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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att undersöka barns möte med litteracitet i en utomhuspedagogisk 

kontext – i I Ur och Skurförskolor. Vi undersöker dels hur förskollärare uppfattar sin roll i 

barnens möte med litteracitet, dels vilka uppfattningar de har kring eventuella möjligheter till 

respektive hinder för barnens möte med litteracitet. 

 

Vår metodologiska forskningsansats är kvalitativ till sin karaktär och inspirerad av den 

fenomenografiska traditionen. Vi har intervjuat fyra förskollärare verksamma och utbildade 

inom Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur vars uppfattningar vi har kategoriserat och 

presenterat i sitt sammanhang. I vår analys utgår vi från pragmatiska och sociokulturella 

utgångspunkter.  

 

Resultatet som framkommer i vår studie visar på hur förskolläraren uppfattar sin roll som ett 

aktivt ledarskap i kombination med ett utforskande av litteracitet tillsammans med barnen. De 

utgår från I Ur och Skurs pedagogik och använder sig bland annat av Friluftsfrämjandets 

Friluftsskolor, tema/projektarbeten samt spontana möten med litteracitet på barnens initiativ 

för att arbeta med de mål som finns i läroplanen. Barnens språkutveckling sker både i 

interaktion med andra och genom påverkan av sin omgivning. Förskollärarna uppfattar att det 

uppstår fler möjligheter än hinder i barnens möte med litteracitet i utomhuspedagogiska 

sammanhang. De betonar pedagogikens fördelar med erfarenhetsbaserade upplevelser, en 

utmanande och stimulerande miljö där fantasi, lek och lärande främjas. De få omständigheter 

som förskollärarna nämner som skulle kunna utgöra hinder för verksamheten är av praktisk 

karaktär, till exempel väder, tid och personalbrist. Ett område där vi ser att intervjupersonerna 

uttrycker sig olika kring är barnens möte med datorlitteracitet, där både en återhållsam och en 

förespråkande syn framhålls. 

 

Nyckelord: utomhuspedagogik, I Ur och Skur, litteracitet. 
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1. Introduktion och studiens kontext 

I juni 2010 hade Dagens Nyheter en forskningsanknuten artikelserie under namnet Leka ute 

där journalisten ställer sig frågan vad utomhusleken betyder för barns utveckling. I artiklarna 

är förskollärare verksamma inom I Ur och Skur, en landskapsarkitekt och en miljöpsykolog 

intervjuade och där framkommer det att utomhusvistelse är något som är viktigt för barn på 

många olika sätt. Genom att vistas utomhus stimuleras flera olika sinnen vilket i sin tur 

berikar och utvecklar leken. Vid aktivitet utomhus ökar barnens nyfikenhet och lust att 

utforska sin omgivning samtidigt som utemiljön inbjuder till större tolkningsutrymme. Den 

forskning som tas upp i artiklarna visar på att utomhuslek är mer jämställd och att 

utomhusvistelse minskar stress hos barn (Lofors 2010-06-21, 2010-06-22). Att detta område 

tas upp i en artikelserie i en av Sveriges största dagstidningar visar på att det är ett aktuellt och 

viktigt område i dagens samhälle. Även i läroplanen för förskolan (Lpfö98) poängteras att lek 

och lärande ska ske såväl inne som ute. Det ska finnas utrymme för barnens egna idéer och 

tankar samt fantasi och kreativitet. När det gäller utomhusvistelse ska den ske både i planerad 

miljö och i naturmiljö. Det är viktigt att barnen lär känna sin närmiljö, det lokala kulturlivet 

och naturmiljön.  

 

Lpfö98 betonar att barnen genom uppmuntran och vägledning av vuxna ska ha möjlighet att 

genom egna aktiviteter utveckla sina kunskaper och idéer. Olika språk- och kunskapsformer 

ska tillsammans med olika sätt att lära bilda en helhet. Det finns ett viktigt samband mellan 

språk och lärande samt mellan 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” (Lpfö98, s 6). Enligt läroplanen stimuleras 

lärandet genom att använda många olika uttrycksformer så som drama, sång, bild och rörelse.  

 

Då vi ser många möjligheter med utomhuspedagogik inom förskoleverksamheten, både vad 

gäller lek och lärande, menar vi att det är intressant att göra en fördjupning inom detta område. 

Vi har då valt att undersöka den verksamhetsgren inom utomhuspedagogik som har utvecklats 

genom Friluftsfrämjandet och går under namnet I Ur och Skur. I en första sökning av vårt 

forskningsfält fann vi att det skrivits en hel del kring utomhuspedagogik, då främst med fokus 

på matematik och naturkunskap. Detta gjorde oss nyfikna på att undersöka ett inte lika 

representerat ämnesområde, barns möte med ”skriftspråkliga aktiviteter” (Säljö 2005, s 208) 

så som att läsa, skriva och berätta i utomhusorienterade förskolor. Detta möte med 
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skriftspråket i dess vidare bemärkelse benämns i forskningssammanhang som litteracitet eller 

literacy, något som kom att intressera oss under en kurs med läs- och skrivdidaktik då vi kom 

i kontakt med Elisabeth Björklunds avhandling Att erövra litteracitet. Hon undersöker de allra 

yngsta förskolebarnens kontakt med skriftspråk, tecken, bilder, symboler och multimedial 

teknik (Björklund 2008). Vi är intresserade av att undersöka detta område i en 

utomhuspedagogisk kontext. I följande avsnitt presenterar vi utomhuspedagogik i allmänhet 

och I Ur och Skurmetoden såsom en specifik utomhuspedagogisk inriktning utifrån relevant 

forskning.  

 

1.1 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik utgår från ett erfarenhetsbaserat och handlingsinriktat (pragmatiskt) 

bildningsideal, med traditioner från joniska naturfilosoferna före Platon och Aristoteles vidare 

genom ett antal erkända filosofer och pedagoger, så som Friedrich Fröbel och Jean Jacques 

Rousseau, från 1600-talet fram till 1900-talets mitt (Dahlgren & Szczepanski 1997). Ellen 

Key och John Dewey var två pedagoger som starkt ifrågasatte sin tids skolundervisning. 

Dewey ansåg att begreppsbildningen underlättas av praktiskt handlande med konkreta 

material och genom erfarenheter av omgivningen (Dahlgren & Szczepanski 1997). 

 

Inom den sentida pragmatiska, handlingsorienterade bildningsperspektivet – representerat av 

bland andra Ulrica Leimar, Ingrid Pramling, Bengt Molander och Howard Gardner - betonas 

sinnena, den skapande fantasin och handens kunskap på olika vis (Dahlgren & Szczepanski 

1997). Anders Szczepanskis (2008) licentiatavhandling belyser den fysiska miljöns betydelse 

för lärandet och hälsan. Han beskriver forskningsfältet utomhuspedagogik utifrån tre 

infallsvinklar; plats-, miljö-, och kroppsperspektiven. Forskningen innefattar deskriptiva 

studier av handlingsburen kunskap, av hur man kan förstå och tolka ett landskap genom att 

erfara den samt studier av rörelsernas och sinnenas betydelse för kroppsligt lärande. 

Szczepanski avser att med sin forskning bidra med ökad kunskap om hur den 

utomhuspedagogiska praktiken ser ut idag. Genom intervjuer undersöker och kategoriserar 

han lärares uppfattningar kring detta.  

 

Lars-Owe Dahlgren och Szczepanski (1997) beskriver utomhuspedagogik som ett reflekterat 

kunnande, som går från en yttre aktivitet till en inre. Barn lär sig i verksamheten genom att 

delta i den. Begreppen och handlingarna blir därmed sammanlänkade. Författarna menar att 
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lärande utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv ständigt är en pågående process med 

utgångspunkt för lärandet i den direkta upplevelsen. Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik, tidigare Centrum för miljö- och Utomhuspedagogik, vid Linköpings 

universitet definierar det utomhuspedagogiska fältet enligt följande: 

 

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

reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl. a. innebär 

•  att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur-, och kulturlandskap, 

•  att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

•  att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

(www.liu.se/ikk/ncu/vimmerby/om-utomhuspedagogik?l=sv 2010-10-20. Se även Szczepanski 2007, s 11).  

 

Rummet för lärande utomhus avgränsas alltså inte till naturlandskapet utan innefattar även 

stadslandskapet, industrilandskapet och landsbygden. Detta kulturlandskap bär spår av 

människan. ”Landskapet är vi och vår verksamhet” (Dahlgren & Szczepanski 2004, s 22). 

Folklivsforskaren Ebbe Schön (2007) har arbetat med att kombinera utomhuspedagogik och 

folkloristik i undervisning. Han anser att barnens tillgång till fantasi och upplevelser allt för 

starkt domineras av massmedia och den virtuella världen och efterlyser mer träning i att 

lyssna och ett eget utövande av det muntliga berättandet. Genom folkloristiken kan man skapa 

en bild av människans andliga sida, av det vi inte kan se eller ta på.  

 

Pia Björklids (2005) forskningsrapport dokumenterar olika forskningsprojekt från Sverige och 

delvis de övriga nordiska länderna från omkring 1990-tal fram till 2000-talets mitt gällande 

den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser. Björklid skriver att lokaler kommit i 

skymundan vid planering och utövande av pedagogisk verksamhet. Vidare påpekar hon att 

lärande inte äger rum enbart i klassrumssituationer utan hela tiden – i formella såväl som 

informella lärandemiljöer. Lärandet ses som ett resultat av interaktion mellan den fysiska, den 

sociala och den kulturella omgivningen. Samma påverkan kan få olika effekter på olika 

individer och miljöer upplevs inte på samma vis av alla individer vilket får konsekvenser för 

den pedagogiska verksamheten. 
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1.1.1 I Ur och Skur 

I Ur och Skur är en utomhuspedagogisk inriktning som är framtagen av Friluftsfrämjandets 

barn- och ungdomsverksamhet. Det finns idag över 200 förskolor, pedagogisk omsorg, skolor 

och fritidshem i Sverige och Finland som arbetar utifrån denna pedagogik 

(www.friluftsframjandet.se/iurochskur/forskolan 2010-11-10). Verksamheten utgår från ett 

upplevelsebaserat lärande med grunden i friluftsliv och utomhuspedagogik där målsättningen 

är att ge barnen kunskap om naturen och hur man uppträder i den. Barnens behov av kunskap, 

rörelse och gemenskap tillfredställs bäst genom vistelse i naturen vilket bidrar till barnets hela 

utveckling. Pedagoger verksamma inom I Ur och Skur har ledarutbildningar och en 

högskoleutbildning inriktad mot denna pedagogik. Deras roll innebär att hela tiden utgå från 

barnen och på så vis vara medupptäckande, medagerande, medundersökande och 

medupplevande. Vidare menar man att genom att tillföra ett ekologiskt synsätt skapas ett 

miljömedvetande och ett livslångt intresse för friluftsliv (Drougge 2002, 

www.friluftsframjandet.se/iurochskur/forskolan 2010-11-10). 

 

Susanne Drougge (2002) hävdar att leken är förskolans viktigaste element och vill inom I Ur 

och Skurpedagogiken ge ett stort utrymme för detta. Lek i långa pass är viktigt för 

koncentrationsförmåga, kreativitet och bearbetning av intryck. Genom att barnen vistas i 

naturen finns det goda möjligheter för dem att leka ostört och dessutom att bygga upp egna 

lekmiljöer som finns kvar även nästa gång de besöker platsen. Då barngruppen vistas i 

naturen uppstår många spontana tillfällen som blir viktiga för förskolläraren att ta till vara på. 

Drougge skriver att den pedagogiska ledaren ska låta barnet utveckla sin fantasi, sin 

kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga genom lek i naturen. Naturens mångfald ska 

utnyttjas av ledaren och utgå från varje barns förutsättningar och ge en god grund för ett 

livslångt lärande. 

 

Faktaböcker är något som alltid bör finnas med i ledarens ryggsäck för att ge möjlighet att 

lära mer kring de intryck som barnen får i naturen. Genom böckerna kan barnen få ökad 

kunskap kring det de ser, undersöker och samlar. Sagan är, enligt Drougge (2002), något som 

stimulerar barnen till lek. Exempel på arbetsmetoder för kunskaper inom sagans värld är 

flanosagor på filttavlor, att utnyttja materialet i naturen och använda detta för att illustrera 

berättelser eller dramatisering och teater. Begreppsuppfattning kan barnen bland annat lära sig 

genom att undersöka och upptäcka olika former och färger i naturen. Kroppsspråket blir 
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viktigt utomhus och Drougge menar att ledaren genom att agera med ett stort kroppsspråk 

inspirerar barnen och skapar ett intresse kring den pågående aktiviteten.  

 

I Ur och Skurs verksamhet använder man sig av fiktiva figurer som representerar olika 

åldersgrupper och aktiviteter såsom Skogsknopp (1-2 år), Skogsknytte (3-4 år), Skogsmulle (5-

6 år), Skrinna (skridskoskola) och Lagge (skidskola). Det är en arbetsmetod som kommer från 

Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet där man vill ge alla barn och ungdomar 

möjlighet att komma ut och trivas i naturen samt lära dem att värna om miljön 

(Friluftsfrämjandet 2009). I I Ur och Skurs pedagogiska material finns olika figurer 

tillhörande olika natur- och friluftsmiljöer som används i verksamheten med barnen. 

Skogsmulle är en trolliknande, grönklädd figur som bor i en koja i skogen. Laxe påminner om 

en fisk, iklädd en ljusgrön dräkt med simfötter och tångfärgad peruk. Med honom kan barnen 

utforska sjöar och vattendrag. Fjällfina representerar fjällvärlden. Hon bär kläder med 

sameanknytning och bor i en kåta på fjället. Den bevingade Nova bor i en igloo på 

fjällsluttningen, men är född på en annan planet som är mycket renare än jorden 

(Friluftsfrämjandet 2004).  

