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Abstract 

An empirical study. 

About working with written language outdoors at the I Ur och Skur preschools.  

 

 

I Ur och Skur preschools base their teaching on outdoor activities and all educators are called 

leaders, disregarding their educational background.  

The purpose of this study is to find out how the leaders of six I Ur och Skur preschools are 

working, specifically with the written language, in the outdoors environment. The study 

discusses the concept of literacy, methods leaders use and the advantages and disadvantages 

they experience with outdoors education and the thoughts they have about outdoor activities. 

The basis for this study is the objective pursued in the curriculum: "preschools should strive 

to ensure that children develop an interest in written language and an understanding of 

symbols and their communicative functions". Respondents have also been asked what 

outdoors education means to them on a personal level. 

To achieve my research results five qualitative interviews, with room for follow-up questions, 

were conducted. One of the respondents felt that she lacked time but still wanted to participate 

and doing so by answering questions by email. A total of six interviews were conducted, 

transcribed and analyzed. All respondents in this study are active leaders in I Ur och Skur 

preschools in a major city in Sweden. 

The results of the six interviews from the leaders show how they work with written language 

activities for children outdoors. The methods used seem quite similar between the various 

preschools. The leaders exploit the opportunities that are given, e.g. they write in the snow 

with watercolors or draw in the sand with sticks. They also read books outdoors for the 

children. The advantage, according to respondents, is that the material never ends, it is 

possible to write with almost anything. Possible disadvantages are bad weather conditions or 

too much background noise that may distract the children at times when they need to 

concentrate. 

 

Keywords: written language, outdoor education, curriculum, I Ur och Skur, preschool, 

literacy. 
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1 Inledning och problemområde 

 

Kan förskolor som bara är ute hela dagarna uppnå skriftspråksmålet i läroplanen? Och lär sig 

barnen något? Hur utvecklar barnen sitt intresse för skriftspråket? Får barnen aldrig vara inne?   

Det är vanliga frågor som ledare på I Ur och Skur-förskolor ofta får svara på av bland annat 

oroliga och nyfikna föräldrar men även kollegor från traditionella förskolor som är 

intresserade av utomhusverksamhet.  

I stort sett allt som görs inomhus går att omsätta till utomhus. Att läsa en bok, rita och skriva 

går precis lika bra att göra ute under en gran, vid ett bord eller i sandlådan. Från det att man är 

liten tills dess att man slutar på förskolan. Är barnen bara mätta, pigga, varma och torra finns 

inga gränser för vad som kan göras utomhus. Att arbeta utomhus ställer lite andra krav på 

pedagogerna, men det verkar inte vara något hinder för ledarna i denna studie. 

Alla I Ur och Skur-förskolor har funktionella lokaler med hygienutrymmen och det som krävs 

för en daglig verksamhet så barnen kan vistas inomhus också men den största delen av 

verksamheten bedrivs utomhus. 

 

  



7 

 

2 Bakgrund 

 

Under rubriken bakgrund ges en kort redogörelse för I Ur och Skurs historia (i fortsättningen 

IUS), hur pedagogiken ser ut och även kopplingen till Friluftsfrämjandet. Likaså presenteras 

IUS:s olika verksamhetsformer. Detta presenteras för att läsaren skall få en förståelse för vilka 

kopplingar Friluftsfrämjandet och utomhuspedagogiken har med IUS.  

 

2.1  Friluftsfrämjandet 

 

Att friluftsfrämjandet har en lång historia framgår av deras hemsida 

(www.friluftsframjandet.se). 1908 bildades svenska skidförbundet och i slutet av 1930 

bildades skid och friluftsfrämjandet som senare blev Friluftsfrämjandet.  

