte. Metoderna valdes för att ge förståelse för studiens syfte och frågeställningar 

utifrån förutsättningarna som finns. 

 

4.3 Genomförandet 

4.3.1 Genomförandet av de naturalistiska observationerna på förskolornas utegård 

 

Vi hade gjort en observationsplan för aktuella platser att observera (Bilaga 1) där vi vet att 

förskollärare och barn brukar interagera tillsammans. På gården med barn från 1–3 år valde vi 

sandlådan, skogen, klätterställningen och kullen med rutschkanan som observationsplatser. På 

gården för barn mellan 3–5 år valde vi sandlådan, skogen, gungor, klätterställningen och 

backen. Under observationerna har det varit ungefär 25–30 barn ute och med mellan 3–6 

pedagoger. Vi valde att observera samma situationer för att höja graden av reliabilitet och 

validitet då två som observerar stärker trovärdigheten enligt Patel och Davidson (2011). En 

har stått närmare situationen och den andra en bit ifrån. Det visade sig då vi jämförde vårt 

material att detta gav likvärdigt datamaterial men den som stått nära hade mer djup i samtalet 

medan den andra hade djupet i situationen. Vi har observerat olika situationer på gårdarna 

mellan klockan 9–11 i tre dagar vilket är tiden då mesta uteverksamheten sker. Vi hade även i 

planen tagit fram syftet och frågeställningarna för studien och punkter att leta efter vid 

observationerna utifrån pedagogens roll för språkutvecklingen från studiens bakgrund vilket 

underlättade vid observationerna. Det gjorde att det var lättare att hålla fokus på rätt saker.  

Vi spelade in ljudupptagningar med mobiltelefonerna vilket fungerade när vi var nära 

observationssituationen men bättre ljud hade inte skadat för att underlätta bearbetningen. Vi 

förde även fältanteckningar som stöd för att lättare minnas och förstå situationerna. Vi 
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upplevde dessa anteckningar som viktiga under bearbetningen och analysen då de gav extra 

djup och förståelse. Efter varje förmiddagsobservation har vi sammanställt datamaterialet och 

reflekterat kring vad vi sett och tänkt för att underlätta kommande analys. Det har även gett 

resultat för hur vi ska lägga upp nästa dags observationer. Vi har uteslutit vissa platser som 

skogen och gungorna för att fokusera där vi fått mest material.  

Det gick ganska bra att vara ickedeltagande observatör ute eftersom det var lättare att smälta 

in i sammanhanget då barnen är mer vana med fler vuxna ute. Genom att inte själva ta kontakt 

med barnen fungerade det bra. Enligt Patel och Davidson (2011) behöver observatören inta en 

passiv roll för att inte påverka situationen om observatören valt att inte delta.  

 

4.3.2 Genomförandet av den kvalitativa enkäten. 

 

När vi tog fram frågorna utgick vi från syftet och frågeställningarna för studien och någon 

fråga för att få en känsla för förskollärarens erfarenheter och förutsättningar (Bilaga 2). Vi 

valde att lämna ut en kvalitativ enkät med öppna frågor för att få förståelse för förskollärarnas 

tankar utifrån studiens syfte. Enkäter kan vara svåra att få svar på men det var enda 

alternativet då förskolorna inte hade möjlighet och tid för fokus intervjuer. Vi informerade om 

enkäten och vikten av den till förskollärarna. Enkäten lämnades i personalrummet 

tillsammans med ett svarskuvert. De fick fyra dagar på sig att besvara den. Vi lämnade ut 14 

stycken och fick tillbaka 8 stycken. Vi fanns tillgängliga på förmiddagarna för att besvara 

eventuella frågor och funderingar och lämnade även våra mailadresser så de kunde nå oss.  

 

4.3.3 Genomförandet av den kvalitativa intervjun 

 

Förskolechefens övergripande ansvar för den pedagogiska verksamheten utomhus låg som 

grund tillsammans med studiens syfte och frågeställningar vid framtagningen av 

intervjufrågorna. (Bilaga 3). 

 Vilken vision har du för språkutvecklande verksamhet på utegården? 

 Känner du att den är förankrad hos pedagogerna i deras verksamhet med barnen?  

 Skulle du kunna förbättra verksamheten och förutsättningarna?  

 I så fall hur? 

Bokad tid var ungefär 30 minuter och platsen var förskolechefens rum. Vi spelade in intervjun 

och antecknade viktiga punkter för att underlätta bearbetning och analys. Patel och Davidson 

(2011) menar att kvalitativ intervju är en metod för att nå förståelse genom att möjlighet till 

följdfrågor finns. 
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4.4 Materiel 

 

För observationerna använde vi observationsplanen (Bilaga 1), ljudinspelningsfunktion på 

telefonen och anteckningsblock för att komplettera inspelningarna. Bjørndal (2005) belyser 

vikten av att spela in ljud för att få med så mycket som möjligt för att kunna tolka och 

analysera sedan. 

För den kvalitativa intervjun har vi frågor i (Bilaga 3) och enkäten i (Bilaga 2). Frågorna är 

öppna för att få bättre djup och förståelse vilket Hartman (2004) poängterar.  

 

4.5 Analys 

 

Analys är en bearbetningsfas där helheten blir till delar för att skapa förståelse och sedan åter 

sätts samman för att kontrollera förståelsen. Analysen kommer att ske utifrån vår teoretiska 

referensram sociokulturella perspektivet genom en hermeneutisk tolkningsansats. 

Hermeneutiken är läran om tolkning och den tolkningsmetod som används i kvalitativa 

undersökningar. Den tolkar ord och text för att skapa förståelse för innehållet utifrån den 

observerade och frågades förutsättningar och erfarenheter enligt Backman et al. (2012). Vi 

måste därför sätta oss in i förskollärarnas tankar och förutsättningar för att kunna tolka och 

analysera resultaten mot vår teoretiska referensram sociokulturella perspektivet. 