 

I detta inledande kapitel till vår studie har vi presenterat områdena utomhuspedagogik och I 

Ur och Skur, den utomhuspedagogiska verksamhet som bedrivs genom Friluftsfrämjandet. 

Inom utomhuspedagogik betonas den reflekterande handlingen i autentiska miljöer och 

företrädare för denna syn på lärande åberopar den pragmatiska filosofin. Vårt val av kontext – 

I Ur och Skurförskolor - grundar sig dels på en övertygelse om att vi skulle kunna använda 

oss mycket mer av naturen inom utbildningsväsendet än vad vi gör i dag, dels på en 

nyfikenhet om hur språkligt lärande är möjligt i förskolor med denna inriktning. Vi har även 

förhoppningar om att vår studie kan bidra till att utvidga forskningsfälten litteracitet/literacy 

och utomhuspedagogik.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att undersöka barns möte med litteracitet i en utomhuspedagogisk 

kontext – i I Ur och Skurförskolor. Med utgångspunkt i detta syfte är våra forskningsfrågor 

följande: 

 

•  Hur uppfattar förskollärarna sin roll i barnens möte med litteracitet? 

•  Vilka möjligheter uppfattar förskollärarna att det finns till ett möte med litteracitet för 

barnen? 

•  Vilka hinder uppfattar förskollärarna att det finns för ett möte med litteracitet för 

barnen? 

 

3. Barns möte med litteracitet – studiens placering i 

forskningsfältet 

I följande kapitel redogör vi för och definierar begreppen literacy och litteracitet samt 

hänvisar till senare tids forskning. I Nationalencyklopedin definieras litteracitet som ett 

begrepp för verksamheter relaterade till läsande och skrivande och kommer av engelskans 

literacy (www.ne.se/litteracitet 2010-10-19). Många svenska forskare använder fortfarande 

den engelska termen eftersom det har varit problematiskt att hitta ett motsvarande svenskt 

begrepp. Roger Säljö (1997) skriver att den engelska termen literacy har en vid betydelse och 

syftar på olika ”sätt att använda och förhålla sig till texter i mer generell mening” (s 350) och 

där kommunikativa processer får en central betydelse. I avhandlingen Sju barn lär sig att läsa 

och skriva – Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola diskuterar Carina 

Fast (2007) möjligheterna till en svensk översättning av ordet literacy. Hon refererar till en 

artikel i Svenska Dagbladet där Olle Johansson har laborerat med olika eventuella 

översättningar. Några av hans förslag är skrivkultur, skriftbruk samt skriftlighet och han 

förespråkar användandet av flera olika termer som förklarar och fördjupar förståelsen av vad 

det är att läsa och skriva. Johansson tar, enligt Fast, även avstånd från översättningen 

literacitet (med ett t, vår anm.) som han anser vara en alltför enkel översättning som gör 

begreppet oklart. Fast problematiserar även kring begreppet utifrån David Barton och skriver 

att han menar att ”det inte behövs en exakt definition av vad literacy är, snarare en metafor, en 

modell, ett sätt att tala om literacy” (Fast 2007, s 35). En annan möjlig översättning av literacy 

är så som Säljö (2005) uttrycker det när han skriver att ”[s]kriftspråkliga aktiviteter – det som 
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på engelska kallas literacy – är synnerligen komplexa och varierande” (s 208. Se även Fast 

2007, s 34).  

 

Vi har i vår analys valt att använda det svenska ordet litteracitet och relaterar detta till 

Björklunds (2008) argumentation för detta begrepp. Hon menar att det är viktigt att använda 

det relativt nya begreppet litteracitet då språk ständigt omformas med nya aspekter och nytt 

innehåll. I litteracitetsbegreppet finns även termen ”litterat”, vilket syftar till förmågan att 

kunna läsa, att vara bokligt bildad (www.ne.se/sve/litterat 2010-12-19). Säljö (1997) 

upplever dock att termen litterat är begränsad och skriver fram dess innebörd av att vara 

bildad och jämför med dess motsats - illiterat – som har en negativ klang. Han menar att det 

anglosaxiska uttrycket literacy innefattar skriftspråkliga praktiker där skriften endast utgör en 

del i en kommunikativ process i vårt komplexa och kunskapsintensiva samhälle, som präglas 

av en blandning av medier för kommunikation och ett starkt flöde av informationsproduktion.  

Björklund (2008) refererar till tidigare forskning när hon skriver att begreppet litteracitet har 

använts övergripande för verksamheter relaterade till enbart läsande och skrivande. Även 

Björklund refererar till att vi idag använder vi en mängd olika medier integrerat. Man talar 

om att en ”litteracitetsindustri” håller på att växa fram med tonvikt på medialitteracitet, 

datorlitteracitet och visuell litteracitet. Utifrån de teorier som Björklund tar upp beskriver hon 

litteracitetsbegreppet som en semiotisk praktik, vilken förutom språket innefattar gester, 

symboler, ikoner, bilder och musik. Hon skriver att litteracitet framträder genom människors 

erövrande i vardagslivet och inte främst genom formellt lärande. Begreppsbildning inom den 

representerade forskningen antar ett socialt perspektiv i och med att litteracitet beskrivs som 

ett fenomen som uppstår i interaktion med andra (Björklund 2008).  

 

Katja Hultgren (2006) använder sig av den engelska termen ”Early Childhood Literacy”, 

förkortat ECL, när hon beskriver allt som handlar om läs- och skrivprocessen hos barn i 

åldrarna 0-8 år eftersom hon inte anser att det finns någon tillräckligt täckande svensk term 

för hennes forskningsområde. Björklund (2008) översätter denna term till ”litteracitet i de 

tidiga åren” när hon beskriver sitt forskningsområde. Hultgren (2006) skriver om synen kring 

den tidiga läs- och skrivinlärningen under främst första delen av 1900-talet och benämner den 

med den engelska termen ”reading readiness”. Detta begrepp innebär en föreställning om att 

barnets inlärning är beroende av den mentala mognaden som, enligt denna teori, sker vid 

dryga sex års ålder. Genom ett paradigmskifte från ett traditionellt utvecklingspsykologiskt 

perspektiv till ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ifrågasattes teorierna kring att barnets 
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lärande sker i förutbestämda faser. ”Emergent literacy” var det begrepp som tog över, vilket 

innebär en föreställning att barnet istället ingår i en ständigt pågående utvecklingsprocess. 

Med denna syn på barns inlärningsprocesser fokuserar man på relationen mellan de olika 

delarna läsning, skrivning och det talade språket av litteracitet. Inom emergent literacy-

forskningen poängteras även själva samspelet mellan barnet och den vuxne. Ansvaret på 

lärandet läggs på den aktive läraren som bör skapa förutsättningar för barns lärande. Man 

frångår därmed betydelsen av barnets eventuella mognad för inlärningen.  Sangeeta Bagga-

Gupta (2006) skriver att forskningen inom literacy från 1980-talet och framåt har kommit att 

handla om att människan lär sig genom att delta i olika sammanhang tillsammans med andra. 

Hon ser literacy som ett dialogiskt perspektiv på språkanvändningen.  

 

Begreppet literacy tar avstånd från idén att kunskaper om grundläggande färdigheter finns i 

individens huvud och förflyttar istället fokus till grupper av människor som samspelar med 

varandra och med text, som fullbordar sociala och privata mål, och som delar gemensamma 

värderingar och attityder till texter (Bagga-Gupta, s 18). 

 

Det dialogiska perspektivet innebär, enligt Bagga-Gupta, att literacy har en social dimension 

då det uppstår genom människors interaktion med varandra och med olika ”verktyg”. Inom 

olika praktiker använder man olika verktyg för att kunna förstå och ta del av just den 

praktiken, som till exempel vid läsning av ett recept. Detta innebär att kommunikationen ser 

olika ut och kräver olika kompetenser beroende av vilken literacypraktik den tillhör. 

Kopplingen till samspel och användningen av verktyg i olika literacypraktiker medför att 

man tar ytterligare ett steg från det synsätt där läsning och skrivning är neutrala och 

individuella färdigheter till ett sociokulturellt perspektiv (Bagga-Gupta 2006). Literacy 

benämns, enligt Hultgren (2006), i läroplanen för förskola, Lpfö98, som talspråk, skriftspråk, 

språkutveckling, kommunikation och lärande. Den är tydligare med att förskolan skall 

tillvarata barnens nyfikenhet och förmåga att lära i jämförelse med tidigare styrdokument, 

där reading readiness-teorin dominerade (Hultgren 2006). Idag skall arbetslaget stimulera 

barns språkutveckling och begynnande förståelse för skriftspråket. I Lpfö98 betonas även 

betydelsen av att stimulera den kommunikativa förmågan - barn skall ges möjlighet till 

utveckling av sin förmåga att lyssna, berätta och reflektera kring sina tankar och 

uppfattningar.  
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Hur möter då barn litteracitet i förskolan? Björklunds (2008) studie visar hur de yngsta barnen 

erövrar, uttrycker och själva skapar utrymme för sin litteracitet i olika sammanhang. Möten 

med och kommunikation kring litteracitet sker i både enskilda och gemensamma situationer 

som utmärks av ett meningsskapande. Hon menar att ”barnens litteracitet uttrycks i 

mångfaldiga litteracitetshändelser med varierade mönster vilka sker genom involvering och 

delaktighet” (s 199). Barnens litteracitet påverkas och förändras beroende av förskolans 

kulturella kontext och barnens samspel. Två tydliga områden där barn erövrar och uttrycker 

litteracitet är, enligt Björklund, berättande samt läsande och skrivande på olika nivåer. Genom 

att tillvarata barnens intressen och tidigare erfarenheter skapar pedagogerna tillsammans med 

barnen ett berättande med mening. Genom förskolans bilderböcker får barnen tillgång till 

både text och bilder som blir en del av litteracitetshändelsen och kan vara till hjälp när barnen 

bygger sina egna berättelser. Läsning synliggör litteracitet och Björklund visar på flera olika 

litteracitetshändelser där boken finns i centrum, till exempel när barnen bläddrar i eller då de 

bär runt på en bok. Även böcker med längre och mer sammansatta texter intresserar dem. 

Studiens resultat som visar att även de yngsta barnen har ett utbyte av mer komplexa böcker i 

sina meningsskapande aktiviteter kring läsande är, enligt Björklund, ny kunskap om barns 

erövrande av litteracitet. Hon skriver även att studiens resultat kring de yngsta barnens 

kunskaper om tecken och deras funktion i litteracitetshändelser är nytillskott inom 

forskningsvärlden. 

 

I detta kapitel har vi redogjort för begreppen literacy och litteracitet, som definieras som 

skriftspråk, tecken, bilder och ny teknik.  Vår uppfattning är att barns språkutveckling alltid 

ingår i och är beroende av ett kommunikativt sammanhang, i interaktion med andra och med 

text. Som vi nämnt ovan kommer vi att använda termen litteracitet då vi gör vår analys 

eftersom vi uppfattar att det anknyter till vårt intresse för språk och kommunikation i 

förskolan. 

 

4. Teoretiska och metodologiska överväganden 

I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska perspektiv vår forskning utgår från samt de 

metodologiska överväganden vi har gjort. När det gäller teoretiska perspektiv har vi utgått 

från tankar hos Dewey och pragmatism som vi har kommit i kontakt med när vi har studerat 

forskning kring utomhuspedagogik. Vi ser möjligheter för barns utveckling och lärande inom 

detta område och det är viktigt att barn ges förutsättningar till ett aktivt och handgripligt 
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deltagande där reflektion hela tiden finns med. Detta sker, enligt vår uppfattning, inte isolerat 

utan i samspel med andra på olika vis och för att hantera detta har vi inkluderat ett 

sociokulturellt perspektiv i vår studie. Det sociokulturella perspektivet är, som framkommer 

ovan, framträdande i litteracitetssammanhang. Vidare presenterar vi vår metodologiska ansats, 

hur vi har gått tillväga med våra intervjuer samt riktlinjerna för de forskningsetiska 

principerna. 

 

4.1 Pragmatiska och sociokulturella utgångspunkter 

Utnyttjandet av upplevelsebaserade, platsrelaterade förstahandserfarenheter i växelverkan 

med textbaserade praktiker är det centrala inom utomhuspedagogiken (Szczepanski 2007). 

Det är en pragmatisk, konsekvens- och handlingsinriktad pedagogik som utgår från ett 

praktiskt sammanhang (Dahlgren & Szczepanski 1997).  