1957 var ett historiskt år, då ”föddes” nämligen Skogsmulle som är en viktig symbol för alla 

verksamma inom IUS och även för Friluftsfrämjandet. I mitten av 1980 talet bildades den 

första IUS -förskolan men det skulle dröja ytterligare 30 år innan IUS fick en egen avdelning 

inom Friluftsfrämjandet. 2010 bildas IUS utveckling som ett aktiebolag. Friluftsfrämjandet 

äger varumärket och utveckling av pedagogiken sker kontinuerligt. I Ur och Skur är en del av 

Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Övrig barnverksamhet inom Friluftsfrämjandet har 

följande grenar: Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle, Strövare, Frilufsare, TVM, Skridsko 

Skrinna, Skidor Lagge och även skidor utför som inte har något särskilt namn (Westerlund 

2007 sid.29-30). 

 

2.2 I Ur och Skur  

 

IUS ”föddes” av två kvinnor vid namn Susanne Drougge och Siw Linde. Båda två var aktiva 

inom Skogsmulleverksamheten som tidigare endast fanns i ”fria grupper”, grupper som 

föräldrar hade på fritiden för att deras egna barn skulle få komma ut i skogen och träffa 

Skogsmulle. Tanken på att kunna bedriva Skogsmulle-verksamhet hela dagarna på förskola 

började långsamt gro och 1983 föddes iden om IUS. 1985 bildades den första IUS-förskolan i 

Sverige på Lidingö. Förskolan startades som ett föräldrakooperativ och finns fortfarande kvar 
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i samma regi och heter Mulleborg. I dagsläget (2011-11-25) finns det ca 220 IUS-enheter i 

Sverige, både förskolor och skolor (Drougge, 2005). 

 

2.2.1 Verksamhetsformer 

 

Den gemensamma nämnaren för alla IUS-förskolor är Friluftsfrämjandet. Genom ett avtal 

binder sig förskolorna att arbeta efter IUS-pedagogiken oberoende av organisationsformen 

som kan skilja sig åt i de olika enheterna. Det finns olika typer av kooperativ som kan vara 

föräldrakooperativ där föräldrarna har bildat en ekonomisk förening och är ansvariga för det 

ekonomiska. Kooperativet har anställd personal och föräldrar kan gå in som vikarier ifall 

pedagogerna är frånvarande av olika anledningar. Personalkooperativ är likaså en variant, då 

är det pedagogerna som bildar en styrelse i den ekonomiska föreningen. Samma pedagoger 

utgör även personalstyrkan i föreningen. Ytterligare en verksamhetsform kan vara aktiebolag 

där man som ägare har anställda pedagoger i sitt företag. Handelsbolag och enskild firma är 

likaså varianter på bolagsformer inom IUS och sist men inte minst så finns det även några 

kommunala IUS-förskolor 

 

2.2.2 Pedagogiken I Ur och Skur 

 

Pedagoger som arbetar på IUS kallas för ledare oberoende av utbildning. Det finns fyra 

centrala begrepp inom IUS och dessa begrepp är: 

 Medupptäckande 

 Medundersökande 

 Medupplevande 

 Medagerande 

Att vara medupptäckande betyder att ledarna och barnen tillsammans utforskar sina 

upplevelser i naturen. Ledaren visar nyfikenhet för det barnen upptäcker och är med och 

kryper på marken. Om ledaren visar ett intresse för det som barnen hittar så blir barnen 

nyfikna och förhoppningsvis sugna på att upptäcka mer. Genom lek låter ledarna barnen 

utveckla sin fantasi, kreativitet, språket och även sin sociala förmåga (Drougge 2005 sid 25). 
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Att vara medundersökande betyder att ledaren behöver vara engagerad och följa barnet i dess 

utforskande. De använder sig av alla sina sinnen: känner, smakar, luktar, tittar och lyssnar. Att 

vara medupplevande betyder att ledare och barn upplever och lär tillsammans. Barnen och 

ledarna söker gemensamt rätt på svaren på barnens frågor. Att vara medagerande går ut på att 

ledarna fångar de situationer barnen bjuder in till. Hoppa, krypa, klättra, lukta eller smyga 

tillsammans. Ledaren klättrar upp på stocken och följer med barnen i leken som sker på 

stocken (Westerlund 2007, sid.5). I barnens fantasi kanske stocken är ett flygplan ena stunden 

och en otäck drake i nästa sekund.  