En analys är tvådelad, en där man reducerar materialet genom kategorisering och en del där 

tolkningen sker, detta för att nå förståelsen som eftersökts enligt Hartman (2004). Vi kommer 

att ha en induktiv process därför att vi genomför en kvalitativ studie med observationer och 

intervjuer. Den induktiva processen tar sin grund i informationen som framkommer under 

studien. Arnqvist (2014) menar att denna process är vanligast för kvalitativa studier. Det 

kommer även att bli en deduktiv process då vi har ett sociokulturellt perspektiv att analysera 

mot för att få förståelse och ett resultat att diskutera mot. 

Efter varje observations tillfälle har vi sammanställt, analyserat och diskuterat vad vi sett i 

materialet. Vi har sökt likheter och skillnader i det  insamlade materialet som exempel mellan 

stora och små barn, olika platser och olika förskollärare. Vi har försökt dela upp det i 

kategorier för att lättare förstå och kunna tolka vad vi sett och hört och få en helhet. 

Tolkningen, hermeneutiken, är en viktig del i vår studie för att nå förståelsen och se mönster. 

Trianguleringen hjälpte oss att få förståelse och därigenom kunna tolka. Det har gett oss bättre 

möjligheter att se på rätt saker vid nästa observation. Enkäten har vi bearbetat genom att 

studera varje enskild fråga och sammanfattat deras likheter och olikheter för att kunna 

analysera tillsammans med observationerna. Intervjun med förskolechefen har vi 

sammanfattat efter att vi har transkriberat den för att skapa förståelse för förskollärarnas 

förutsättningar. Utifrån dessa analyser såg vi mönster i förskollärarnas förhållningssätt och 

arbetssätt. När vi tolkat det vi sett och hört utifrån förskollärarnas erfarenheter och 

förutsättningar på ett systematiskt sätt har vi fått en förståelse för förskollärarnas tankar och 

förutsättningar utifrån studiens syfte. Vi kan inte säga att våra tolkningar är de enda och de 

rätta. Vi har även tolkat tolkningarna utifrån det sociokulturella perspektivet då vi anser att 
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förståelsen för kommunikation och interaktion i förskolan är tätt knuten till det sociokulturella 

perspektivet. Allt för att kunna få ett resultat.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 

 

Vi kommer att informera förskollärare och förskolechefen muntligt om vårt arbete och hur 

deras identitet kommer att skyddas. De kommer att få ta ställning till deltagande och vetskap 

om att de får avbryta om de ångrar sig. Bara de som vill delta kommer att vara med i våra 

observationer och ingen kommer att kunna spåras. Vetenskapsrådet (1990) och även Backman 

et al. (2012) belyser den etiska koden om informerat samtycke. Det är viktigt att varje 

deltagare blir grundligt informerad om studien och får möjlighet till att ge ett informerat 

samtycke till deltagande vilket även belyses av Löfdahl (2014).  

Föräldrarna informeras på avdelningens anslagstavla om vårt arbete och att barnen inte är 

målet med studien. De kommer även att ha möjlighet att avböja barnens medverkan (Bilaga 

4). CODEX beskriver även att föräldrar till barn som inte är myndiga måste få information 

och ge sitt samtycke för att studien ska få bedrivas. Den kommer dock inte att vara individuell 

då det inte är barnen som är målet i studien. 

Vi berättar för alla barn att vi ska titta på hur deras förskollärare arbetar på utegården. Vi 

kommer även att ta hänsyn till om barnen visar obehag vid observationerna av verksamheten. 

Vetenskapsrådet (1990) beskriver också vikten av att man informerar barn på deras nivå så de 

kan förstå vad studien handlar om. Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som 

finns trots att vi är studenter och inte är bundna enligt lag då det skapar bättre trovärdighet 

och förtroende för vår studie vilket även Löfdahl (2014) poängterar. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet står för trovärdighet och noggrannhet förklarar Roos (2014). Datainsamlingen 

måste vara nog utförlig och systematiserad för att kunna resultera i slutsatser. Vi valde därför 

att både observera och ställa frågor via enkäter. Validitet står för giltighet, att vara säker på att 

det som studerats är studiens syfte, enligt Roos (2014). Frågorna kommer därför att utgå från 

syftet och forskningsfrågorna. Vid observationerna har vi tagit fram punkter att se efter utifrån 

syftet och valt platser där detta kan upptäckas. Vi har varit två som observerat och därmed 

ökat tillförlitligheten vilket även Patel och Davidson (2011) beskriver som ett bra sätt. Vi 

valde att göra en triangulering i studien för att öka förståelsen och trovärdigheten genom att 

metoderna kompletterat varandra och gett en bredare och djupare förståelse. Enligt Backman 

et al. (2012) beskrivs triangulering höja förståelsen och tillförlitligheten. Vi kommer att tolka 

och analysera datamaterialet tillsammans eftersom det är svårare i kvalitativa studier än i 

kvantitativa. 
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5. Resultat 

 

Avsnittet kommer att belysa resultaten av de naturalistiska observationer på utvalda platser på 

förskolornas utegård som sandlådan, kullen med rutschkanan. De kvalitativa enkäternas 

resultat bygger på 8 svar av 14 utlämnade och den kvalitativa intervjun med förskolechefen 

som varade i 15 minuter av de 30 minuter vi bokade, på dennes kontor. 

 

 

5.1 Resultat av naturalistiska observationer 

5.1.1 Naturalistiska observationer på gården för 1–3 år 

 

Observationerna ute på gården visade att de yngre barnen oftast vistas nära pedagogerna. De 

visade även att förskollärarna pratar, benämner, ger begrepp, förklarar, förtydligar, frågar och 

är i ständiga kommunikationer med barnen, som inte alltid svarar med talspråk. 

Förskollärarna är lyhörda, startar upp lekar och tar vara på barnens lek, de stöttar språkligt och 

ger alla talutrymme. Vissa aktiviteter ger mer tillsägelser men barnen får också förklaringar 

på vad som är fel eller farligt. Vi såg genom observationerna att det fanns barn som uppehöll 

sig en bit ifrån och på det sättet missade kommunikationen som pågick. Under de 

observationer vi gjorde kunde vi inte se att förskollärarna uppfattade barnets utanförskap. 

Utifrån observationerna vi gjorde har vi här tagit ut två typexemplen från varje gård av 

kommunikationer och interaktioner som pågick på de olika utegårdarna. 