 

I antologin Utomhusdidaktik (2004) hänvisar Dahlgren och Szczepanski till åtskilliga studier 

som visar att elever inom hela utbildningsväsendet använder sig av ett så kallat ytinriktat sätt 

att lära där återgivandet av en text är ett mål i sig. De menar att lärande ses som 

dekontextualiserat vilket innebär att man lär sig om olika verksamheter genom teoretiska 

studier istället för praktiskt utövande. Dewey (1916/1997) skriver att det föreligger en risk i 

en högt utvecklad kultur att undervisningens material reduceras till att enbart vara lärostoff i 

skolan, åtskilt från den levande erfarenhetens stoff. En ensidig inlärning av fackteknisk och 

ytlig kunskap blir artificiell eftersom detta material finns i en värld för sig och inte i 

människors sätt att tänka och uttrycka sig. Dewey menar att denna splittring mellan 

erfarenheter från informella sammanhang och skolans sätt att lära ut beror på den snabba 

utvecklingen av kunskap och teknisk förmåga. Iann Lundegård (2004) beskriver Deweys 

pragmatiska filosofi där själva lärandet uppstår först när vi aktivt handlar i förhållande till 

omvärlden. Därigenom skapas en mening kopplat till en given situation. Detta 

meningsskapande möjliggör tolkning och förståelse för kommande situationer. Processen blir 

därmed dynamisk. Bara genom ett aktivt deltagande är det möjligt att få tillgång till erfarenhet 

på riktigt. Dewey (1916/1997) skriver: 

  

Och om man granskar de metoder som alltid är framgångsrika i den formella undervisningen, 

oavsett om det gäller matematik, läsning, geografi, fysik eller främmande språk, framgår det att 

för att vara effektiva måste de kunna hänföras till den typ av situationer som väcker eftertanke 

utanför skolan, i det normala livet. Dessa metoder ger elever något att göra, inte något att lära; 
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och det de gör är av sådant slag att det kräver tänkande eller medveten observation av samband, 

och då blir lärande ett naturligt resultat (s 199). 

 

Deweys syn på lärande innebär att tankars, idéers eller kunskapers värde bestäms av resultatet 

av de operationer som man inbegriper dem i. Med erfarenhet menar han, enligt Ninni 

Wahlström (2007), något pågående i en ständigt verksam värld där olika faktorer hela tiden 

interagerar med varandra. Ett grundläggande tanke hos Dewey är att organismen är en del av 

naturen och i interaktion med den. Genom kommunikation blir erfarenhet meningsskapande. 

Wahlström skriver att Dewey ser kommunikation som både medel och mål - ett redskap för 

att skapa samarbete, mönster och ordning och samtidigt möjliggöra ett deltagande där 

meningar fördjupas, utvecklas och nyanseras. Dewey (1916/1997) skriver att själva processen 

att leva tillsammans är bildande. Att leva ensam ger inga möjligheter till reflektion över 

tidigare erfarenheter och dess innersta mening. Han likställer socialt liv med kommunikation, 

en handling som påverkar bägge parter. Kommunikationen i skolan är viktig för formandet av 

elevers attityder, men den är relativt ytlig i jämförelse med annan, menar Dewey, och 

efterlyser mera grundläggande och kontinuerliga former för utbildning. Ett samhälle bildas 

genom att medlemmarna har gemensamma mål och förväntningar. Kommunikationen säkrar 

deltagandet i en ömsesidig förståelse. ”Det är inte bara så att samhället fortlever genom 

kommunikation – utan man kan mycket väl säga att det existerar i överföring och i 

kommunikation” (Dewey 1916/1997, s 38). 

  

Key (1927/1995) anser att sin tids undervisning var allt för tillrättalagd och att den därmed 

blev passiviserande för barnen. Hon kritiserar även den starkt uppdelade 

ämnesundervisningen, ensidig regelinlärning och den då rådande metodologiska 

principfastheten. Istället för att läraren ska leverera kunskaper till barnen förespråkar hon att 

barnet själv ska vara aktivt skapande och reflekterande i undervisningen. I Barnets 

århundrade skriver hon: 

 

Livet – naturens och människans liv – detta ensamt fostrar för livet. [...] Verkligheter – detta 

är med ett enda ord vad hem och skola borde giva barnen i stora, rika, varma floder utan att 

kanalisera och dämma upp dessa floder genom metodik, systematik, kursindelning och 

examina (Key 1927/1995, s 61).  

 

Exempelvis kan barnet genom hantverk och trädgårdsarbete upptäcka matematik och 

naturkunskap. Hon menar att endast genom att få syn på sammanhangen – mellan naturen och 
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människolivet, mellan folken och idéerna, mellan nutid och forntid – får man den rätta 

bildningen. Det kan, enligt Key (1927/1995), ske på helt okonventionella sätt såsom ”vid 

aftonbrasan eller på ängen, vid havsstranden eller i skogen” (s 111). Både Dewey och Key 

lyfter fram sinnena, den skapande fantasin och handens kunskap samt betonar betydelsen av 

kontakten med verkligheten. Dessa pedagoger ses idag som viktiga förgrundsgestalter inom 

den utomhuspedagogiska traditionen (Szczepanski 2007). 

 

Olga Dysthe (2003) skriver att Dewey ”stod för en pragmatisk syn på kunskap, dvs. att 

kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar inom en 

kulturell gemenskap” (s 34). Dysthe menar vidare att det sociokulturella perspektivet går 

tillbaka till bland annat Dewey och George Herbert Mead å ena sidan och Lev S. Vygotskij 

och Mikhail Bakhtin å den andra. Centralt för alla dessa teoretiker är att interaktion och 

samverkan står i centrum. I Gunilla Lindqvists (1999) bok Vygotskij och skolan presenteras 

ett antal texter från Vygotskijs Pedagogisk psykologi. I dessa texter skriver Vygotskij att all 

kunskap förvärvas genom den egna erfarenheten. Han menar att det traditionella europeiska 

skolsystemet, där eleven har varit passiv och inmatats kunskap, inte är att föredra. Han 

förespråkar att undervisningsprocessen ska utgå ifrån elevens egen verksamhet, vilken i sin 

tur kan inriktas och styras av en kunnig lärare. Den sociala skolmiljön ses som betydelsefull 

för elevens uppfostran då det är den som utformar elevens handlingar. Vygotskij menar, enligt 

Lindqvist, att det krävs ”en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv miljö” (Lindqvist 1999, s 

73) och kunskap är något som måste erövras. Vygotskij (1934/1999) skriver om vad han 

benämner som de komplicerade relationerna mellan språk och tänkande, vilka utvecklas 

genom social kommunikation. 

 

Lärande sker enligt Säljö (2000) i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv där 

kunskap uppstår i möten mellan människor. Han menar att människans kunskap i stor 

utsträckning är språklig. För att förklara de intellektuella/språkliga och fysiska resurser som 

människan innehar och använder för att förstå och utveckla sin omvärld använder han 

termerna redskap och verktyg. Människors kunskaper bearbetas hos den enskilde individen 

och förs sedan vidare i kommunikationen med andra människor. På så sätt skapas 

sociokulturella resurser. Vidare påpekar Säljö att lärande inte enbart sker i skol- och 

utbildningssammanhang utan även i alla vardagliga situationer och det kan ske både på 

individuell och på kollektiv nivå.  
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Den primära och den sekundära socialisationen ses som de två områden där barns lärande och 

utveckling till individer i ett komplext samhälle sker. Den primära socialisationen sker främst 

på hemmaplan, i en mindre gemenskap med människor som barnet har en relation till. Här lär 

sig barnet grundläggande färdigheter och kunskaper, till exempel språk och regler, som har en 

viktig funktion i samhället (Säljö 2000). En aspekt som Säljö (2000) poängterar är att barnet 

under de första åren i sin uppväxt inte har möjlighet att ”göra motstånd mot den världsbild de 

vuxna tillhandahåller i kommunikativa situationer” (s 40). Den sekundära socialisationen sker 

istället i skola och andra institutionaliserade miljöer. Medan pedagogiken i hemmet är osynlig 

finns det i skolan mål om lärande och undervisning som ska uppnås. Barnet har inte heller 

samma relation till läraren eller i de situationer där lärandet sker som i den primära 

socialisationen.   

 

Annica Löfdahl (2004) menar att barn är sociala aktörer och att meningsskapande sker i 

gemensamma situationer. Hon poängterar vikten av kommunikation mellan människor i ett 

sociokulturellt perspektiv. Barngruppen blir i förskolan ett kollektiv där barnen samspelar 

med varandra och det enskilda barnet förhåller sig till den kultur som finns. Barngruppen 

påverkar sin omgivning och omgivningen påverkar barngruppen. Löfdahl har forskat kring 

mening och innehåll i förskolebarns gemensamma lekar och hon skriver att ”[b]arn som leker 

använder språket som ett redskap för att handla i en social situation” (Löfdahl 2004, s 13).  

Språket får mening och förändras utifrån den aktuella aktiviteten/diskursen. Löfdahl skriver 

att barn förstår och tolkar sin tillvaro utifrån de diskurser som de känner igen och är bekanta 

med. Språket har även en pragmatisk funktion då barn gärna uttrycker muntligt vad de gör 

just i stunden och på så sätt kommunicerar de kring och ger mening till den aktuella händelsen. 

Genom att se barn som sociala aktörer blir de synliga medskapare av kunskap, kultur och 

identitet med möjligheter att påverka sin och andras omgivning.  

 

Sammanfattningsvis vill vi tydliggöra att det sociokulturella perspektivet betonar det 

meningsskapande som uppstår i interaktionen mellan människor medan förespråkare för det 

pragmatiska perspektivet framför allt diskuterar betydelsen av att erfara och reflektera i ett 

ständigt växelspel. Vi anser att dessa båda perspektivs grundtankar är förenliga med vår studie. 

Vi kan även se en viss koppling mellan dem, då man även inom det pragmatiska perspektivet 

lyfter fram interaktion och samverkan (Dysthe 2003). Dewey (1916/1997) skriver att 

kommunikation mellan individer utgör en slags garanti för ett samhälles existens och dess 

medlemmars ömsesidiga förståelse. Som vi också sett menar Säljö (2000) att lärande inte 
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enbart skall ske inom skolans ramar utan även i vardagliga situationer. Enligt Lindqvist (1999) 

är handling och arbete centrala begrepp för Vygotskij, med betoning på en aktiv och 

dynamisk miljö och en stark ledargestalt i lärarrollen.  

 

4.2 En fenomenografiskt inspirerad metod 

Den empiriska studien är kvalitativ till sin karaktär och är inspirerad av den fenomenografiska 

traditionen. En kvalitativ studie innebär att det studerade fenomenet karaktäriseras och 

gestaltas. Forskaren söker efter nya innebörder i det studerade. Därför är det av stor vikt att 

försöka ge så innebördsrika och nyanserade beskrivningar som möjligt och lyfta fram det 

unika i varje specifikt studieobjekt. Forskaren strävar även efter att reducera komplexiteten 

och systematisera sitt material, vilket kan ses som en kontrast till flödet av nyanser och 

innebörder. Enligt Staffan Larsson (2005) medför denna inneboende spänning att tolkningarna 

måste vara tydliga och inte utgöras av kompromisser av olika studerade uppfattningar. 

Forskaren söker efter det fundamentala och exakta i sin forskning (Larsson 2005).  

 

Vår studie fokuserar på förskollärares uppfattningar av ett specifikt område, nämligen barnens 

möte med litteracitet i en utomhuspedagogisk kontext. Inom den fenomenografiska ansats 

som vi har inspirerats av betraktas studiet av uppfattningar som meningsfull forskning 

(Larsson 2005). Michael Uljens (1989) definierar begreppet uppfattningar såsom en individs 

grundläggande sätt att gestalta en företeelse eller ett objekt. Det handlar om ett oreflekterat 

tänkande och en för givet tagen verklighet. Man kan ge uttryck för en uppfattning utan att 

själv vara medveten om den. Inom fenomenografin betraktas uppfattningar som produkter när 

de har dekontextualiserats från själva intervjun och identifierats. De jämförs sinsemellan och 

binds därefter samman med sin kontext (Uljens 1989). 

 

Steinar Kvale (1997) presenterar en analys som ”en rekonstruktion av intervjupersonernas 

många berättelser till en rikare, mer förtätad och sammanhängande historia” (s 181), något 

som vi tar fasta på. Vi har analyserat förskollärarnas uppfattningar och sökt efter 

gemensamma och särskiljande drag men inte dekontextualiserat dem. Uppfattningarna finns 

därmed kvar i sitt sammanhang. Kunskapsintresset blir för oss att fånga och beskriva samt 

analysera och tolka deras olika sätt att uppfatta sin omgivning. Genom skillnader och likheter 

i den fenomenografiska analysen uppstår karaktäriseringar som i sin tur får bilda olika 

beskrivningskategorier, enligt Uljens (1989). Dessa är inte framtagna på förhand utan är en 
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följd av bearbetningen av forskningsmaterialet (Uljens 1989). Pål Repstad skriver i Närhet 

och distans (1988/2007) att det är texten – det vill säga observationsanteckningarna eller de 

utskrivna intervjuerna - som är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet i en kvalitativ 

forskning och därmed grunden för den fortsatta analysen. Kvale och Svend Brinkmann (2009) 

kallar intervjuarens öppenhet för nya fenomen för en ”medveten naivitet” hos den kvalitativa 

forskaren. Han/Hon bör arbeta förutsättningslöst och inte vara låst vid färdiga kategorier eller 

tolkningsscheman under själva materialinsamlingen. I vår bearbetning av intervjumaterialet 

har vi arbetat fram våra beskrivningskategorier och presenterar sedan dessa utifrån studiens 

forskningsfrågor. Därigenom har inte kategorierna varit förutbestämda men de har en nära 

relation till våra forskningsfrågor.  

 

4.3 Intervjuerna 

Vi kontaktade fyra I Ur och Skurförskolor per telefon, presenterade vår studie och förhörde 

oss om det var möjligt att genomföra en intervju med en förskollärare på deras förskola. Vi 

uttryckte en önskan att få intervjua en utbildad förskollärare som även hade 

Friluftsfrämjandets grundutbildning i I Ur och Skur. Vi anser att den akademiska 

kompetensen hos våra intervjupersoner har ett visst värde för studien eftersom utbildning bör 

skapa reflektion kring arbetsområdet. Efter telefonsamtalen skickade vi även ett e-mail till 

samtliga förskolor för att än en gång beskriva vårt syfte med studien.  