 

2.2.3 I Ur och Skur´s mål 

 

I Ur och Skur har egna mål. Dessa mål är att med läroplanen (lpfö98/10) som grund ge 

barnen: 

 kunskap om naturen och förmedla naturkänsla 

 ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet 

 kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten 

 stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen 

 möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen  

 grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv (Westerlund 2007, sid.4). 

 

2.2.4 Rutiner på I Ur och Skur 

 

Många IUS-förskolor öppnar kl.0630 på morgonen. Tillsammans med barnen gör den ledare 

som har öppnat förskolan i ordning frukost. Under den varmare årstiden sitter barnen ute och 

äter och när det blir kallare sitter barnen oftast inne men med alla kläder på för att det ska gå 

smidigt att gå ut så fort frukosten är avklarad. Nästa ledare, som kommer vid 0730 tiden, tar 

emot barnen ute och frukostbarnen kommer ut vartefter de blir färdiga. När klockan har 

hunnit bli ungefär 0900 startar dagens olika aktiviteter som är anpassade efter ålder på barnen. 

Oftast går tre grupper iväg på olika äventyr. Ibland stannar man kvar på gården. När klockan 
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närmar sig 1230 är det dags att gå in för lunch och efter lunchen vilar de äldre barnen en 

stund. Lunchen är på de flesta IUS-förskolor förlagd vid 12-13 tiden för att leken ska få pågå 

länge på förmiddagen med så få avbrott som möjligt. De allra yngsta vilar innan lunchen. 

Efter vilan är det dags att gå ut igen. Två ledare som har de sista tiderna på schemat går ut 

med de barn som är färdiga först och övriga barn kommer ut vartefter de blir färdiga. Vid 

1545 tiden serveras ett lättare mellanmål oftast ute men ibland går barnen in i ett förråd eller 

liknande och äter och när klockan är 1730 stänger förskolan för dagen (Drougge 2005 sid. 

17). 

 

2.3 Utomhuspedagogik 

 

Nationalencyklopedins (www.ne.se) definition på utomhuspedagogik är ”pedagogik som 

utgår från platsens betydelse för lärandet”. Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

(CMU) vid Linköpings universitet har sin egen definition av utomhuspedagogik: 

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 lärande lyfts fram (Linköpings 

universitet, Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

2004). 

Att arbeta med utomhuspedagogik är detsamma som att arbeta med sinnena. Man lär med hela 

kroppen som enligt Szczepanski (Dahlgren m.fl. 2008 sid.11) också ökar vår minneskapacitet. 

Ett vanligt ordspråk som ofta används i sammanhang med utomhuspedagogik är: ”Det man 

gör med kroppen fastnar i knoppen”.  Utomhuspedagogik kan bedrivas på flera olika platser 

och måste inte vara i skogen. Förskolegården, en park i närheten eller vattenreningsverket är 

http://www.ne.se/
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platser som duger minst lika bra. Vid dessa platser kan förskolans teman identifieras och 

barnen kan göra egna erfarenheter som de senare kan reflektera kring (Lundegård m.fl. 2008, 

sid.11-13).  

Att lära sig hur tung en sten är eller hur varm en eld blir är erfarenheter som barnen måste 

skaffa sig i situationer där eld eller stenar förekommer. Enligt Brügge och Szczepanski (2011) 

är det lättare att lära sig när flera olika perspektiv och infallsvinklar lyfts fram. Att först sitta 

inne och läsa en bok om en varm eld eller en tung sten för att sedan gå ut och få prova på den 

nya kunskapen med kroppen befäster lärandet och barnet har skaffat sig ny kunskap (Brügge 

m.fl. 2011 sid. 29). På 1990-talet genomfördes en landsomfattande undersökning som 

inkluderade alla IUS-förskolor som fanns på den tiden och den forskningen visar att barn som 

vistas utomhus är friskare och får lättare att koncentrera sig i skolan (Grahn m.fl. 1997). 