Exempel  

Förskolläraren kommer ut med nio barn från förskolan, fyra barn går till 

klätterställningen och två till grinden. 

-     Ska vi leta sand? frågar förskolläraren och tar med sig tre barn som är ungefär 11/2–2 

år till sandlådan och sätter sig på kanten. Hon tar fram silen och fyller den med en 

skopa med snö och sand. Hon strör det sedan på den vita snön som täcker sanden. 

- Titta! Det blir som kanel och socker, säger förskolläraren.   

- Vilken färg är kanelen? Vad är det som är kanel? frågar förskolläraren. 

- Brun är sanden, viskar ett av barnen. 

- Vill ni prova själv? frågar förskolläraren, ingen svarar men ett barn tar silen.  

Här ser vi att förskolläraren stimulerar till lek och lärande. Barnen lär genom att 

förskolläraren benämna färger och ord även frågor ställs. Vi ser att förskolläraren är lyhörd då 

hon ständigt kommunicerar med barnen trots att hon inte alltid får en verbal kommunikation 

tillbaka. 
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Exempel  

Några barn på ungefär tre år befinner sig på kullen med rutschkanan då förskolläraren 

kommer dit. Barnen åker i den isiga rutschkanan.   

- Vi ska inte åka i rutschkanan nu när det är is och hårt och ni kan gör er illa. Kom vi 

hittar på något annat, säger förskolläraren.  

Barnen följer efter när förskolläraren går till kortsidan av kullen. 

- Ska vi rulla ner? frågar förskolläraren. 

- Rulla, rulla liten bulla, ramsar förskolläraren. 

Barnen börjar rulla nerför kullen, några behöver puttas på. Detta håller på ett par 

vändor tills ett barn får snö i sin sko. 

- Oj! Har du fått snö i skon? frågar förskolläraren då barnet håller fram sin fot och 

overallen åkt upp till knäet. Barnet nickar. Ytterligare ett barn följer med till bänken. 

- Kom vi sätter oss på bänken och fixar, säger pedagogen. 

- Men är det kallt? säger förskolläraren. Barnet nickar. Förskolläraren tar av skon och 

skrapar bort snön och dra upp strumpan. 

- Nu drar vi strumpan över byxan så den sitter fast. Men vad många färger du har på 

dina randiga sockar. Vilka färger är det? frågar förskolläraren. Barnet pekar på röda 

randen. 

- Ja, röd har du där, säger förskolläraren. 

- Blå, säger barnet som står bredvid och pekar på den blå randen. 

- Ja! Där är det en blå rand. Finns det någon gul? frågar förskolläraren barnen nickar.  

Sedan tas skon på och overallen dras över och de går för att hjälpa ett barn som tappat 

vantarna. 

Här ser vi att förskolläraren tillrättavisar men förklarar varför och inspirerar sedan till annan 

lek. Hon ramsar, benämner och ger ord för vad som sker, stimulerar barn att pratat genom 

frågor och uppmuntran. Förskolläraren upprepar även vad barnen säger och är lyhörd på 

barnens verbala och kroppsliga kommunikation.  

 

5.1.2  Naturalistiska observationer på gården för 3–5 år 

 

Resultatet på gården med de äldre barnen visade att de äldre lekte fler rollekar. Här var 

förskollärarna ofta en bit bort men synliga så barnen kunde få och hämta hjälp. De startar inte 

lika ofta dialoger men besvarar barnen och deras frågor. Dialogerna som blir till, blir djupare. 

Barnen sökte sig från pedagogerna för att leka i grupper. Här är barnens samspel sinsemellan 

en viktig del i språkutvecklingen. Förskollärarna startar upp och inspirerar de barn som 

behöver hjälp med att börja leka. Leken språkutvecklar genom de samspel som sker.  

 



 

20 
 

Exempel   

Förskolläraren står vid förskolans vägg nära sandlådan. Tre flickor på fyra år kommer 

fram. 

- Kommer Ebba idag? frågar ett barn. 

- Hon kommer nog inte idag, hon är nog ledig, svarar förskolläraren. 

- Är det lördag i dag? frågar barnet. 

- Nej det är onsdag, svarar förskolläraren. 

- Hm, jag är bara ledig på lördag men då får man äta lördags godis, säger barnet. 

- Ja, på lördag och söndag är vi alla lediga, svarar förskolläraren. 

Här uppstår en livlig kommunikation mellan alla tre flickor och förskolläraren kring 

lördags godis och tjuv ätandet under veckan som mynnar ut i en lek där barnen bakar 

godis av snön och bjuder på. 

Här ser vi att förskolläraren deltar i kommunikationen när barnen söker upp. Även här ges och 

förklaras ord och dialogen inspirerar till lek. 

Exempel  

Fyra barn i åldern 4–5 år sitter i snön där sandlådan är och bakar snökakor med hinkar 

och formar.  En förskollärare kommer och sätter sig bredvid barnen på huk. 

- Julbakar ni? frågar förskolläraren.  

- Ja! Vi bakar goda kakor, säger barn 1. 

- Vi bakade pepparkakor i helgen hemma, säger barn 2. 

- Och mamma kokade knäck och sen bakade hon och jag lussebullar, säger barn 3. 

Barn nummer 4 nickar och lyssnar men säger inget. 

- Har du hunnit julbaka än? frågar förskolläraren. 

- Nej, men vi gjorde änglar till fönstret. Vi ska baka en annan dag, säger barn 4. 

- Vi gjorde snöänglar ute också när jag var hemma, säger barn 4 efter en liten tystnad. 

- Vad är snöänglar? frågar barn 2. 

- Man ligger i snön och viftar med armar och ben, svarar barn 4. 

Barnen bakar vidare en stund och bjuder förskollärare på kakor av olika slag men 

gjorda av snö efter några minuter . 

- Jag vill baka snöänglar, säger barn 2. 

- Man bakar inte änglarna man gör dem med kroppen, säger barn 4. 

- Ska vi hitta en otrampad plats där du kan visa hur man gör? frågar förskolläraren. 

- Ja! svara alla barn i kör. 