 

När det gäller våra intervjuer har vi, vid de fyra olika intervjutillfällena, utgått från ett 

frågeformulär (se bilaga 1). Under våra intervjuer fokuserade vi på att få kunskap om hur 

intervjupersonerna uppfattar barnens möte med litteracitet samt hur de uppfattar 

utomhuspedagogikens betydelse för detta möte. Frågeformuläret har varit vägledande och inte 

styrande vid intervjuerna. I våra intervjuer har vi valt att inte använda begreppet litteracitet 

utan orden språk, språkbruk och språkutveckling eftersom litteracitetsbegreppet inte används i 

dagligt tal. Vi informerade dock våra intervjupersoner i ett inledande samtal innan själva 

intervjun om att vi i vår studie skulle skriva begreppet litteracitet när vi beskrev dessa 

aktiviteter. Eventuella följdfrågor har varierat beroende av intervjupersonens föregående svar. 

En sådan halvstrukturerad livsvärldsintervju försöker förstå teman i vardagen ur den 

intervjuades eget perspektiv. Att den är halvstrukturerad innebär att den varken är ett öppet 

vardagssamtal eller följer ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har båda 

varit närvarande vid samtliga intervjuer då en av oss intervjuat med mp3-spelare och den 
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andra har fört anteckningar. Orsaken till detta upplägg är att vi vill få med så många nyanser 

som möjligt från själva intervjutillfället samt att vi är medvetna om att det finns kvalitativa 

skillnader mellan själva intervjusituationen och den inspelade, något som också Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver om.  

 

Efter intervjuerna har vi renskrivit dem ordagrant och även nedtecknat pauseringar och 

eventuella läten, såsom till exempel tvekningar och skratt. Vi har utgått från 

utskriftskonventioner för samtalsanalys som Kvale och Brinkmann (2009) presenterar i Den 

kvalitativa forskningsintervjun. Då intervjupersonen har betonat ett ord är det understruket 

och pausering skrivs ut som (.). Eftersom vårt syfte är att studera förskollärares uppfattningar 

valde vi att transkribera det talade språket, för att få en så tydlig och rättvisande bild som 

möjligt av den intervjuades uppfattningar. Därefter har det nedskrivna materialet utgjort 

grunden inför framtagandet av kategorier kring förskollärarnas uppfattningar.  

4.3.1 Presentation av intervjupersoner och förskolor  

För att läsaren ska få en inblick och förståelse för våra intervjupersoner vill vi här kort 

presentera deras bakgrund och förskolan de arbetar på. Vi har tagit fasta på fakta som vi anser 

relevanta för vår studie och de aktuella forskningsfrågorna. Samtliga fyra förskollärare som vi 

har intervjuat har Friluftsfrämjandets grundutbildning för I Ur och Skur på 7.5 högskolepoäng. 

Förskollärarnas och förskolornas namn går under pseudonymer. 

 
Sol är ett föräldrakooperativ där det är 21 barn i ådrarna 1-5 år, varav ett barn har svenska 

som andraspråk. På förskolan arbetar fem pedagoger och ett par eftermiddagar i veckan 

arbetar även barnens föräldrar där. Stina har varit förskollärare sedan 2007. Hon är sedan 

tidigare utbildad skidlärare inom Friluftsfrämjandet. Sol ligger mitt i ett bilfritt bostadsområde. 

Utomhusmiljön beskrivs av Stina som väldigt trivsam. Den är kuperad med både grönområde 

och asfalt. På gården finns ett vindskydd och en eldstad där de kan sitta och äta. Förskolan 

använder sig av klätterställningar och gungor i en närliggande lekpark. Inomhusmiljön består 

av en större lekhall och flera små rum för olika aktiviteter. Det tar ungefär tjugo minuter att gå 

till den skog som förskolan nyttjar och där har de en koja med ett litet kök. Den här terminen 

arbetar de med språket som projekt och använder sig då bland annat av en övning som kallas 

språkljud, rim och ramsor samt besöker biblioteket så ofta som möjligt. 
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Vind är en kommunal förskola med två åldersindelade avdelningar för 35 barn varav fyra har 

svenska som andraspråk. Förskolan byggdes 1982 och har varit I Ur och Skur sedan 1998. 

Veronika berättar att det inte går att stänga mellan avdelningarna och att det därför ofta är 

blandade grupper, även om de försöker att ha det uppdelat en del. En fördel med blandningen 

är dock att barnen lär sig mycket av varandra. På Vind arbetar för närvarande åtta personer 

varav en är resurs. Veronika har arbetat som förskollärare sedan mitten av 80-talet på olika 

traditionella förskolor i det område där Vind ligger. Förutom I Ur och Skurutbildningen har 

Veronika Friluftsfrämjandets utbildningar Lagge och Skrinna. Förskolans utemiljö är kuperad 

med en mindre innergård och en större allmän gård utanför som de kan nyttja. Alla barn går 

vid olika tillfällen till skogen en gång i veckan. Då det är en bit att gå till skogen har de med 

sig lunchmatsäck så de inte behöver gå tillbaka så tidigt. I skogen arbetar de bland annat 

utifrån något tema, som brukar variera från gång till gång.  

 

Vatten är en kommunal förskola som öppnade för ett år sedan då det har varit brist på 

förskolor i området och många barn står i kö. Där går 18 barn i åldrarna 1-3 år men 

verksamheten är planerad för 1-5 år. Förskolläraren Vanja menar att de får anpassa I Ur och 

Skurverksamheten en del efter barnens ålder eftersom de är så pass små fortfarande. För 

närvarande finns inga barn med svenska som andraspråk inskrivna på förskolan. Förskolan 

har tre heltidstjänster. Vanja har arbetat som förskollärare i tjugo år på olika traditionella 

förskolor, men har sedan ett år tillbaka utbildat sig inom I Ur och Skur. Vatten ligger i ett 

lägenhetsområde med skogen som närmsta granne. Innemiljön och även den kringliggande 

gården är mycket små till yta men i skogen har de tillgång till ett vindskydd med eldstad och 

en hinderbana. Förskolan följer mycket vad som händer under de olika årstiderna och har 

bland annat en kolonilott där de odlar grönsaker som sedan används vid en höstfest.  

 

Eld är en kommunal förskola som har haft inriktning I Ur och Skur sedan 2002. De har i 

dagsläget 51 barn på tre åldersindelade avdelningar. Cirka trettio procent av barnen har 

svenska som andra språk. De är totalt nio pedagoger som arbetar där. Emma har varit 

förskollärare sedan 1990 och har sedan dess arbetat i detta område. År 1999 läste hon till 

utomhuspedagog och har även, förutom grundutbildningen, läst alla Friluftsfrämjandets 

internutbildningar. Förskolan Eld ligger i ett bostadsområde i närheten av en skog och då man 

har bytt lokaler under året så är bland annat gården under utveckling. I skogen har de många 

möjligheter att följa årstidernas förändringar, bland annat finns där en tjärn som barnen gärna 

besöker och undersöker på olika vis. 
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4.4 Reflektioner kring studiens tillförlitlighet 

I forskningssammanhang är det viktigt att veta att de resultat som framkommer i 

undersökningen är pålitliga för att kunna presentera ett så tillförlitligt forskningsresultat som 

möjligt. När det gäller reliabilitet i en kvalitativ studie handlar det enligt Annika Eliasson 

(2006) främst om att som forskare inte missförstå de personer som har lämnar uppgifter till 

studien, i vårt fall våra fyra intervjupersoner. Då vi är två som utfört undersökningen har vi 

förberett arbetet väl och hela tiden fört en diskussion kring hur arbetet ska genomföras, något 

som enligt Eliasson ökar reliabiliteten. Vi anser även att det faktum att vi har varit två tillför 

studien mer trovärdighet då vi har haft möjlighet att tolka vårt material från två olika 

synvinklar och diskuterat dessa tolkningar tillsammans. När det gäller validiteten, uppsatsens 

giltighet, har vi utfört insamlingen av vår empiri med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. 

Då vi inspireras av en fenomenografisk metod undersöker vi förskollärares uppfattningar och 

bedömer då att sanningshalten i den information vi får från intervjupersonerna är stor, vilket 

enligt Eliasson är en viktig aspekt då det gäller studiens validitet. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vi har följt de Forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2003) har gett ut. De skriver 

om forskningskravet, vilket innebär att forskning ska bedrivas utifrån väsentliga frågor och att 

den ska hålla hög kvalitet. På så sätt bidrar forskningen till att kunskaper och metoder 

utvecklas, fördjupas och förbättras. När man bedriver forskning ska man ta hänsyn till 

individskyddskravet så att inga individer utsätts för psykisk eller fysisk skada. Detta krav har 

Vetenskapsrådet delat upp i fyra allmänna huvudkrav: information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande. Dessa krav handlar i stora drag om vikten av att informera 

undersökningsdeltagaren om deras roll i projektet och vilka rättigheter de har som deltagare. 

Det ska tydligt framkomma att deltagandet är frivilligt, att det insamlade materialet enbart 

kommer att användas till forskning samt hur och när det kommer att offentliggöras. Det är 

även viktigt att som forskare framställa materialet på ett sådant sätt att enskilda individer eller 

grupper inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2003). Vid intervjutillfällena har vi informerat 

våra intervjupersoner om dessa principer och hur vi följer dem vid insamling och bearbetning 

av materialet. På så sätt har vi uppmärksammat dem om att både förskollärarna och 

förskolorna är anonyma i framställningen.  



 19 

5. Resultatanalys 

I det följande kapitlet utgår vi från våra forsknings- och intervjufrågor då vi analyserar det 

empiriska materialet. I analysen har vi tagit fram ett antal beskrivningskategorier och ställt 

dessa mot forskning och egna reflektioner. 

 

5.1 Förskollärarnas roll i barnens möte med litteracitet 

I följande kapitel skriver vi om hur förskollärarna uppfattar sin roll i barnens möte med 

litteracitet i förhållande till utomhuspedagogiken. Varje underkapitel motsvaras av en ur 

empirin framtagen kategori: att stimulera till lek och lärande samt att tillvarata barnens 

inflytande och medbestämmande. Den bild som vi anser framträder ur vårt intervjumaterial är 

en aktiv och engagerad pedagog som möter barnen där de befinner sig. 

5.1.1 Att stimulera till lek och lärande 

Verksamheten i en I Ur och Skurförskola utgår både från läroplanen för förskolan och 

Friluftsfrämjandets policy. Våra intervjupersoner uppfattar inte att det är några problem att 

sammanföra dessa båda praktiker. Friluftsfrämjandets metodbok, som har hänvisningar till 

Lpfö98, nämns i flera intervjuer som ett redskap i arbetet med att nå läroplanens mål. Vanja 

känner att hon ibland skulle vilja arbeta mer med läroplanen och knyta den till alla aktiviteter 

som de gör. Metodboken blir som en slags uppslagsbok för att synliggöra hur de på förskolan 

kan koppla det pågående arbetet till läroplanen eller hur de ska gå vidare. Vidare säger 

hon: ”Så man kan, jag menar för en själv också (.) uttrycka vad har vi gjort nu, hur kan det här 

kopplas till läroplanen och bli medveten (.) så där”. Stina visar hur de på förskolan Sol arbetar 

utifrån Friluftsfrämjandets två cirklar (Friluftsfrämjandet 2009) som hon uppfattar som en 

beskrivning av deras pedagogik. Cirklarna tar upp flera olika arbetsområden med barnet i 

centrum och blir som ett arbetsverktyg för att uppnå läroplanens mål. Några av de områden 

som representeras och som kan kopplas till vårt forskningsområde är lek av olika slag, 

upplevelsebaserat lärande och Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Stina menar att barnen 

genom leken skapar gemenskap och att de på förskolan arbetar med bland annat skapande och 

dramatisering när det gäller området olika uttrycksmedel från en av cirklarna. Även samling 

och bokläsning blir här centrala metoder och material i barnens möte med litteracitet och 

kommunikation.  
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En annan punkt i Friluftsfrämjandets cirklar är den medagerande, medupplevande ledaren 

som vi även har nämnt i vår introduktion. Drougge (2002) skriver att pedagogens roll 

framhålls som medupptäckande, medagerande, medundersökande och medupplevande. Detta 

förhållningssätt framkommer i samtliga intervjuer. Stina menar att de som pedagoger ska vara 

med barnen och upptäcka med dem, att det inte handlar så mycket som att ”stå och lära ut 

liksom”. De har under det senaste året inte haft vad Stina kallar för undervisning, alltså 

genomgångar av till exempel olika växtnamn. Det handlar mycket om att ha kul med barnen 

och att vara på deras nivå: 

 

Eva: Ja, det är ju ganska spännande just den här medagerande, medupplevande ledare! (.) Vad 

det innefattar? 

Stina: Ja, precis! Men det är nog just det här – att gå ner på deras nivå, att (.) ligga, ligger de 

och krälar vid en stubbe, så lägg dig bredvid och kräla och titta liksom (.) ja, verkligen gå ner. 

Stå inte här uppe och peka bara! Nej, ja! ((skratt))  

 

Att arbeta som medupptäckande ledare tycker Veronika är roligt och det blir en annan 

stimulans även för de vuxna. Hon uppfattar att de som pedagoger är med barnen väldigt 

mycket, även i många lekar vilket skapar kommunikativa möten. 