Regelbunden fysisk aktivitet minskar även stress och att immunförsvaret påverkas positivt. 

Ny forskning visar att friluftsliv och fysiska aktiviteter i naturen har stor betydelse för barns 

utveckling både fysiskt och intellektuellt (Dahlgren m.fl. 2007 sid. 114).  
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3 Historik 

 

Under rubriken historik presenteras pedagoger som har haft inflytande på I Ur och Skur:s 

pedagogik och som även haft stor betydelse för utomhuspedagogiken. Vidare presenteras 

aktuell forskning under rubriken skriftspråket. Begreppet litteracitet diskuteras och kopplas 

samman med skriftspråket och IUS:s metoder. 

 

 

3.1 Aristoteles (384 f.Kr.– 322 f.Kr.)  

 

Aristoteles (350 f.Kr.) utgick från våra sinnen och klokheter. Aristoteles menar att den högsta 

graden av verkliga livet uppnås genom människans sinnen och erfarenheter av verkligheten, 

allt efter hans egen sinnesfilosofi. Brügge m.fl. (2011 sid.49) menar att Aristoteles anses vara 

en idéhistorisk knutpunkt. Ett av Aristoteles (384-322 f.Kr.) intressen var att studera 

förändringar i naturen och Brügge m.fl. menar att han var viktig för utomhuspedagogiken.  

 

3.2 Johan Amos Comenius (1592-1670) 

 

I Den tidlösa pedagogiken av Kroksmark (2008 sid.125-136) finns ett utdrag ur Johan Amos 

Comenius Didactica Magna där Comenius förespråkar ett lärande i autentisk miljö (Comenius 

1629-1631). Vidare menade Comenius att skolorna inte enbart skulle förmedla det teoretiska 

utan även det praktiska, då en lucka kunde uppstå om eleverna saknade en av delarna. 

Comenius menade att saker och ting måste ses i sitt sammanhang. Brügge m.fl. (2011 sid.49) 

menar att Comenius ansåg att en ökad kroppslig delaktighet genom att använda alla sina 

sinnen under bildningsprocessen gjorde att kunnigheten blev mer givande. 
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3.3 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

 

Enligt Brügge m.fl. (2011 sid.49) är Jean-Jacques Rousseau en betydelsefull person för 

utomhuspedagogiken. I sitt verk Emile om uppfostran (1762) ger Rousseau beskrivningar på 

hur föräldrar och lärare bör tänka och göra vid uppfostran av sina barn. Rousseau menade att 

det var viktigt att göra sig själv till en attraktiv människa, en som barnen såg upp till. Vidare 

menade Rousseau att barnen måste få utlopp för sin energi, att de måste få springa och röra på 

sig (Rousseau 1762). Jean-Jacques Rousseau skrev sitt verk Emile om uppfostran under den 

period som kallas för upplysningstiden eller det didaktiska tänkandets århundrade (Kroksmark 

2003, sid.152). 

 

3.4 Ellen Key (1849-1926)  

 

Ellen Key´s stora genombrott var boken Barnets århundrade (1900) där hon diskuterar bland 

annat uppfostran och lärande (Key 1900). Ellen Key var den kvinna som myntade ordspråket 

”bildning är det som är kvar sedan man glömt det man lärt sig”. Att skriva en uppsats om 

utomhuspedagogik och inte nämna just Ellen Key vore anmärkningsvärt. Hon var pedagog 

och spelade en stor roll för 1900-talets pedagogiska diskussion/debatt (Brügge m.fl. 2011 

sid.49). Hade hon levat idag hade hon troligtvis förespråkat upplevelsebaserat lärande 

utomhus. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både 

i planerad miljö och i naturmiljö (lpfö 98/10).  