De går tillsammans mot klätterställningen, där finns en plätt där ingen gått och barn 4 

lägger sig ner och flaxar med sina armar och ben. Förskolläraren hjälper barnet upp 

för att inte förstöra ängeln. Sedan lägger sig de andra och det blir flera fina snöänglar. 
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I exemplet ser vi att förskolläraren kommer till barnen och startar en kommunikation genom 

frågor. Hon tar även in det tysta barnet i dialogen genom att vara lyhörd och stödjer barnens 

nya lek. 

 

5.2 Kvalitativa enkäter 

 

Fråga 1. Hur känner du för utevistelse på utegården och vilket syfte har du med den? 

Alla förskollärare har en positiv syn på att vara ute och tycker det är viktigt. De beskriver att 

ute finns större ytor, barnen kan röras mer fritt och träna motoriken. Utevistelsen är hälsosam, 

barnen får frisk luft, dagsljus och motion.  

”Jag tycker den är viktig och rolig. Att barnen ska få möjlighet att utveckla sin grovmotorik 

på flera sätt, uppleva lukter och få se olika föremål samt att få känna på och ta del av olika 

föremål.” enligt förskollärare 5. 

Fråga 2. Har förskolan en vision om verksamheten ute på gården och vilken är den i så fall? 

Förskollärarnas vision om uteverksamheten är att den är viktig för lärande, utforskande och 

god hälsa. Utevistelsen ska stimulera och utmana till lek och lärande anpassad för alla åldrar. 

Variation i verksamheten skapas genom att vara både inne och ute i utforskandet och leken.  

”Vill erbjuda en variations rik och utmanade miljö för alla olika åldrar. Lustfylld och 

inbjudande.” enligt förskollärare 7. 

Fråga 3. Hur tänker du att man som förskollärare kan främja barns språkutveckling på 

utegården? 

Förskollärarna beskriver att de kan främja språkutvecklingen genom att uppmuntra till lek och 

utforskande genom att delta tillsammans med barnen och samtala kring detta.  De anser att 

språket utvecklas om de sätter ord på vad som sker och finns runt omkring genom att 

benämna och förklara.  Förskollärarna menar att man även kan ha planerade samlingar och 

aktiviteter ute. Förskollärare som arbetar med de äldre barnen belyser vikten av frilek då 

mycket av inne aktiviteterna är styrda och språkinriktade. 

”Genom att prata med barnen om det de gör och upptäcker. På så sätt sätter man ord på det.” 

enligt förskollärare 6.  

”Att man benämner allt man gör och på saker runt omkring och ställer frågor till barnen” 

enligt förskollärare 1. 

 Fråga 4. Använder du en medveten språklig verksamhet ute och i så fall hur gör du för att ha 

det? 

De är medvetna om vikten av att prata, fråga, benämna och förklara för att utveckla språket 

hos barnen. De anser även att det är viktigt att stötta i samspel och konflikter, vara lyhörda, 

fånga barnens intressen och ge dem tid.  
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”Ja, alltid! Lyssnar in barnen, fångar upp intresse och lek, reflekterar och skapar dialog 

tillsammans.” enligt förskollärare 7. 

Fråga 5 -6.  Hur skulle du vilja arbeta under utevistelsen för att språkutveckla barnen? Finns 

det hinder och vilka i så fall? 

Förskollärarna skulle vilja ha mer tid för att utveckla uteverksamheten och för att hinna prata 

mer och med alla barn. De vill även kunna ta vara på vad utemiljön erbjuder och kunna ha 

mer planerade aktiviteter ute. De anser att det är svårt då de måste kunna ha överblick på alla 

barn samtidigt och att de måste ha möjlighet till att byta information pedagoger emellan.  

Många barn gör tiden till en bristvara. 

”Kanske hinna prata mer med barnen.” enligt förskollärare 6. 

 ”Använda utemiljön till möten, sångstunder, matematik och andra ämnen i större 

utsträckning.” enligt förskollärare 7.  

”Att det är många barn blir ett hinder, att hinna prata med alla”, enligt förskollärare 6. 

Tolkningen av enkäten visar att förskollärarna är väl medvetna om sitt pedagogiska ansvar 

men att de arbetar olika utifrån barnens behov, egna pedagogiska tankar och verksamhet 

under övrig tid. Vi utläste även att de känner tidbrist och detta kan ha påverkat deras arbete 

och möjligheter. 

5.3 Resultat av kvalitativ intervju 

 

Förskolechefen har en vision att hela verksamheten ska vara pedagogisk. Språkutveckling är 

en viktig del som ska finnas med hela tiden. Chefen anser att visionen är förankrad men att 

alla prioriterar olika utifrån personligheter och intressen. De kompletterar varandra inom 

arbetslagen. Språket är en prioriterad del i styrdokumentet och ingår därför i varje 

förskollärares profession. Förskolechefen anser att verksamheten alltid kan förbättras och 

utvecklas och att olika projekt görs för detta.  

Förskolechefen säger (personlig kommunikation, 1 december 2015) ”Språkutvecklande 

verksamhet ska pågå ständigt i all verksamhet, vare sig man är ute eller inne, har gympa, 

målar eller bakar. Något man ska leva med hela tiden man arbetar med barnen. Språket är det 

viktigast av allt och det ingår i arbetet”.  

Vår tolkning är att förskolechefen menar att förskollärarna ska språkutveckla barnen ständigt 

men att de själva väljer hur. Förskollärarna är medvetna om förskolans vision men att det ser 

olika ut. 
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5.4 Sammanfattning och analys av resultatet 

 

Här följer en sammanfattning av resultatet och analys utifrån studiens forskningsfrågor som 

belyser syftet att synliggöra förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt för att 

språkutveckla barn på förskolans utegård. 

 

5.4.1 Upplever förskollärarna att de bedriver en språklig pedagogisk verksamhet på 

utegården?  

 

Förskollärarna tycker att språkutvecklingen är en viktig del i den dagliga verksamheten. De 

beskriver att barn utvecklas språkligt genom att de pratar, benämner och förklarar i samspel 

med barnen. Resultatet av enkäten visar att de medvetet språk utvecklar barnen under 

utevistelsen genom att kommunicera och interagera under barnens fria lek och utforskandet 

ute på gården.  

 

5.4.2 Hur interagerar och kommunicerar förskollärarna utomhus för att främja 

barnens språkutveckling?  