 

Friluftsfrämjandets friluftsskolor som används för att upptäcka naturen tillsammans med 

barnen nämns i samtliga av våra intervjuer. Drougge (2002) skriver att genom friluftskolorna 

tar ledarna tillvara på barnens ”medfödda lust att lära, deras behov av rörelse och spänning” (s 

76) och att detta tillfredsställs genom att aktiviteterna sker i en miljö som inte är tillrättalagd 

av någon. Med hjälp av de olika fantasisymbolerna, som även kan ses som pedagogiska 

hjälpmedel, deltar och handleder den vuxne barnen i olika aktiviteter. Stina nämner de 

åldersindelade skolorna Knopp, Knytte och Mulle och att de under vintern ägnar sig åt 

skidaktiviteter tillsammans med Lagge. Flera av de intervjuade förskollärarna berättar om de 

åldersindelade friluftsskolorna som något som förekommer en gång i veckan. Veronika 

berättar om hur de vid dessa tillfällen använder sig av sånger och ramsor, att en utklädd Mulle 

kommer och hälsar på eller att de använder handdockor för att prata med barnen om olika 

saker. Hon berättar att de har valt att inte arbeta med Nova, som kommer från rymden, 

eftersom de bland annat ansåg att det var svårt att framställa kontrasten mellan hennes rena 

planet och vad som sker på Jorden. Även Vanja berättar hur hon använder handdockan med 

Knyttepigan för att prata med sin barngrupp, till exempel om vad som händer i naturen just nu. 

På förskolan Eld har de tillgång till en tjärn i skogen där barnen gärna utforskar livet i vattnet 
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och under hösten har de arbetat med vatten utifrån Laxe. De har även besökt andra typer av 

vattendrag och pratat om vad som finns i en sjö, en damm, en å och så vidare. I och med att de 

arbetar med Laxe får barnen lära sig hur man beter sig vid vatten, såsom badvett och båtvett. 

De har även fått träna på att kasta livräddarringar. Att arbeta med de olika friluftsskolorna kan 

bidra till att utveckla barnens språk, anser vi. De blir medvetna om ord och begrepp som de 

kan knyta till riktiga situationer och som de kanske inte hade stött på annars.  

 

I det område där förskolan Eld ligger har man på samtliga förskolor under en period haft ett 

samarbete med en språkforskare i arbetet med hur de pratar med barnen i alla vardagliga 

situationer. Emma upplever att förskollärarna på denna förskola har blivit väldigt medvetna 

om hur de benämner och sätter ord på saker, att de inte bara säger ”kan du hämta den där?” 

utan istället ”kan du hämta den gröna muggen?”. Detta har bland annat varit till stor hjälp för 

barn med svenska som andraspråk som kanske endast kommer i kontakt med det svenska 

språket just i förskolan. Emma säger att man inte kan bli övertydlig när det gäller att prata och 

att det är jätteviktigt att sätta ord på det man gör med sina händer. För att hålla detta arbetssätt 

levande påminner de varandra, även om de inte direkt pratar aktivt i arbetslaget om hur de 

arbetar med språk just nu. Hon menar även att i och med att de vistats så mycket utomhus har 

de redan sedan tidigare varit tydliga i benämningen av saker, till exempel då de säger att det 

är en talgoxe istället för en fågel.  

 

Vanja nämner flera gånger betydelsen av att som förskollärare inspirera och visa barnen 

varför det är viktigt att kunna läsa och skriva. Hon säger att hon vill försöka få barnen att 

förstå varför det kan vara bra att kunna läsa och till exempel kunna hitta information. Två 

exempel på att barnen kommer i kontakt med det skrivna språket är när de tillsammans läser 

av spåren hon har lagt ut i skogen samt att de efter en aktivitet skriver ner på en tavla i hallen 

vad de gjort. På så vis kan även föräldrarna ta del av information kring barnens dag på 

förskolan. Litteracitet har, skriver Björklund (2008) en social bas och uppstår när barn deltar i 

konkreta händelser i vardagen där text finns med i någon form. Läsande och skrivande kan i 

ovanstående exempel ses som kommunikativa processer då de genom att skriva förmedlar ett 

budskap. På förskolan Vatten söker de även efter information genom att titta i de böcker som 

de har med sig ut och därigenom får de en koppling från bok till verklighet. För att få barnen 

att känna glädje och intresse för språk menar hon att man även bör sträcka sig utanför 

förskolans miljö och ta in barnens erfarenheter från hemmet. Det är ofta barnen leker och 

berättar kring olika filmer eller andra medier som de har upplevt. De har kläder med olika 
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figurer eller leksaker som är representerade i dessa.  Vanja menar att detta är någonting som 

hon som pedagog kan ta tag i och utveckla för ett fortsatt intresse för språk och kultur och att 

det gäller som förskollärare att våga öppna upp för det. Detta förhållningssätt stämmer 

överens med vad som skrivs i den nuvarande läroplanen för förskolan, att verksamheten ska 

utgå från ”barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” 

(Lpfö98, s 6). Genom att tillvarata den populärkultur som barnen tar del av, anser vi att man 

som pedagog skapar kommunikativa situationer kring symboler, bilder och text, något som 

även Björklund (2008) poängterar.  

 

Enligt Lpfö98 kan ett temainriktat arbetssätt bidra till att barnens lärande blir mångsidigt och 

sammanhängande. Flera av förskollärarna berättar att de ofta arbetar utifrån teman och projekt 

när de vistas i skogen. Veronika menar att med de allra yngsta barnen så blir det inte direkt 

aktiviteter utifrån teman eller projekt. De arbetar mer med sånger och ramsor och det som 

sker i stunden, som att titta på ett litet djur som de hittar. Hon säger att ”då kan man ju inte 

sitta och undervisa muntligt på samma sätt utan då blir liksom visa på vad som finns”. Med de 

äldre barnen har de ofta olika teman som de har förberett och pratar om, till exempel brukar 

de lägga spår där barnen får gå runt och leta föremål eller utföra andra uppgifter. Även om det 

blir lärande på en annan nivå, så menar Veronika att barnen lär sig hela tiden, vad de än gör. 

Det här med ålder är även något som Emma tar upp. Hon säger att det är skillnad på att arbeta 

med tvååringar, som hon har gjort tidigare, än med fyra-femåringar. Som pedagoger har de 

alltid med sig något material och har en tanke med vad de ska göra under dagen men med de 

lite äldre barnen är det ”sån aktivitet hela tiden så vi behöver aldrig (.) plocka fram det där 

lilla ((skratt)) vi har med oss!”. De barnen är så vana att vistas i naturen och det är naturligt 

för dem att själva hitta på andra aktiviteter förutom leken. Med de yngsta barnen behöver man 

dock ha mer förberedelse och visa på vad man kan göra, menar Emma. Hon tar även upp att 

hon som förskollärare får lära sig nya saker varje dag då barnen undrar och ställer frågor kring 

allt som händer i naturen. De undersöker och tar hela tiden reda på saker tillsammans. 

Drougge (2002) framhåller att barnen inte har stora krav på kunskaper hos den vuxne men att 

de har krav på medaktivitet. De är oftast mer intresserade av hur den vuxne söker kunskap och 

svar på frågor istället för själva svaret.  Att arbeta utifrån projekt uppfattar Emma som positivt. 

Både för barnens och pedagogernas skull menar hon att det är bra att hålla sig till ett ämne i 

taget för att få en chans att fördjupa sig i något. Detta skiljer sig från hur de arbetar på 

förskolan Vind där Veronika berättar att de har olika utgångspunkt i arbetet varje gång de går 

till skogen. 
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Veronika berättar vidare att de även har ett fritt pass när de är i skogen, då barnen leker och 

upptäcker på egen hand. Det är inte bara, som hon uttrycker det, ”det här med 

undervisningen”. Vanja, som ansvarar för Knyttarna på förskolan Vatten, brukar förbereda 

olika aktiviteter för deras skogsvistelse. Det kan vara spår och olika uppdrag, men det finns 

även utrymme för lekar som barnen gärna bestämmer:  

 

just nu vill de leka mycket kurragömma och så där och lekar och mycket rollekar vill de göra 

och de ska vara tigrar och de man, det var hajar ett tag och då får man ju hoppa på den här 

leken liksom och man, det kan ju utvecklas hur mycket som helst när man är i skogen. 

 

Leken blir som kontrast mot vad Vanja förklarar med ordet lektion, att hon styr deras 

aktiviteter. 

5.1.2 Att tillvarata barnens inflytande och medbestämmande 

Vanja menar att man bör ha barnens medbestämmande i fokus, att man frågar och lyssnar in 

vad barnen vill, att ge dem alternativ och möjlighet att påverka sin vardag. Detta arbetssätt 

anser vi stämmer överens med vad Key (1927/1995) förespråkar när hon skriver att barnen 

ska vara aktiva och reflekterande deltagare i verksamheten. Detta är även något som 

framkommer då Veronika menar att hela deras verksamhet bygger på barnens intresse och 

hon knyter det till pedagogens roll som medupptäckande och medagerande. Detta innebär att 

det ibland är barnen som bestämmer vilket tema de ska arbeta utifrån i skogen. Hon säger: 

 

Och ibland kanske dom bestämmer själva temat, kan det ju också bli. Vi har tänkt en grej, 

men jaha, hoppsan, hej vad mycket svampar det var här idag som alla var intresserade av på 

vägen upp och tog, plocka med sig! Ja men då kör vi svampar! Så att man är ju inte låst vid 

det man har tänkt sig liksom som pedagog utan man får ju (.) lyssna på barnen! 

 

Björklund (2008) skriver om att man i förskolan ska arbeta för att alla barn får möjlighet att 

uttrycka tankar tillsammans med andra. De ska även utveckla en förmåga att lyssna, berätta, 

reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, något som framhålls i Lpfö98. Veronika 

berättar att arbetet med barnens språkutveckling är något som man alltid har i bakhuvudet, att 

man ska prata med barnen vad man än gör, speciellt i de vardagliga situationerna. Hon 

poängterar även vikten av att låta barnen komma till tals, vilket i vissa situationer kan vara 

svårt. Till exempel vid en samling med 21 barn så kommer sällan alla till tals. Då planerar 

pedagogerna på ett sådant sätt så att man gör olika saker för att alla barn ska få möjlighet att 

uttrycka sig, som till exempel att ibland ha samlingar i mindre grupper.  



 24 

Vygotskij förespråkade en undervisningsprocess som utgår från barnens egen verksamhet och 

att detta kan inriktas och styras av en kunnig lärare (Lindqvist 1999). Vanja beskriver vid ett 

tillfälle sin roll som förskollärare med att hon handleder barnen genom att stötta dem; att alla 

barn får möjlighet att visa vad de brinner för och att man ska använda öppna frågor till barnen 

så att de får vara med och påverka.  

 

Att dokumentera verksamheten, aktiviteter och händelser tillsammans med barnen kan vara 

ett sätt att visa dem hur man kan använda sig av språk, menar Vanja. Det är även ett sätt att ta 

tillvara på barns inflytande. Emma pratar om att de på förskolan Eld försöker utveckla arbetet 

kring dokumentation just nu, att tillsammans med barnen reflektera kring de olika 

aktiviteterna, men hon påpekar att de inte är där riktigt ännu. Problemet har varit att det inte 

har känts naturligt att gå in på förskolan för att göra dokumentation. Nu har de fått en bärbar 

dator som de ska kunna ta med sig ut i skogen eller på gården och på så sätt ha möjlighet att 

dokumentera på plats. 

 

5.2 Möjligheter till barnens möte med litteracitet  

I följande kapitel skriver vi om vilka möjligheter våra intervjupersoner uppfattar att deras 

förskolebarn har vad gäller att komma i kontakt med och utveckla sin litteracitet. Varje 

underkapitel motsvaras av en ur empirin framtagen kategori: genom erfarenhetsbaserade 

upplevelser, genom fantasi samt genom lek och lärande. Samtliga intervjuade förskollärare är 

övertygade om utomhuspedagogikens potential vad gäller barnens möte med litteracitet och 

med lärande i övrigt. Deras beskrivningar ger en bild av en aktiv och lustfylld verksamhet, i 

vilken de själva hellre ser möjligheter än hinder.  

5.2.1 Genom erfarenhetsbaserade upplevelser 

Veronika talar med entusiasm om barnens möjligheter till kunskap genom det material som 

finns i skogen:  

 

Ja, vi har ju allt naturmaterial som finns. Ja men, bara det är ju ett språk, det är ju det bästa språket, 

tycker jag, å lära genom att ha de riktiga grejerna. Det är inte en bild du har utan du har, du har en 

kotte och du kan känna på kotten. Det är ju mycket det som är vår pedagogik me. Att du ska ha me 

allting, du ska ha det här med kännskap, kallas det ju för. Du ska inte bara se en kotte, ”jaha det 

där är en kotte” utan du ska faktiskt känna ”är den vass? Är den hård?” Liksom, hur (.) stenen, 
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allting. Att du har med fler sinnen. Du ser, du känner, du smakar, du luktar. Så går det in mycket 

mer. Än att sitta och titta på, i en bok som man gör i skolan eller ja, så.  

 

Denna tillgång till arbetsmaterial som finns i naturen är det flera av våra intervjupersoner som 

påtalar. Många gånger tar man även med sig naturmaterialet in på förskolorna för att kunna 

arbeta vidare med det inomhus. Dahlgren och Szczepanski (2004) skriver att kärnan i 

utomhuspedagogik är själva förflyttandet av lärandeprocessen från klassrummen till andra 

sammanhang där kunskapen kan identifieras. Genom denna verklighetsanknytning och 

kroppsliga delaktighet ökar autenciteten i barnens lärande. Tillgången till miljöer utanför 

skolan och förskolans område skapar möjlighet till kontakt med en större biologisk och 

kulturell mångfald.  I detta pragmatiska och reformpedagogiska bildningsperspektiv uppstår 

en tydlig verklighetsanknytning, där själva erfarenheten är central, men också reflektionen av 

denna, enligt Dahlgren och Szczepanski.  