Enligt Kroksmark (2008) förespråkade Key just det. Att kunskap och lärande kan ske på flera 

ställen än enbart i det traditionella klassrummet (Krogsmark 2008 sid.353-370). 
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3.5 Maria Montessori 

 

Forsell (2007) menar att Maria Montessoris idé handlar om att inlärningen skulle gå från det 

konkreta till det abstrakta. Maria Montessori hade även en tanke om att hela omgivningen 

skulle ses som ett undervisningsmaterial där skolmiljön inbjöd till ett görande och tänkande, 

ett tankesätt där hela kroppen var med i lärandeprocessen. Hon ville att alla sinnen skulle vara 

aktiva vid inlärningen (Forsell 2007 sid.150-168). 

 

3.6 Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) 

 

Forsell (2007) menar att Vygotskij
1
 ansåg att skolan var den miljö där barnen på allvar skulle 

möta skriftspråket. Vygotskij menade att det är ett av människans viktigaste redskap för att 

kommunicera kunskaper och även att bygga upp erfarenheter (Forsell 2007 sid. 125). Vidare 

menade Vygotskij (1926) att utbildning som endast sker inom skolans fyra väggar är lika 

omöjlig som eld utan syre. Vygotskij ansåg att lärarna inte bara skulle öppna fönstren och titta 

ut på verkligheten utan de skulle ut och delta i verkligheten (Vygotskij 1926). 

 

3.7 Skriftspråksutveckling 

 

Eriksen Hagtvet menar att Vygotskij och Montessori tidigt påpekade (Vygotskij på 1930 talet 

och Montessori redan år 1917) att det var i förskolan som skriftspråket borde presenteras och 

inte först i skolan. Båda var överens om att det var i leken som skriftspråket skulle utvecklas 

(Eriksen Hagtvet 2009 sid.98). Metodiken i IUS bygger på leken och det lustfyllda lärandet 

utomhus. Ibland är det styrda aktiviteter tillsammans för alla barn och vuxna i gruppen, då har 

ledarna planerat någon aktivitet och ibland leker barnen det de har lust till. Eriksen Hagtvet 

(2007 sid.33) menar att det första mötet med skriftspråket bör ske i leken, där risken att 

misslyckas är minimal. 

                                                 
1
 Vygotskijs namn stavas på olika sätt i olika språk. Jag har valt att stava hans namn Vygotskij. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner (lpfö 98/10).  

I den reviderade läroplanen för förskolan (lpfö 98/10) finns detta strävansmål som 

pedagogerna i förskolan är skyldiga enligt skollagen att arbeta efter. För att arbeta med detta 

mål krävs det av pedagogerna att de har funderat över vad det betyder, både för det enskilda 

barnet och även för hela gruppen (Johansson & Pramling Samuelsson 2003 sid.18). Ledarna 

på ”mina” förskolor har delat upp barnen i grupper efter mognad och ålder. Barnen utmanas 

av sina ledare utifrån där de är i sin utveckling. 

 

3.8 Litteracitet 

 

Enligt nationalencyklopedin (www.ne.se) kopplas begreppet litteracitet samman med 

skriftspråket och symboler. Att läsa, skriva och rita är med andra ord viktiga för barns 

skriftspråksutveckling. Fast (2008 sid.42) menar att literacy är något som människor gör på 

egen hand eller tillsammans med andra. Enligt Fast (2008 sid.88) har bilderböcker en viktig 

roll för barn, även bilderböcker utan text. Fast (2008) menar att det i bilderböcker utan text är 

barnen som ”skriver” berättelsen med hjälp av bilderna. Det är väldigt olika för barn när de 

kommer i kontakt med skriftspråket. En del barn möter skriftspråket tidigt, kanske redan i två-

treårsåldern medan andra kanske stöter på det först i skolåldern och ju tidigare ett barn 

kommer i kontakt med skriftspråket desto bättre anser Liberg (Bjar och Liberg 2003 sid. 219).  

Barnen på förskolorna som deltar i denna studie har tillgång till böcker och skrivmaterial när 

de är ute och även när de är inne. Obondo (1998 sid. 44-45) menar att om den vuxne tidigt 

börjar läsa för sina barn och samtalar med barnet i en lässituation och ställer ”vad” frågor så 

får barnen lättare att tillägna sig ett litterat förhållningssätt.  