 

Observationerna och enkätsvaren visade att de yngre barnens förskollärare finns nära barnen 

och deras lek. De utvecklar språket genom en ständig kommunikation där de förklarar, 

förtydligar, benämner, frågar och ger begrepp. De äldre barnens förskollärare finns en bit bort 

men är tillgängliga när barnen vill kommunicera och interagera.  Om barnen behöver stöd 

eller inspiration i samspel, lek och utforskande finns förskolläraren där. Förskollärarna 

utvecklar språket på samma sätt som med de yngre barnen genom att prata, förklara, beskriva, 

ge begrepp, benämna och ställa frågor. Skillnaden är att här bildas oftare en muntlig dialog 

mellan barn och förskollärare. Dialogen leder vidare till att lek och utforskande utvecklas 

utifrån barnens intressen.  

 

5.4.3 Hur använder och utvecklar förskolläraren barnens lek och intresse utomhus så 

barnen stöttas i sin språkliga utveckling? 

 

Observationerna visar att förskollärarna är lyhörda, intresserade och engagerade av barnen 

och deras lek och utforskande. De kan därför inspirera och utmana barnen språkligt genom 

samtal och frågor under interaktionen tillsammans med barnen vilket de även själva beskriver 

i enkätsvaren. Alla förskollärarna språkutvecklar barnen på liknande sätt men det är även 

präglat av förskollärarens personlighet och intressen. Vissa pedagoger sökte sig till områden 

med mycket rörelse medan andra satt stilla vid sandlådan.   
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5.4.4 Analys 

 

Enligt vår tolkning av observationerna och enkäten så arbetar förskollärarna språkutvecklande 

med barnen men de använder olika sätt och strategier.  Vi såg att förskollärana som arbetade 

med de yngre ständigt var nära och i dialog med barnen medan de som arbetade med de äldre 

fanns tillgängliga för barnen. Förskollärarna som arbetar med de äldre vill ge barnen mer 

frihet och möjlighet att utvecklas tillsammans i leken med andra barn. De äldre har inte 

samma behov av nya ord och nära kontakt med vuxna, de drar sig ofta undan. De har kommit 

längre i sin lekutveckling och är trygga i miljön. Förskollärarna stödjer barn som har behov i 

leken och med språket. Förskollärarna har en bred kunskap om varje barn och dess 

förutsättningar vilket gör att de arbetar olika med olika barn och olika grupper.  

 

5.5 Slutsatser utifrån resultatet av studien 

 

 Förskollärarna kommunicerar ständigt med de yngre barnen, som ofta finns nära 

omkring under den fria leken ute, för att språkutveckla. 

 Förskollärarnas förhållningssätt skiljer mellan yngre och äldre barn. 

 Tid är en bristvara i dagens förskolor. Förskollärarna har många barn och 

arbetsuppgifter att sköta. 

 Fria leken är viktig för barnens möjligheter till språkutveckling. Det sker naturligt 

genom samspelen under leken. 
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6. Diskussion 

 

Avsnittet kommer att diskutera metod och resultat. Metoddiskussionen behandlar 

naturalistiska observationer, kvalitativa enkäter och kvalitativ intervju, urval, etiska 

överväganden, genomförandet, validitet och reliabilitet. Resultatdiskussion behandlar studiens 

slutsatser som dragits utifrån resultat, syftet med frågeställningar och som i denna 

resultatdiskussion möter tidigare litteratur och forskning från studiens bakgrund.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Valet föll på kvalitativ studie för att få svar på syftet om förskollärarnas tankar och 

förhållningssätt. Vi anser att metodvalet var rätt utifrån vårt syfte. Vi valde att gör en 

triangulering för att få mer djup och bredd i studien vilket gav oss en bättre förståelse för 

förskollärarna och deras situation. Vi hade kunnat kontakta fler förskolor för att få ytterligare 

bredd vilket eventuellt hade kunnat ge oss ett annat resultat. Resultatet hade dock inte behövt 

bli förändrat eftersom förskolor som är medvetna om sina brister inte skulle vilja delta i 

studien. Vi informerade förskolechefen och närvarande förskollärare muntligt och lämnade 

även skriftlig information (Bilaga 4) till alla om studien, deras frivilliga deltagande och att 

ingen skulle kunna spåras. Vi följde vetenskapsrådets (1990) etiska principer för forskning. 

Även föräldrarna informerades skriftligt om studien och att barnen inte studerades och var 

delaktiga i resultatet (Bilaga 5). Vi hade inte möjlighet att berätta för alla barn innan vad vi 

skulle göra men när de frågade eller tittade undrande berättade vi att vi tittar på deras 

förskollärare och hur de arbetar ute. Barnen visade inte någon form av obehag, bara lite 

nyfikenhet. Vi valde att inte lämna ut varken förskolor eller förskollärare i resultatet utan i 

texten använde vi bara ”förskolläraren”. 

Vi valde att vara icke deltagande observatörer under de naturalistiska observationerna för att 

lättare kunna hålla fokus. Detta var bra då vi hann både spela in ljud och föra anteckningar 

som komplement till minnet, vilket varit till stor hjälp vid analys och reflektion. 

Bekvämlighetsurvalet förenklade kontakten med förskolan, förskollärare och barn. Vi var 

redan kända och smälte därför lättare in i mängden och kunde observera ostört och med 

minimal påverkan. Första dagen var vi lite intressanta för barnen men sedan var det ingen som 

brydde sig. För de naturalistiska observationerna valde vi alla förskollärare som ville delta. Vi 

försökte dock att vara lyhörda och inte för påträngande. Observationsplanen (Bilaga 1) med 

aktuella platser fungerade bra och var ett bra hjälpmedel för att hålla fokus. Vi tog bort några 

utav platserna utifrån vad observationerna och reflektionen visade eftersom dessa platser inte 

gav någon information. Vi observerade tre dagar men redan efter två dagar såg vi ett mönster 

och ytterligare observationer gav inget nytt. Vi hade planerat för att observera fem dagar men 

kände att det inte gav något mer så avbröt efter tre dagar. Vi var tvungna att stå nära för att få 

med ljudet vilket kan ha påverkat situationen. En riktig diktafon hade underlättat vid 

efterarbetet eftersom ljudet blev lågt inspelat på mobiltelefonerna. Alla förskollärare visste 

vad vi observerade och vi kunde se att detta påverkade dem framförallt den första dagen men 

eftersom vi var kända smälte vi lättare in med tiden. Valet av ljudinspelning anser vi var rätt 



 

26 
 

då en videoinspelning inte gett mer eller annan information utan bara gjort de observerade 

obekväma. Vi observerade båda samma situationer för att få med så mycket och bred 

information som möjligt.  