 

Detta reflekterande återkommer i intervjupersonernas beskrivningar av förskolornas 

verksamhet. När förskolan Eld under hösten varit i skogen och hittat svamp uppstår många 

funderingar hos barnen kring svamparnas liv som pedagogerna tar fasta på och som de 

tillsammans med barnen sedan arbetar vidare med. Vanja ger exempel på hur hon avbryter sin 

planerade aktivitet när ett barn plötsligt hittar en död fågel på marken, en upptäckt som skapar 

frågor hos barnen som de behöver reflektera kring tillsammans. Detta synsätt går hand i hand 

med Friluftsfrämjandets policy att vara en medupptäckande och medundersökande ledare som 

följer upp barnens frågor och söker vidare efter kunskap tillsammans med dem 

(Friluftsfrämjandet 2009). Säljö (2000) skriver att i det sociokulturella perspektivet betonas 

den mänskliga kommunikationen. Språket är länken mellan barnet och omgivningen, mellan 

det inre tänkandet och den yttre interaktionen. Barnets tänkande föregås av en socialisation, 

där språket i kommunikationen är central. På så vis formas barnets reflektioner utifrån 

redskap i form av språkliga uttryck som de får i samspel med andra i sin omgivning och 

genom leken. Kunskapstraderingen sker genom att omvärlden på detta sätt förtolkas – 

medieras. När barnet lär sig att använda språket sker detta i en viss kultur och i en viss 

samhällelig gemenskap och utifrån det som omgivningen tillåter och uppmuntrar. Säljö 

påpekar vidare att redan på ett tidigt stadium kan konkreta villkor, materiella förutsättningar 

men också förväntningar och kulturella normer variera för olika barn beroende på vilken 

omvärld de befinner sig i. Med hänvisning till detta sociokulturella resonemang anser vi att 

barnens miljö under förskoletiden och deras bemötande av den vuxna omgivningen får en 
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betydande roll för deras kommunikativa utveckling. I Ur och Skurs förskolor arbetar utifrån 

en pedagogik med ett tydligt ledarskap med betoning på barnens medbestämmande och en 

uttalad vilja att medvetandegöra barnen om vikten av ett hållbart samhälle, något som vi tror 

även har en inverkan på barnens sätt att kommunicera.  

 

Vanja ser många möjligheter i att använda sig av saker eller företeelser i skogen vid muntligt 

berättande. Till exempel kan ett hål under en sten gömma en bortsprungen tomte och på detta 

vis dramatiserar hon berättelsen genom skogens konkreta miljö. Skogen och naturen är ”en 

guldgruva att ösa ur”, enligt henne. På båda förskolorna Sol och Eld berättar 

intervjupersonerna om hur de skriver bokstäver och barnens namn med pinnar och grankvistar. 

Detta nyttjande av konkreta material visar sig vara än mer vanligt i samband med 

matematiska övningar. Stina ser utomhuspedagogikens konkreta och upplevelsebaserade 

lärande som en stor fördel men menar samtidigt att det är lättare att räkna stenar och kottar 

och att använda sig av matematiska begrepp genom att ta bort och lägga till än att arbeta med 

språket utomhus. Förskolan Vatten har påbörjat ett kojbygge där barnen ska ges möjlighet att 

mäta och räkna, men även utvecklas språkmässigt genom att dokumentera projektet.  

 

Key (1927/1995) menar att det optimala lärandet innebär ett aktivt skapande följt av eget 

reflekterande. Hon är kritisk till en detaljstyrd undervisning och vill istället se barnen själva 

undersöka för att så småningom nå kunskap. I den framtidsskola som hon pläderar för ska det 

bland annat finnas en trädgård för konkreta naturstudier. Hennes visioner var långt före sin 

tids syn på lärande och upplevs av oss som aktuella i dagens utomhuspedagogik.  

 

”Skogen har ju hundra språk!” säger Emma med eftertryck och hon fortsätter: ”Det finns ju 

hur mycket som helst att göra där språkmässigt!”.  Emma tycker att naturen är mer utmanande 

än miljön inomhus och betonar dess fördel med att kunna se det man läser om direkt på plats. 

Björklid (2005) skriver att lärandeforskningen utvecklats från att enbart fokusera på kognitiva 

fenomen till att se lärandeprocessen som ett deltagande i en social praktik. Detta innebär 

bland annat att såväl den fysiska som den sociala omgivningen har en inverkan på individen 

som i sin tur påverkar sin miljö. Lärandet blir resultatet av denna interaktion. Björklids 

sammanställning av forskning kring den fysiska miljön visar att den är en viktig faktor för att 

upprätthålla en hög kvalité inom barnomsorgen. Med hänvisning till en studie gjord av 

Gunilla Lundahl år 1995 skriver Björklid att det finns ett starkt samband mellan barns 

utveckling och deras förhållande till det fysiska rummet. Forskning visar att förskolebarn ofta 
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är hänvisade till förskolans egen gård och grannskap på grund av minskad personaltäthet 

under de senaste åren. Björklid skriver angående Fredrika Mårtenssons avhandling 

Landskapet i leken att barns utomhuslek till stor del handlar om sinnlig kontakt med 

omgivningen och fysisk rörelse, något som många små och dåligt planerade förskolegårdar 

inte uppfyller. I ett annat projekt – Ute på dagis – utförd av forskare från Movium, Alnarp, 

studerades en traditionell innerstadsförskola och en I Ur och Skurförskola under ett års tid. På 

innerstadsförskolan fanns många restriktioner för vad barnen inte fick göra och leken kunde 

inte utvecklas på samma sätt som i I Ur och Skurförskolan. En annan skillnad mellan 

förskolorna var tillgången till löst material. Innerstadsförskolan erbjöd ett begränsat utbud av 

lekmaterial såsom hinkar och spadar medan barnen på I Ur och Skurförskolan även kunde 

utnyttja stenar, pinnar och annat från naturen. Forskarna i projektet påtalar fördelarna med att 

dessa barn därmed får större valfrihet samt att de slipper konkurrera om samma saker 

(Björklid 2005). En mer tillåtande miljö med material som inte är tillverkad för specifika 

ändamål ger också barnen större möjligheter till kreativa lekar och stimulerar även deras 

fantasi och lärandeprocess, anser vi. Björklid (2005) skriver: 

 

Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. Om den fysiska 

miljön upplevs som otillgänglig, otrygg och understimulerande, utforskar och leker inte barn i den 

miljön, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt (s 169). 

 

5.2.2 Genom fantasi 

I sagornas värld stimuleras barnens fantasi och precis som på traditionella förskolor lånar och 

läser barnen på I Ur och Skurförskolorna sagoböcker. Barnen får även läsa eller titta i 

sagoböcker i skogen eller ute på gården. På förskolan Vind har de en särskild ”utehylla” för 

böcker som barnen får ta med ut. Angående dessa böcker säger Veronika:  

 

Men vissa får de liksom läsa sönder ((skratt)), eller vad ska jag säga, de ska vara rädda om dem, 

men de får ha dem ute och kolla i dem. Det är jätteuppskattat!  

 

Vanja upplever naturen som mycket berikande för fantasin där själva miljön kan ge 

associationer och skapa stämning för ett fritt berättande bland både vuxna och barn. 

Stämningsfullt blir det också när de sitter runt elden och berättar sagor om troll och annat från 

sagornas värld och naturen. Hon berättar även om ett tidigare projekt då de använt sig av ett 

närliggande kulturlandskap som arena för att tillsammans med barnen iscensätta en saga om 
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en kung som behövde barnens hjälp att återfinna alla sina nappar. Sagans värld blev så verklig 

att barnen nästan darrade av spänning och rädsla att möta draken. Här gavs möjlighet att leka 

med språkinlärning via bland annat brevskrivande till kungen.  

 

Schön (2007) skriver att utomhuspedagogiken ger bland annat upplevelser och kunskap om 

den materiella världen och tillsammans med folkloristiken ger dessa bägge en helhetsbild av 

människan där både hennes inre och yttre värld åskådliggörs. Han förklarar att den största 

delen av den äldre folkloristiken utspelar sig i det natur- och kulturlandskap som berättaren är 

hemmastadd i. Folktron har många funktioner, såsom att uppfostra, förklara, skapa mening 

och sammanhang och inte minst att underhålla. Men precis som idag hade inte alla i det gamla 

bondesamhället förmågan eller intresset att berätta och föra traditioner vidare, menar Schön. I 

flera av våra intervjuer visar det sig att pedagogernas berättande till stor del beror på deras 

intresse eller förmåga att dramatisera. Flanosagor – en slags saga i tyg med löstagbara bilder - 

är ett material som I Ur och Skurförskolorna tar med sig ut i skogen. Utifrån dem kan 

pedagogerna berätta en saga mer eller mindre fritt. Under vilan inomhus för de större barnen 

kommer en utklädd sagotant till förskolan Vind och berättar gamla folksagor. Hon låter även 

barnen själva hitta på egna sagor att berätta för varandra. Berättandet sker spontant i stunden 

utifrån en förfrågan från förskolläraren som också är den som initierar berättandet. Enligt 

Veronika kan berättelserna variera mycket till innehåll från barn till barn, med huvudpersoner 

som drakar och prinsessor eller helt vanliga människor, exempelvis sin egen kompis på 

förskolan. Andra barn berättar en liknande historia som föregående person, men med sin 

personliga prägel på den. Björklund (2008) ser i sin forskning hur barnen identifierar sig som 

berättare inför andra. De involveras oftast i ett berättande som en pedagog påbörjat, men kan 

även starta denna form av samtal på egen hand. Utifrån pedagogens sagotema bygger barnen 

sin egen så kallade berättarkunskap. Barnens berättande färgas av tidigare berättare samtidigt 

som de skapar egna uttryck i sitt berättande. I interaktion med andra prövar barnen sig fram 

och deltar på så vis aktivt i berättarpraktiken. Detta återskapande såväl som nyskapande inom 

förskolekulturen påverkar barns utveckling av litteracitet, skriver Björklund. En annan form 

av eget berättande - som sker på barnets eget initiativ - pratar Vanja varmt om. Det handlar 

om när ett barn självmant vill berätta om någonting viktigt. Vanja berättar om en liten pojke 

som under flera veckors tid visade upp en liten bil som han var mycket stolt och lycklig över. 

Det gensvar han fick var att det var en fin bil. Istället hade Vanja önskat att de låtit honom 

berätta om den och på så vis ta vara på hans entusiasm och intresse för sin leksak.  
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5.2.3 Genom lek och lärande 

Både Veronika och Stina uppfattar att det oftast är lättare att fånga barnens uppmärksamhet 

vid aktiviteter utomhus. Det är närmare till konflikter mellan barnen inomhus, ljudnivån blir 

högre och det blir allmänt mycket stökigare att vara inne med alla barnen, säger Veronika. 

 

Vanja beskriver den största skillnaden mellan att vara inne eller ute är att alla får plats 

utomhus och man slipper att trängas vid en samling till exempel. Samspelet och leken gynnas 

av att vistas utomhus, med andra ord. Även koncentrationen blir bättre utomhus, eftersom 

barnen kan röra på sig emellanåt om de suttit ner länge under samlingen. Hon berättar:  

 

…ja: om man till exempel har en samling ute man jobbar med nåt och så känner man liksom så nä: 

nu, nu, nu är det inte, nu har vi suttit så länge nu börjar det liksom krypa i kroppen och då är det 

bara upp, ut, spring, vi leker en stund, vi gör kurragömma eller vi, vad som helst liksom kan man 

leka tills man blir helt svett utan att det gör nånting och sen kan man fortsätta jobba, så jag menar 

(.) det är det här fysiska rummet som tillför så mycket också …  

 

Citatet ovan belyser Vanjas uppfattning om utomhuspedagogikens fördel för barnens 

koncentration och lärande, något som även Veronika och Stina beskriver. Även leken främjas 

av att barnen är mycket utomhus. Sambandet mellan lek, lärande och utveckling betonas 

starkt i den nuvarande läroplanen för förskolan:  

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö98, s  6).  

 

Löfdahl (2004) använder begreppet meningsskapande istället för lärande och poängterar på så 

vis den ständigt pågående processen i lärandet. Barn skapar förståelse för och innebörd åt 

deras sociala sammanhang i leken, vilket blir ett slags meningsskapande för dem.  Hon 

betraktar barn som kompetenta sociala aktörer som skapar sin mening och som är medskapare 

till kunskap, kultur och till sin identitet. Löfdahl ser inte verksamheten i förskolan som enbart 

barnens angelägenheter utan framhäver samspelet och mötet mellan pedagoger och barn. 

  

Våra intervjupersoner beskriver hur viktigt det är för barnen att få vistas i en harmonisk miljö 

där lek och lärande ges utrymme. I Ur och Skurs riktlinje att se på pedagogen som en 

medupptäckare och medagerande innebär att vuxna och barn bland annat delar upplevelser 

och upptäckter och deltar i såväl deras lek som lärande. Veronika berättar att pedagogerna 
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lyssnar mycket på barnen och att de är väldigt mycket tillsammans med dem. Hon säger först 

att de vuxna är med barnen i alla lekar, men rättar sig snabbt och tillägger att det även är 

viktigt att barnen leker på egen hand. 