 

 

 

 

http://www.ne.se/
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3.9 Symboler 

 

Symboler finns överallt det gäller bara att förstå dem. Det som är gemensamt för symboler 

enligt Fast (2008 sid.44) är att de kan återläsas och förstås av andra som har kunskap om 

samma symboler. Bokstäver är sådana symboler men även bilder menar hon. 

Stadsbefolkningen i Heats (1996 kap.7) bok benämnde gärna föremål och saker för sina barn. 

Föräldrarna bar på sina barn och pekade på saker och berättade för barnen det korrekta 

namnet. Barnen blev tidigt introducerade till symbolernas värde och funktioner. Att utveckla 

ett intresse för skriftspråket är så mycket mer än att bara skriva och rita. Leken t.ex. är en 

viktig bit i skriftspråksutvecklingen, att läsa böcker är en annan viktig infallsvinkel. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003 sid.21) menar att hela barnet måste involveras för 

att ett lärande ska komma till stånd. För tre-femåringar har leken en central punkt i deras 

utveckling. Eriksen Hagtvet (2007 sid. 29) menar att förskolebarnen upplever världen genom 

leken och att leken ger enorma möjligheter att träna på det som är svårt. Vidare menar Eriksen 

Hagtvet att leken för det mesta handlar om symbollekar.  

Fast menar (2008 sid.44) att literacy påverkas av den kulturella och sociala situation som det 

är insatt i. Symbollekar skulle kunna vara en lek i skogen med pinnar, kottar och löv som 

material, där pinnarna och kottarna får ersätta det fabrikstillverkade materialet som barnen 

annars kan leka med. Självklart har IUS-barnen tillgång till fabrikstillverkat material också 

men i skogen får de hålla tillgodo med det som naturen har att bjuda på. Dessa lekar handlar 

för det mesta om sådant som barnen tidigare har varit med om. En del barn som har äldre 

syskon brukar gilla att leka t.ex. ”skola”. Vid dessa lekar får pinnar oftast föreställa pennor 

och stora löv får symbolisera papper eller skrivböcker. För att klara av att leka dessa 

symbollekar menar Änggård (2008) att barnen någonstans måste ha fått undersöka olika 

föremål och fått lära sig vad de heter samt har för funktioner för att kunna använda naturens 

material som ersättning för andra föremål i sina lekar. 
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4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur sex ledare som arbetar på I Ur och Skur-

förskolor implementerar skriftspråket i verksamheten och vilka tankar de har kring 

utomhuspedagogiken samt vilka för och nackdelar de kan se med utomhuspedagogik. 

 

4.1 Forskningsfrågor 

 

Mina forskningsfrågor är 

 Hur arbetar ledare på IUS-förskolor med skriftspråket utomhus? 

 Vad är utomhuspedagogik för ledarna på IUS-förskolor? 

 Vilka för och nackdelar kan ledarna se med utomhuspedagogiken? 
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5 Metod 

 

I avsnittet redovisas hur studien har genomförts och vilken metod som har använts. Alla 

intervjuer har haft som utgångspunkt från vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer kring 

forskning som involverar människor. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

 

Jag har arbetat inom IUS-verksamheten i många år och har skapat mig kontakter på ett flertal 

IUS-förskolor i en storstad och även på andra orter i Sverige. Några av dessa kontakter har 

fått en muntlig förfrågan av mig ifall de skulle kunna tänka sig att medverka i min studie. 

Ledare som har ställt upp på intervjuer i denna uppsats är helt nya ansikten för mig. Jag har 

enligt vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer som ställer krav på hur forskning får gå till, 

mejlat ut ett följebrev (bilaga 1) till samtliga intervjupersoner (www.vr.se).  Jag skrev ihop ett 

följebrev (bilaga 1) där jag förklarade för ledarna på förskolan vem jag är och mitt syfte med 

min studie. Jag mejlade ut detta till förskolorna som jag hade för avsikt att besöka. För att 

vara på den säkra sidan så ringde jag även upp pedagogerna för en muntlig bekräftelse. Det är 

jag själv som har genomfört intervjuerna i denna studie och enligt Trost (2005 sid. 54) är det 

en stor fördel om det är en och samma person som utför intervjuerna vid en kvalitativ 

undersökning. Fördelen menar han är att man kan ”läsa mellan raderna” och även minnas 

själva intervjun. Allt sådant menar han är värdefullt vid analysen av intervjuerna. 