Kvalitativa enkäter med öppna och reflekterande frågor valdes för att förskollärarna skulle 

kunna förklara sina egna tankar då det inte fanns möjlighet till intervjuer. Fokusintervjuer 

hade dock gett ytterligare djup och förståelse men vi tycker att enkätsvaren kompletterar och 

förklarar våra observationer. Vi ångrar att vi inte ställde en fråga i enkäten om vilken ålder 

barnen de arbetade med hade. Det hade kunnat förklara mönster vi såg i observationerna 

ytterligare. Någon av respondenterna skrev själv i svaren om vilka ålder de arbetade med och 

någon annan om vikten av att vara nära de yngre barnen så vi har ändå kunnat koppla ihop 

och bilda förståelse för de mönster vi dragit våra slutsatser från. Vi hade kunnat lämna 

enkäten personligt till varje förskollärare vilket säkert gett fler svar men vi ville ge dem val 

möjlighet. Tyvärr var många sjuka och lediga av ordinarie personal under veckan studien 

pågick och de ersattes av outbildade vikarier. Vi lämnade ut 14 enkäter och fick 8 svar. 

Kvalitativ intervju med förskolechefen valde vi för att få förståelse för förskollärarens 

förutsättningar. Urvalet hamnade på chefen som hade tid och möjlighet att ta emot oss. 

Intervjun gjordes för att få förståelse för vilka förutsättningar förskollärarna har. 

Förskolechefen önskade att få frågorna (Bilaga 3) i förväg för att kunna förbereda sig lite då 

andra möten dykt upp. Vi ljudinspelade intervjun för att förenkla efterarbetet och förde 

anteckningar över egna tankar kring svaren. Detta tycktes inte påverka situationen. 

 

6.1.1  Reliabilitet och validitet i vårt arbete 

Vi valde båda att observera samma situation för att öka reliabiliteten och validiteten. Vi 

spelade in ljud och antecknade för att vi ska kunna analysera systematiskt och för att inte 

missa något. Inspelningar som transkriberats, anteckningar och våra reflektioner kunde stödja 

studiens validitet då vi såg att observationerna var riktade och besvarade studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi anser att det kändes ganska naturligt och stämmer med tidigare 

erfarenheter men situationen med att vara observerad kan ha påverkat delar av resultatet. Det 

var bra att vara där flera dagar då de observerade kunde glömma vad vi gjorde och även att vi 

var kända sen tidigare gav trygghet. Trianguleringen ökade trovärdigheten då flera metoder 

möts och kompletterar varandra. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Vi såg i observationerna att förskollärare som arbetar med de yngre barnen ständigt 

kommunicerar och på det sättet språkutvecklas barnen även ute under fria leken. De flesta av 

dessa barn förde oftast inte en verbal kommunikation utan lyssnade och besvarade med 

kroppsspråk eller enstaka ord. Barnen var mellan 1–3 år och har därför kommit olika långt i 

sin språkliga utveckling. De yngre barnen finns oftast nära vuxna. Samtal mellan förskollärare 
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och enskilt barn tas tillvara på och pedagogerna finns för att stötta och utveckla språket. 

Utifrån detta undrade vi om den ständiga kommunikationen var en medveten strategi hos 

förskollärarna. Enkätens svar visade att det var ett medvetet val eftersom de beskrev att de 

medvetet kommunicerade och interagerade med barnen för att språkutveckla. Lärandet ute 

sker naturligt precis som Schilling et al. (2006) beskrev eftersom pedagogerna utvecklar 

barnens språk genom dialog i den fria leken och inte genom planerade aktiviteter. De vet 

genom sin kunskap om barn och språkutveckling att språket utvecklas genom kommunikation 

och interaktion. De finns därför nära barnen och tar vara på situationerna som uppstår vilket 

även Bruce (2010) belyser. Lindö (2011) menar att Vygotskij ansåg att barn lär sig språka och 

tänka genom samspel. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på vuxna och barns sätt att 

skapa sammanhang för lärandet vilket gör vuxenstödet centralt i perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet är en av grunderna i vårt styrdokument. Lpfö98 (Skolverket, 

2011) belyser att barnen ska samspela med kompetenta och engagerade förskollärare för 

lärande och utveckling. Vi såg att förskollärarna medvetet språkstimulerade barnen ute genom 

att vara lyhörda, utmana och inspirera till utforskande genom leken tillsammans med barnen 

och stötta deras språk. Vi anser att detta betyder att barn som vistas nära pedagoger får 

språklig stimulans. Även de äldre barnen språkstimuleras men oftare genom interaktioner och 

kommunikation med andra barn i leken. Gest, et al. (2006) belyser att barn utvecklas genom 

kommunikation och interagerande med vuxna och barn som nått längre i språkutvecklingen. 

Lärandet sker då någon använder nya och svårare ord, begrepp, grammatik och 

meningsbyggnad som ligger just ovanför barnets nivå. När barnet utmanas och ges 

delaktighet motiveras deras lärande.  