 

5.3 Hinder för barnens möte med litteracitet 

I följande kapitel skriver vi om vilka eventuella hinder våra intervjupersoner uppfattar att det 

finns för barnens möte med littearcitet. Vid en direkt fråga till våra intervjupersoner om de ser 

några hinder vad gäller barnens möte och utveckling av litteracitet i deras förskola med den 

utomhuspedagogiska inriktningen får vi genomgående nekande svar. Där det skulle kunna 

uppstå ett hinder i genomförandet av en språklig aktivitet, finner de ofta en lösning på 

problemet till exempel genom att ha redan färdigpackade ryggsäckar med bland annat böcker 

och flanosagor. Att det blir mycket att bära på till skogen ser Emma inte som något problem. 

Några hinder eller nackdelar med utomhuspedagogik i detta sammanhang framkommer dock 

under intervjuernas gång, vilka presenteras nedan. Varje underkapitel motsvaras av en ur 

empirin framtagen kategori: praktiska omständigheter, inställning till modern teknik samt 

koncentrationssvårigheter inne. 

5.3.1 Praktiska omständigheter 

Kylan kan utgöra ett hinder för barnen i deras möte med litteracitet. Emma berättar att deras 

barn inte är särskilt intresserade av att läsa böcker utomhus just nu och hänvisar till att det 

förmodligen beror på att det blir för kallt. I stället läser de inomhus under den kyligare 

årstiden. Även regn kan hindra barnen att använda sig av böcker. Men för att göra det möjligt 

att ta med böcker ut även vid dåligt väder så har de laminerat ett antal sagoböcker på 

förskolan Eld. På olika sätt försöker förskollärarna hitta lösningar om det uppstår något hinder 

för barnen att göra en aktivitet. De kan ta in materialet de leker med så att de får fortsätta inne. 

Emma säger att ”… det får ju inte bli ett hinder! Asså, det är ju det vi håller på att jobba 

mycket med! Då måste vi kunna ta in, ta in det istället!”  

 

På våren och under sommarhalvåret tar förskolan Sol ut sagoböcker på gården och de sitter på 

filtar eller vid borden och läser.  Under resten av året är det för kallt och det är ingen som vill 

sitta still. Om något barn fryser får han eller hon gå in. Stina säger att de är inne mycket också, 

men poängterar samtidigt att deras målsättning är att barnen ska få vara ute eftersom de tycker 
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att barnen behöver det. Veronika betonar att deras pedagogik inte bara innebär att man måste 

vara ute jämt.   

 

Men sen just det här, att man är ute i alla väder, men inte intill dumhet utan man får känna på alla 

väder. Man ska ha kläder för alla väder, men självklart ska man ju inte frysa och tycka att det är 

jättetråkigt, då går man ju in!  

 

Precis som Emma uttrycker det kan man tolka Veronikas uttalande som att hon inte uppfattar 

kylan som ett direkt hinder i deras verksamhet.  

 

Ett annat praktiskt hinder kan vara brist på tid. Veronika tycker att de har för lite tid när de är 

ute i skogen och därför beslutar de sig ibland för att inte genomföra ett planerat tema. Tiden 

ska räcka till för både lärande och lek.  

 

Just för att vi tycker att vi har för lite tid just när vi är i skogen. Så kan man ju känna så ibland att. 

Nej, men oj nu ska vi snart gå hem! Nu är det dags att göra det här liksom. Men jag menar att 

ibland då har vi hoppat över temat kanske också då man ser att liksom de leker och leker å. Ja, då 

får de göra det den gången. Liksom man vill ju inte störa för mycket heller. För man stör ju väldigt 

mycket hela dagarna när man är på förskolan. Det är ju mycket liksom ”Nu ska vi gå ut, nu ska vi 

göra det, nu är det mat! Nu är det blablabla!” ((skratt)) Liksom. Det är ju så! Och man ska samla 

dem på något sätt. Det är en grej som vi försöker få bort väldigt mycket. Att de ska ha långa 

lekpass, tycker vi. Det ska inte va så mycket störande. Så vi har kört mycket i perioder sådär att... 

att man gått ut direkt på morgonen och sen så får man vara ute ända till lunch och då hinner man 

liksom  leka färdigt. 

 
 

På förskolan Eld har de löst problemet med att tiden inte räcker till genom att ge barnen ett 

rejälare mellanmål och senarelägga lunchen för de större barnen. Även Emma pratar om 

vikten av att inte hela tiden avbryta aktiviteter eller stressa. Veronika berättar att på deras 

förskola har de löst problemet med otillräckligt med tid för sina friluftsskolor i skogen genom 

att ibland ta med sig både förmiddags- och lunchmatsäck ut. 

 

Ytterligare en aspekt på svårigheter med utomhuspedagogik kan vara att det är 

personalkrävande att gå iväg från förskolan. Veronika berättar att de planerar så att all 

personal finns på plats de förmiddagar de går till skogen, vilket rimligtvis borde innebära 

mindre personaltäthet vid andra tidpunkter och vid andra aktiviteter. Tidigare, när de var fler 
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personal, var de oftare ute i skogen hela dagar och då delade de upp vilorna och fick möjlighet 

att berätta sagor på ett fritt sätt i de olika barngrupperna.  

 

Szczepanskis (2009) licentiatavhandling bygger delvis på intervjuer med lärare för 

förskoleklass och de tidigare åren i grundskolan. Dessa lärare hade en varierande grad av 

tidigare kontakt med utomhuspedagogik. Ingen av dem hade dock någon utomhuspedagogik i 

sin grundutbildning. De hinder som framträder i Szczepanskis forskningsmaterial har vissa 

likheter med våra intervjupersoners svar såsom väderleken och nackdelen med för stora 

barngrupper. Intressant att uppmärksamma är att dessa lärare även framhåller andra hinder 

som helt saknas i vår empiri. För dem är brist på praktiska kläder, pedagogiskt passande 

material och elevernas inställning till utomhuspedagogik begränsande faktorer. Den som vi 

anser kanske viktigaste skillnaden i uppfattade hinder mellan vår och Szczepanskis studie är 

att lärarna i den senare beskriver en osäkerhet i hur man undervisar utomhus och en saknad av 

tillräcklig kontroll av vad eleverna gör när de inte är i klassrummet. Våra intervjupersoner 

förmedlar alla att de känner sig trygga och är väl insatta i den utomhuspedagogiska arenan. 

Denna skillnad skulle kunna bero på graden av kunnande, men även att skolans läroplan, 

Lpo94, har mål att uppnå i jämförelse med förskolans mål att sträva mot. Den trygghet och 

det kunnande som vi uppfattar finns hos våra intervjupersoner ser vi som viktigt för barnens 

utveckling över huvudtaget under sin tid på förskolan. Både utbildning och ett personligt 

intresse för utomhuspedagogik utgör grundstolpar för att lyckas fånga barnens 

uppmärksamhet och stimulera till ett kontinuerligt upptäckande av sin omgivning. 

5.3.2 Inställning till modern teknik 

Vanja upplever att det inom I Ur och Skur finns ett visst motstånd mot användningen av 

datorer inom förskola. Hon uttrycker även en positiv attityd gentemot att använda sig av tv i 

den pedagogiska verksamheten. Själv tycker hon att datorn utgör ett viktigt komplement till 

den övriga pedagogiska verksamheten. Hennes mål är att kunna arbeta med datorn 

tillsammans med barnen med att skriva texter, söka information eller låta dem spela 

pedagogiska spel på datorn. Det ska vara lika naturligt för barnen att sätta sig vid datorn som 

att ta fram lego, tycker Vanja. Emma uttrycker att datoranvändandet inte varit en prioriterad 

aktivitet med barnen på deras förskola:  

 

Vi har ju också varit lite så här att (.) datorn har ju inte riktigt passat in i våran verksamhet, den har 

varit som ett sånt där (.) otyg ((skratt)) på nåt sätt men...  



 33 

De har börjat låta barnen använda de digitala verktygen i samband med dokumentationen, 

säger hon och hänvisar till läroplanens mål. Det bör inte vara något praktiskt hinder för dem 

att använda sig av datorn i verksamheten utomhus eftersom de nyligt fått en extra tålig, bärbar 

dator. Samtidigt uttrycker Emma en viss tvivel om hur pass viktigt det egentligen är att barnen 

kommer i kontakt med datorer i förskolan. Det är något de ändå får göra när de är stora nog 

och börjar skolan. En liknande, något återhållsam attityd gentemot datoranvändandet i 

förskolan kan man ana när Veronika med stor inlevelse beskriver hur barnen sitter ”som tända 

ljus” när sagotanten berättar en saga för dem på fri hand. I nästa andetag säger hon att: 

 

 ”Det här med böcker och bilder, över huvutaget, det är de så otroligt vana vid. Det är liksom tv, 

det är datorn, det är böcker. Det är bilder, bilder, bilder, bilder!”   

 

I Lpfö98 betonas hur viktigt det är att barnen redan i förskolan lägger grunden för att senare 

kunna tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla 

medborgare behöver i vårt högteknologiska samhälle. Därför rekommenderas att 

förskolebarnen får använda sig av multimedia och informationsteknik i både skapande och 

lärande syfte. Vanjas uppfattning om ett motstånd mot nyttjandet av datorer inom I Ur och 

Skurs verksamheter indikerar ett hinder mot barns tillgång till en del av litteraciteten, den 

moderna tekniken. Emmas och Veronikas något återhållsamma inställning till 

datoranvändandet bekräftar detta hinder, såsom vi tolkar det. Vi ser här en variation i 

intervjupersonernas uppfattningar vad gäller användandet att datorer i den dagliga 

verksamheten.  

 

Inom fenomenografin gör man en jämförelse mellan olika människors uppfattningar av 

samma aspekt av omvärlden (Uljens 1989). Intervjumaterialet visar på att det finns skilda 

uppfattningar bland de intervjuade av hur man ska hantera barnens praktiserande av datorer 

och annan modern teknik i förskolan. Att våra annars så samstämmiga intervjupersoners 

uppfattningar här skiljer sig något åt är värt att uppmärksamma. Vanjas uttryckta strävan att 

låta datorn få tillträde även i I Ur och Skurs pedagogiska rum återfinns inte vare sig i Emmas 

eller i Veronikas beskrivningar.  

5.3.3 Koncentrationssvårigheter inne 

Det som uppfattas som en positiv följd av utomhuspedagogiken kan även ha en negativ sida. 

Flera av våra intervjupersoner har påpekat att det är lättare att göra saker med barnen utomhus 
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och att fånga deras uppmärksamhet. På grund av vanan att vara så mycket ute, beskriver Stina 

vissa av barnen så ”fulla av energi” att de kan ha svårt att varva ner inomhus och koncentrera 

sig på något stillasittandes. Veronika påtalar att det lättare uppstår konflikter och blir stökigt 

inne. Eftersom det finns tillfällen då barnen ändå måste vara inomhus kan detta tolkas som ett 

hinder i deras tillgång till litteracitet - att de får koncentrationssvårigheter när de ska arbeta 

med någon form av språkutveckling inomhus. Samtidigt får de möjligheten till 

språkutvecklande övningar utomhus istället.  

 

Man kan tänka sig att detta är något som skulle kunna uppfattas som ett hinder när barnen blir 

större och börjar skolan och då vanligtvis är tvungna att vistas mera stillasittandes inomhus. 

Dewey (1916/1997) skriver att när barn har möjlighet till fysisk aktivitet går lärandet lättare 

och det blir lustfyllt att gå i skolan. Han syftar inte enbart på lek eller fysisk träning utan 

menar att även andra praktiska övningar som att bygga, odla och laga mat främjar intellektuell 

utveckling. I Szczepanskis (2009) studie är kroppsrörelsens betydelse för koncentrationen en 

aspekt som starkt betonas bland de intervjuade lärarna, något som underlättas av att eleverna 

får en större yta att vistas på än att enbart vara hänvisat till den mellan klassrummets fyra 

väggar. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatanalysen 

Vid bearbetning av empirin har vi tagit fram ett antal kategorier ur intervjumaterialet som 

svarar mot våra forskningsfrågor och som representerar intervjupersonernas uppfattningar om 

sin roll samt vilka möjligheter respektive hinder de ser i barnens möte med litteracitet på deras 

förskola.  

 

När det gäller hur de intervjuade förskollärarna uppfattar sin roll när det gäller barnens möte 

med litteracitet framträder en bild av en aktiv och engagerad pedagog. Inom 

Friluftsfrämjandet beskrivs ledaren som medagerande och medupplevande och detta 

förhållningssätt är något som samtliga intervjupersoner visar upp då de berättar om hur de 

arbetar, utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Förskollärarna ger stort utrymme 

för lärande och lek när de beskriver sin verksamhet. Genom de olika friluftsskolorna får 

barnen möjlighet att stifta bekantskap med olika miljöer och fantasifigurer. Flera av 

förskollärarna använder det tillhörande materialet för att skapa kommunikativa och lärorika 

situationer tillsammans med barnen. En förskollärare berättar hur viktigt det är att visa barnen 
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varför det är viktigt att kunna läsa och skriva. Genom att skapa en förståelse kring det skrivna 

språket inspirerar förskolläraren barnen till kontakt med och ökat intresse för litteracitet. Då 

förskolorna har med sig litteratur ut i skogen som används för att till exempel söka 

information får barnen en koppling mellan verklighet och bok. Ett annat område som 

förskollärarna gärna tar tillvara på är barnens erfarenheter utanför förskolevärlden.  

 

Att arbeta med tema- och projektarbeten uppfattar förskollärarna som ett positivt arbetssätt 

som bidrar till lärande och fördjupning. Detta arbetssätt används mest tillsammans med de 

äldre barnen. Med de yngsta barnen handlar det mer om att visa vad skogen har att erbjuda för 

aktiviteter. Våra intervjupersoner beskriver en verksamhet med utgångspunkt i barnens 

intressen och att ge dem möjlighet att påverka sin vardag. De uttrycker även att det är viktigt 

att låta barnen komma till tals och planerar aktiviteterna så att det ska bli möjligt. Att arbeta 

med dokumentation och reflektera tillsammans med barnen är ett sätt.  