 

5.2 Urval 

 

Tio pedagoger med olika utbildningar har tillfrågats. En av dem kände att tiden inte räckte till 

för en intervju men föreslog att jag kunde mejla frågorna till henne så kunde hon besvara dem 

via mejl istället. Två ledare har av olika skäl tackat nej till att medverka i denna studie. Dessa 

ledare var inte heller villiga att svara på frågorna via mejl. Jag tackade för att jag åtminstone 

fick ett svar och informerade pedagogerna om att ifall de mot förmodan skulle ångra sig var 

de välkomna att höra av sig. Vilket det hittills inte har gjort. Trost (2005 sid.63) menar att det 
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är självklart att man aldrig kan eller ska tvinga någon att ställa upp på en intervju. Han menar 

att det måste ske frivilligt. Mina respondenter har alla haft möjlighet att välja ifall de vill 

medverka eller inte i min undersökning, allt enligt vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer 

(www.codex.vr.se).    

Jag besökte fem ledare på fem olika IUS-förskolor och hade mejlkontakt med en. Jag hade 

förberett en intervjuguide där det även fanns utrymme för följdfrågor.  

Trost (2005 sid.88) menar att människor som blir intervjuade uppskattar om den som 

intervjuar ställer följdfrågor. Några av pedagogerna fick i förväg reda på frågorna och några 

fick det inte. Alla pedagoger som ställde upp i min studie fick veta innan intervjun att den 

skulle handla om utomhuspedagogiken och skriftspråket i och med följebrevet (bilaga1) som 

skickades ut till samtliga.   

 

5.3 Plats för intervju 

 

Den första intervjun ägde rum på en av ledarnas förskola i lugn och ro. Tid fanns avsatt för 

oss. Det kändes viktigt för mig att jag som intervjuare inte skulle behöva känna av någon 

stress och detsamma tror jag gällde för den som intervjuades. Att få tid och möjlighet att i 

lugn och ro svara på mina frågor torde ge ett bättre resultat. Den andra intervjun ägde rum på 

kvällstid på en andra ledares arbetsplats. Förskolan var stängd för dagen, endast jag och 

ledaren fanns i huset. På samma vis som vid den första intervjun, fick vi sitta ostörda. Övriga 

tre intervjuer skedde även de i lugn och ro, ledarna hade ordnat så att vi fick sitta ostörda 

under tiden intervjun pågick. 

 

5.4 Teknik 

 

Som ett hjälpmedel använde jag mig av en bandspelare när jag genomförde mina intervjuer 

eftersom jag skulle transkribera materialet. Trost (2005 sid. 53) menar att det finns både för 

och nackdelar med att spela in intervjuerna. Nackdelarna som han ser det är att det tar lång tid 

att spola fram och tillbaka för att leta rätt på ett stycke. I mitt fall transkriberade jag 

intervjuerna direkt och har allt nedskrivet, dessutom är mina intervjuer endast 30- 40 minuter 

långa. Med andra ord hanterbart att transkribera. Jag kan se fördelarna med att använda en 

http://www.codex.vr.se/


20 

 

bandspelare då jag själv inte har förmågan att lyssna och anteckna samtidigt. Dessutom skulle 

massor med viktiga detaljer missas som senare är viktiga för själva analysdelen av intervjun. 

Jag kan även se nackdelarna med att använda en bandspelare t.ex. att batterierna skulle ta slut 

eller att bandspelaren skulle gå sönder. Ytterligare en nackdel skulle även kunna vara att 

informanterna upplever det olustigt att bli inspelade på band. Men i mitt fall övervägde 

fördelarna och därför valde jag den metoden (Trost 2005 sid.53-55).  