Vi såg i observationerna och enkätsvaren att förskollärarna hade vissa skillnader i sina 

strategier i arbetet med de äldre och de yngre barnen. De fanns närmare de yngre barnen 

medan de äldre kunde dra sig undan och leka tillsammans med andra barn, dock fanns 

förskollärarna redo i närheten om de behövde stöd och hjälp. Förskollärarna använder sig av 

samma språkutvecklande strategier som att prata, fråga, förklara, benämna men även stödja 

och inspirera leken då barnen vill och finns nära. Jerlang och Ringsted (2008) beskriver att det 

är speciellt de yngre barnen som behöver vuxna för att förstå sin omgivning och dess 

betydelse. Westerlund (2009) däremot beskriver att alla barn har olika språkliga behov som 

ska tillgodoses. Förskollärarna menar att barnen även har andra behov som ska tillgodoses 

och att de därför måste prioritera. Det är en balansgång att gå då det är viktigt med närvarande 

förskollärare i yngre och äldre barns fria lek för att inspirera och stötta där det behövs. Elm 

Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver att uteleken skapar möjligheter för barnens intressen 

att styra meningsskapandet. Förskollärarnas viktiga roll ute är att stödja och inspirera barnen i 

deras lekar, fånga och synliggöra lärandet för barnens egna meningsskapande. Intresset hos 

barn föds genom att uppleva och utforska tillsammans med lyhörda vuxna som behövs för att 

svara på frågor och funderingar. Även Säljö (2012) poängterar vikten av vuxnas betydelse för 

barnen i lekens samspel genom Vygotskijs proximala utvecklingszon där nivån läggs precis 

ovanför barnets befintliga kunskapsnivå. Vi tycker därför att den fria leken kräver närvarande 

och engagerade vuxna eller barn som nått längre för att barnen ska utvecklas vidare. Vi såg 

även att det fanns barn som höll sig på sidan om och på det sättet missade de många viktiga 

lärtillfällen. Just under våra observationer var det ingen som uppmärksammade dessa barn 
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därför gavs de inte samma möjligheter till språkutveckling. Enligt Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2013) utvecklas dessa barn inte lika snabbt. De behöver stöttas och 

utmanas utifrån deras intressen och funderingar. Detta kan leda till att dessa barn får 

underordnade roller i lekarna då språket är en viktig del av samspelet mellan barnen vilket 

Bruce (2010) belyser. Kommunikationen mellan barnen underlättas om de ligger på liknande 

språknivå eftersom det är lättare för dem att förstå varandra och ge ord för sina tankar och 

funderingar. Här anser vi att det är viktigt att förskolläraren fångar upp alla barn för att ge 

möjlighet för dem att utvecklas. Detta kan dock vara svårt då det är många barn och tiden inte 

vill räcka till.  

Enligt studier av Test et al. (2010) samtalar förskollärare bara 60–80 procent av interaktionen 

med barnen och av detta är bara 20 procent kvalitativa samtal. Vår studie visade att tid är en 

bristvara. Förskollärarna kan inte bara fokusera på att språkutveckla barnen de interagerar 

med utan de måste även ha överblick och stötta andra barn som behöver hjälp samtidigt. 

Förskollärarna beskrev tiden som ett hinder i vår enkät. Det är många barn och inte så många 

förskollärare ute vilket gör att det blir svårt att helt fokusera. Westerlund (2009) belyser 

vikten av närvarande och engagerande vuxna för att barnen ska utvecklas språkligt. Det 

poängteras även i undersökningen av Gest et al. (2006) som visar att dialogen mellan barn och 

pedagog under fria leken utmanar barnet kognitivt och språkligt. Detta utvecklar barnet även 

socialt och emotionellt men det kräver engagemang av pedagogen. Även Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2013) stödjer detta och menar att det även krävs en hög kompetens för 

samspel och kommunikationer och att även lyhördhet är viktigt. Jonsson och Williams (2012) 

beskriver vikten av den dagliga dialogen i pedagogens arbete med barnen.  Språket användas 

för att fostra, namnge, beskriva och förklara saker i omgivningen. Det skapar även 

samhörighet, lockar, motiverar och skapar fokus.  De belyser vidare att språk och 

språkutveckling är viktigt för hela individens utveckling för att klara samhället och tiden vi 

lever i. Förskolor kan ha svårt att prioritera den pedagogiska verksamheten ute lika mycket 

som inomhusverksamheten då raster, planering och möten sker under denna tid. Det är 

enklare att samarbeta och hjälpas åt ute där överblicken är bättre. Test et al. (2010) belyser i 

sin forskning vikten av att utevistelsen prioriteras då barn under det fria utforskandet utifrån 

sina intressen lättare språkutvecklas. Större ytor utmanar och inspirerar barnen till utforskande 

och lek, även Monsalvatge, Long och DiBello (2013) belyser detta genom att poängtera att 

utevistelsen inte ska ses som rast. Våra observationer visar att förskollärarna gjorde sitt bästa 

utifrån de förutsättningar som fanns.  

Vi anser att leken är viktig för språkutvecklingen genom de samspel som sker. 

Språkstimulering sker genom att förskollärarna pratar, benämner, ger begrepp, förklarar, 

förtydligar, frågar och är i ständig kommunikation tillsammans med barnen under lek och 

utforskande. Fekonja et al. (2005) poängterar att förskolläraren har en viktig roll och ansvar 

för barnets språkutveckling genom att uppmuntra till kommunikation i alla aktiviteter även i 

fria leken. De belyser att studier visar att lekens interaktioner är viktiga för språkutvecklingen 

och poängterar att leken består av språkliga interaktioner. De förklarar att deras undersökning 

visade att barnen under fria leken pratade mer, använde fler och svårare ord, samtidigt 

användes språket mer symboliskt än under andra aktiviteter.  De menar att forskning visar att 
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symbolisklek och språkutveckling är sammanlänkade. Vår studie visar att när förskolläraren 

möter barnen i samspel och dialog och är lyhörd och intresserad av deras lek söker barnen 

mer kontakt och på det sättet får och lär de sig mer. Skolverket (2011) belyser vikten av lek 

för utveckling och lärande. Knutsdotter Olofsson (2011) beskriver att vuxna är viktiga även i 

barnens fria lek för att ge trygghet och stötta utvecklingen av leken och barnet. Bruce (2010) 

beskriver leken som betydelsefull för gemenskap, kreativitet och utmaningar. Hon menar 

vidare att språket och leken grundas på liknade villkor som kommunikation och interaktion.  

Den fria leken är viktig och bör prioriteras och tas tillvara på då den skapar förutsättningar för 

barns utveckling och lärande och för att bygga språket.  