 

Vad gäller utomhuspedagogikens möjligheter att ge barnen tillträde till det språkliga området 

är pedagogikens tydlighet och reflexiva karaktär fördelar såsom intervjupersonerna beskriver 

det. Barnets språkutveckling sker i interaktion med andra och med sin omgivande miljö. Den 

fysiska miljön och förskolans pedagogiska verksamhet är av stor betydelse visar forskningen. 

Tillgången till en miljö samt en pedagogik som medvetet stimulerar fantasin är något som 

belyser intervjupersonernas uppfattningar om huruvida barnen får utveckla sin litteracitet. På 

de studerade förskolorna använder man sig av sagor och ett fritt berättande i verksamheten 

både inomhus och utomhus. Det fria berättandet omfattar såväl pedagoger som barn. 

Utomhuspedagogik främjar, enligt våra intervjupersoners uppfattningar, både leken och 

lärandet vilket ger möjligheter till barnens möte med litteracitet. Det extra rummet som 

skogen tillför är en yta där barnen slipper trängas och där deras aktiviteter kan fortlöpa utan 

avbrott och konflikter. 

 

De hinder som intervjupersonerna uppfattar finns mot barnens möjlighet att komma i kontakt 

med litteracitet i deras I Ur och Skurförskola är betydligt mindre i omfattning. Förskollärarna 

nämner kyla och eventuellt regn, att de kan ha för lite tid om de inte aktivt gör något åt det 

och att det går åt mycket personal när man ska gå till skogen vilket påverkar övrig tid då man 

är vid förskolan. En vana att vara ute kan få negativa konsekvenser för barnens 

inomhusvistelse, då de har svårare att sitta still och koncentrera sig, uttrycker en 

intervjuperson. Den hos två intervjupersoners något svala inställningen till den moderna 
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tekniken och datoranvändandet kan, enligt vår tolkning, försvåra barnens möte med 

datorlitteracitet. En intervjuperson tar aktivt upp frågan om datorns vara eller icke vara inom 

utomhuspedagogik och uttrycker en viss kritik mot det av henne uppfattade motståndet mot 

att nyttja datorn i I Ur och Skurs verksamhet i stort.  

 

6. Diskussion 

I vårt diskussionskapitel har vi valt att göra en uppdelning mellan metod- och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen för vi en kritisk diskussion kring vårt 

tillvägagångssätt med studien och i resultatdiskussionen utgår vi från vårt syfte och svarar på 

våra forskningsfrågor. Avslutningsvis lägger vi fram några förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
I ett tidigt skede av uppsatsarbetet var vi på det klara med att vi ville skriva om 

förskollärarnas uppfattningar av barnens möte med litteracitet i I Ur och Skurförskolor. Vid 

ett närmare studium av den fenomenografiska metoden ansåg vi att den lämpade sig väl för 

den studie vi ville genomföra. Vår nära koppling till intervjupersonerna medförde dock att vi 

under bearbetningen av vårt empiriska material valde att inte utföra den dekontextualisering 

som annars är central inom denna metod. Vi gjorde då ett aktivt val att i vårt resultat låta våra 

intervjupersoner berätta sin historia i dess kontext för att på så vis levandegöra materialet. 

 

Vi är medvetna om att våra värderingar och metoder kan ha påverkat våra intervjupersoner 

och vårt resultat. Detta är något vi har arbetat för att försöka undvika. Våra intervjufrågor (se 

bilaga 1) försökte vi hålla så öppna som möjligt och intervjupersonerna fick berätta så mycket 

de önskade utan att bli avbrutna. Intervjufrågorna är relativt korta eftersom vår intention var 

att de skulle vara lätta att förstå. Under intervjuernas gång fanns det dock tillfällen då vår 

formulering gjorde att intervjupersonerna inte förstod vår fråga eller upplevde den för 

omfattande. Vi blev då tvungna att utveckla frågan i syfte att göra den tydligare. Eventuellt 

kan detta ha orsakat att vårt förtydligande påverkat deras svar. Eftersom vi även strävade efter 

att intervjun mer skulle påminna om ett samtal än en utfrågning, tillät vi oss att emellanåt 

kommentera vad de berättade. Vår övervägande positiva inställning till deras pedagogik kan 

ha uppmuntrat dem att berätta mer eller poängtera vissa saker mer än andra. Så här i efterhand 

inser vi även att det hade varit till viss hjälp att först göra en pilotintervju eftersom vi inte har 
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någon stor erfarenhet av att göra intervjuer. Samtidigt upplever vi att varje intervju är unik i 

sig och att dess karaktär utformas under samtalets gång beroende på vilka parter som deltar. 

 

Då intervjuerna var färdiga och vi analyserat vårt empiriska material tog vi fram våra 

kategorier. Vi ville undvika att använda oss av på förhand redan uttänkta kategorier. Då 

intervjufrågorna och våra forskningsfrågor ligger mycket nära varandra innehållsmässigt var 

vi uppmärksamma på hur vi tog fram våra kategorier ur materialet. Kategorierna blev nära 

relaterade till intervju- och forskningsfrågor och bidrar därmed till uppsatsens helhet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Förskolläraren får en betydande roll i barnens möte med litteracitet då de stimulerar till lek 

och lärande och tar till vara på barnens inflytande och medbestämmande. Inledningsvis 

förklarade vi vårt urval av intervjupersoner där vi sökte efter utbildade förskollärare med en 

utomhuspedagogisk utbildning som komplement. Därmed har vi fått en avgränsad och 

tämligen homogen grupp vilket vi även kan utläsa av de presenterade uppfattningarna i det 

empiriska materialet. Förskollärarnas personliga intresse av utomhuspedagogik kan inverka 

på barnens möjligheter till litteracitet eftersom denna pedagogik innebär ett aktivt och 

bejakande förhållningssätt till lärande, något som våra intervjupersoner uttrycker en positiv 

inställning till. Deras specifika kompetens medför att de uppvisar en trygg attityd i 

utomhuspedagogiska sammanhang vilket präglar deras förskollärarroll. Denna trygghet i sin 

profession som förskollärarna ger uttryck för, anser vi ökar möjligheten för barnens inflytande 

och medbestämmande. Vi tolkar det som att våra intervjupersoner förespråkar ett arbetssätt 

där de genom utomhuspedagogiken går utanför mera traditionella ramar inom 

förskoleverksamhet.  

 

Under intervjuerna beskriver förskollärarna aktiviteter kring barnens lärande och det 

framkommer att de tar deras möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper på allvar. De uttrycker 

sig i termer av lektioner, undervisning och lärande när de pratar om deras verksamhet kring 

barnens språkutveckling. Vi tolkar det som att friluftsskolorna och den övriga pedagogiska 

verksamheten inom I Ur och Skur stimulerar och bekräftar barnens nyfikenhet och 

kunskapstörst. I detta sammanhang blir pedagogernas lyhördhet för barnens egna intressen 

och upptäckter betydelsefull. De tar tillvara på barnens intressen och tankar inom flera 
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områden, såsom vid lek, den temainriktade verksamheten och dokumentation. En planerad 

verksamhet kan få en direkt vändning om något barn gör en oväntad upptäckt till exempel.  

 

Ett utmärkande drag inom I Ur och Skur är att de arbetar utifrån Friluftsfrämjandets 

friluftsskolor. Denna verksamhet är påtagligt närvarande i samtliga förskolor enligt våra 

intervjupersoner och ger, vad vi uppfattar, en möjlighet för barnen att möta litteracitet under 

sin vistelse där. Genom ramsor, sånger, sagor och iscensatta fantasifigurer skapar 

pedagogerna ett litteracitetssammanhang och stimulerar därmed till lek och lärande. 

Verktygen möjliggör en kommunikation mellan pedagog och barn, där bland annat samtal om 

gemensamma upplevelser berikar språket. Utomhuspedagogiken öppnar upp för nya forum 

där barnen kan uppleva ord och begrepp som de kanske inte skulle ha kommit i kontakt med 

annars. En annan möjlighet som denna pedagogik ger är att barnen får en direktupplevelse i 

naturen som bidrar till en ökad förståelse och kunskap.  

 

När det gäller barnens möjligheter till möte med litteracitet framträder för oss kategorierna att 

detta möte uppstår genom erfarenhetsbaserade upplevelser, genom fantasi samt genom lek 

och lärande. Som vi påpekade i vår inledning finns en övervikt på studier kring 

utomhuspedagogik och matematik. Förskollärarna uttrycker att det är lättare att knyta an 

utomhuspedagogik till matematik och naturvetenskap. Genom planerade aktiviteter utomhus 

som syftar till att stimulera ett matematiskt tänkande sker ett omedvetet språkarbete. Med 

detta menar vi att det upplevelsebaserade lärandet, att använda alla sinnen, bidrar till ett rikare 

språk med konkreta material. Detta innefattar de kommunikativa situationer som uppstår 

mellan barn och pedagoger där barnen ges möjlighet att reflektera kring sina upptäckter. Vi 

anser att det är viktigt att förskollärarna medvetandegör språkarbetet även i 

utomhussituationer eftersom det visar sig inte falla lika naturligt som ett arbete med 

matematik. Det är något som vi uppfattar att intervjupersonerna uttrycker att de gör. 

Utomhuspedagogik bedrivs inte enbart utomhus utan även inne på de förskolor där våra 

intervjupersoner arbetar. De menar att det finns goda möjligheter till litteracitet i båda dessa 

miljöer. Miljöerna kan betraktas som flytande då förskollärarna berättar att de tar med sig 

naturmaterial in från skogen samt bär med sig pedagogiskt material när de går ut. Det fria 

berättandet är något som sker i bägge miljöer. De uppfattar dock utomhusmiljön som en mer 

utmanande och stimulerande plats för lärande med färre begränsningar och restriktioner. En 

intervjuperson uttrycker att skogen som arena för litteracitet innebär oändliga möjligheter, 

något som även stämmer överens med de övrigas uttryckta uppfattningar. 
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Som framkommer i vårt resultat uppfattar de intervjuade förskollärarna få eller inga hinder 

med litteracitetsarbetet med en I Ur och Skurinriktad verksamhet. Praktiska omständigheter, 

inställning till modern teknik och koncentrationssvårigheter inne är de områden som vi i vår 

empiri uppfattar som hinder för barnens möte med litteracitet. Intervjupersonerna nämner 

vädrets inverkan på aktiviteten samt otillräckligt med tid eller personal. En uppfattning som 

skiljer intervjupersonerna åt är kring datorlitteracitet. Vi kan ändå se en tendens till förändring 

i detta synsätt mot ett mer öppet förhållningssätt, vilket framkommer i deras beskrivande av 

utvecklingen av dokumentation. Den reviderade läroplanen som kommer att gälla från juli 

2011 har en tydligare betoning på det naturvetenskapliga området och förtydligade mål att 

sträva mot kring kommunikation. Utvecklingen som har skett inom litteracitetsområdet 

avspeglas i den reviderade läroplanen där intresse för och ett nyttjande av bilder, texter och 

medier tillkommit som ett mål att sträva mot (Lpfö98, reviderad 2010).  

 

Alla de kategorier som vi kommit fram till i vår analys leder oss till nya tolkningsmöjligheter 

vad gäller förskollärarnas roll och utomhuspedagogikens betydelse i barnens möte med 

litteracitet. Vi ser deras interaktion med barnen som ett tydligt uttryck för deras medagerande 

i olika litteracitetssammanhang. Vi uppfattar att de roller som uttrycks hos förskollärarna är 

rollen som kommunikatör, vägledare, inspiratör och iscensättare. Genom att förskolläraren får 

denna betydelse skapar de möjligheter och arbetar med att övervinna hinder gällande barnens 

möte med litteracitet i en utomhuspedagogisk verksamhet. 

 

6.3 Tankar för fortsatt forskning 

Vi avslutar vår studie med några framåtblickande tankar kring fortsatt forskning inom 

området utomhuspedagogik och litteracitet. Till en början hade vi en tanke om att göra en 

studie med både intervjuer och observationer av litteracitetssituationer inom 

utomhuspedagogik. På grund av tidsramen beslutade vi att avgränsa arbetet till en 

intervjustudie. Därför tycker vi att det vore intressant om vidare forskning inom området 

skulle utgöras av en observationsstudie där forskaren ställer förskollärares uppfattningar mot 

konkreta situationer. En annan möjlighet skulle vara att jämföra olika förskoleinriktningar för 

att få en bredare bild av hur man arbetar med litteracitet i förskolor.  

 

Ytterligare ett forskningsområde av intresse är hur övergången för barnen fungerar från en I 

Ur och Skurförskola till den traditionella skolan. Denna fundering väcktes hos oss efter att 
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våra intervjupersoner beskrivit hur koncentrationen upplevdes vara mindre inomhus vid vissa 

tillfällen. Att tänka på i detta sammanhang är även hur lärare där tar vara på förskolebarnens 

kreativa och aktiva kunskapssökande.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Berätta kort om din bakgrund som förskollärare. 

 

Berätta kort om förskolans bakgrund och dess verksamhet. 

 

Beskriv en dag på er förskola.  

 

Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

 

Vilka möjligheter och hinder ser du med utomhuspedagogik gällande arbetet med språk, 

tecken och text? 

 

Hur ser du på din roll som lärare?  

 

Hur arbetar ni med barnens språkutveckling i utomhusmiljön? 