 

6.3  Implikationer för kommande profession 

 

Vi kommer för alltid att vara medvetna om vår viktiga roll som förskollärare även under den 

fria leken och vikten av ett ständigt pågående språkutvecklande för barnens utveckling och 

lärande. Vi är viktiga som språkliga förebilder och inspiratörer. Förståelse för hur viktiga vi 

som förskollärare är för barnens språkutveckling och att den enklast sker genom interaktion 

och kommunikation tillsammans med barnen i den fria leken har även ökat. För oss har det 

inneburit att vi förstår att det som kanske inte alltid ser medvetet ut ändå kan vara det. Vi 

kommer försöka vara lyhörda för barnen, deras behov och intressen för att kunna skapa en bra 

verksamhet där barnen får ett lustfyllt lärande, känner delaktighet och inflytande.  Studien har 

ökat vår förståelse om vikten av att ge alla barn förutsättningar för språkutveckling även de 

som håller sig på sidan av. Det är viktigt att vara lyhörd och samtidigt ge barnen tid och 

möjlighet till kommunikation. Vi ser även att det är betydelsefullt att ta vara på utevistelsen 

som pedagogiskverksamhet då det under vissa perioder är en stor del av verksamheten.  

Verksamheten lider brist på tid för att kunna hinna med alla barn men vårt mål är att göra det 

bästa av de förutsättningar som finns och finnas nära barnen.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Under studien har andra tänkbara vägar för vidare forskning dykt upp som att undersöka om 

det finns skillnad i förskollärarnas förhållningssätt mellan stora och små barn och varför i så 

fall?  Är det medvetet eller omedvetet? Ytterligare undersökningsalternativ är att studera om 

barn vill att vuxna interagerar i deras fria lek. Att studera skillnaden mellan språkutvecklande 

verksamheten under fria leken inne och ute skulle också vara intressant eller undersöka hur 

förskollärares tidsbrist kan minskas. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 Observationsplan  

Bilaga 2 Enkät 

Bilaga 3 Intervjufrågor  

Bilaga 4 Informerat samtycke till förskollärarna  

Bilaga 5 Information och samtycke till föräldrar 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 

 

Observationsplan för fältstudien  

Spela in dialoger och anteckna situationen för att minnas exempel vad görs, sägs och egna 

reflektion/tankar 

9-11 ute On, To, Fr, Må & Ti 

Reflektion av materialet 11-13 

Platser att observera 

 Sandlådan med hus  

 Skogen 

 Klätterställningen 

 Kullen med rutschkana 

 Gungor 

 Backen 

Att titta efter 

 Är förskollärarna med barnen? 

 Förs dialog? 

 Tillsägelser, förklaras dessa? 

 Upprepar de barnens prat? 

 Benämner de nya ord och handlingar? 

 Tar de vara på barnens frågor och funderingar? 

 Deltar de i barnens utforskande? Genom uppmuntran, möjligheter och val?  

 Ställer de frågor? 

 Förklarar de för barnen vad som händer i omgivningen  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Enkätundersökning 

Hej!  

Vi skulle behöva din hjälp med att besvara dessa frågor för att kunna göra vår studie för C-

uppsatsen. 

Ringa in hur länge har du arbetat som förskollärare? 

0-5år      6-10år  11-15  16-20   21 och mer 

  

Reflektera och beskriv dina tankar så utförligt du kan kring dessa frågor 

1. Hur känner du för utevistelse på utegården och vilket syfte har du med den? 

2. Har förskolan en vision om verksamheten ute på gården och vilken är den i så fall? 

3. Hur tänker du att man som förskollärare kan främja barns språkutveckling på 

utegården? 

4. Använder du en medveten språklig verksamhet ute och i så fall hur gör du för att ha 

det? 

5. Hur skulle du vilja arbeta under utevistelsen för att språkutveckla barnen? 

6. Finns det hinder och vilka i så fall? 

Tack på förhand/Helen Olofsson & Anette Esberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till förskolechefen 

Vilken vision har du för språkutvecklande verksamhet på utegården? 

Känner du att den är förankrad hos pedagogerna i deras verksamhet med barnen? 

Skulle du kunna förbättra verksamheten och förutsättningarna? 

I så fall hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Hej alla förskollärare! 

Vi är två studenter från Ltu och förskollärarutbildningen, Helen Olofsson och 

Anette Esberg. Vi går sista terminen och arbetar just nu med en studie för vår C-

uppsats. Vi behöver få observera er förskollärares förhållningssätt och arbetssätt 

ute på förskolans gård för att språkutveckla era barn genom samspel och 

kommunikation.  Barnen kommer inte att ingå i resultatet eller uppsatsen på 

något sätt, utan det är er roll som förskollärare som är fokus. Vi kommer även 

att behöva er hjälp med att besvara några frågor skriftligt och hoppas ni har lust 

och tid för detta.  

Vi vill upplysa er om att ni kan meddela oss om ni inte vill delta på något sätt 

och att ni har rätt att ångra ert deltagande när som helst. Uppsatsen skrivs så att 

varken ni eller förskolan lämnas ut på något sätt. Har ni frågor och funderingar 

svara vi gärna på dessa här på förskolan eller via mail. Vi kommer att finns på 

förskolan från onsdag den 25/11 till som längst tisdag 1/12 för observationer 

framförallt på förmiddagarnas utelek. 

Tack på förhand/Helen Olofsson & Anette Esberg 

 

Helen Olofsson 

Mail adress: XXX@student.ltu.se   

 

Anette Esberg 

Mail adress: XXX@student.ltu.se  

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 5 

 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två studenter från Ltu och förskollärarutbildningen, Helen Olofsson och 

Anette Esberg. Vi går sista terminen och arbetar just nu med en studie för vår C-

uppsats. Vi kommer att titta på förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt ute 

på förskolans gård för att språkutveckla barnen. Barnen kommer inte att ingå i 

resultatet eller uppsatsen på något sätt.  Ni föräldrar har möjlighet att ändå 

avböja från att vi observerar förskollärarnas arbete med era barn och att ni har 

rätt att ångra deltagandet under pågående studie. Ni kan meddela oss eller era 

barns pedagoger. Vi finns på förskolan från onsdag den 25/11 till som längst 

tisdag 1/12 för observationer framförallt på förmiddagarna.  

Välmött/ Helen Olofsson & Anette Esberg 

 