 

5.4.1 Intervjuteknik 

 

Patel och Davidsson (2003, sid.82) menar att det är viktigt med förberedelserna inför en 

intervju. Att noga granska frågorna. Det är betydelsefullt att vara kritisk och stryka alla frågor 

av sorten ”kan-vara bra- att-veta”. Om det är möjligt är det till fördel att prova frågorna på 

någon individ som är insatt i ämnet. Även den som ska genomföra intervjun kan behöva träna 

på just intervjuteknik. En kollega på min förskola fick agera ”försökskanin”. Efter det 

försöket ändrades frågorna om till viss del. Tack vare att jag hade möjlighet att utföra en test 

innan själva intervjun kände jag mig lugnare och mer nöjd med mina frågor. Dessutom fick 

jag möjlighet att träna på själva intervjutekniken. Den första intervjun som jag gjorde kändes 

mer stel än den sista. Jag lärde mig mer att lyssna på vad den intervjuade sa och hade lättare 

för att ställa relevanta följdfrågor. Kvale (1997, sid. 137) menar att ju mer jag tränar på min 

egen intervjuteknik desto skickligare blir jag. Ett gammalt med väl beprövat uttryck som 

passar in här är ”övning ger färdighet”. 

Trost (2005 sid. 50) menar att det är viktigt att den som ska genomföra intervjun är påläst om 

ämnet.  Jag har arbetat med utomhuspedagogiken de senaste 15 åren och känner mig relativt 

säker inom den typen av verksamhet. När det gäller skriftspråket har jag ingen fördjupad 

utbildning inom det, utan endast det vi har fått på Södertörns högskola i och med 

lärarutbildningen. Däremot är det ett ämne vi ständigt arbetar med på min arbetsplats. Kvale 

(1997, sid. 136) anser att det är viktigt att själv vara påläst om själva ämnet men även om 

mänskligt samspel. Han menar att den som intervjuar bör kunna bistå den intervjuade i sitt 

berättande.   

Det typiska för en intervju menar Løkken & Søbstad (2009 sid. 94) är att en person 

(intervjuaren) ställer frågor till en annan person (svarspersonen eller respondenten) som svarar 
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på frågorna. I och med min studie har jag intervjuat fem personer utifrån det som Løkken och 

Søbstad menar är typiskt för just intervju. Den sjätte personen har istället svarat på samma 

frågor genom mejl. När man på svenska talar om enkäter menar Trost (2005 sid. 22) att det är 

ett frågeformulär som personen själv besvarar skriftligen. Den ledare som jag hade 

mejlkontakt med fick exakt samma frågor som övriga. Nackdelen med den typen av 

informationsinsamling är att jag inte kan ställa några följdfrågor till intervjupersonen. Därför 

valde jag att endast göra en sådan insamling.  

Trost (2005 sid. 34) menar att en del intervjuer kan vara som att föra ett vanligt samtal. Vidare 

menar han att formen samtal lätt uppfattas som något vi alla kan delta i utan träning och utan 

syfte. Det han menar tror jag är att intervjuerna som skall genomföras måste ha ett tydligt 

innehåll samt vara välplanerade och nogsamt förberedda. Trost (2005) menar också att 

skillnaden mellan intervju och samtal är att man i ett samtal utbyter åsikter, fakta och känslor. 

Den intervjuade kan gärna få uppleva situationen som ett samtal medan den som intervjuar 

helst ska uppfatta situationen som en intervju. I ett samtal är det lätt för intervjuaren att hålla 

med den som intervjuas och likaså är det lätt att påverka den som intervjuas med mina egna 

åsikter som inte är relevanta i det läget.  

 

5.5 Etik 

 

Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer menar att det är jag som forskare som tar ett 

ansvar för de människor som jag forskar på, både för deras välbefinnande och för den 

information om dem som samlas in (www.codex.vr.se). Trost (2005 sid. 103) anser att det är 

viktigt att de som intervjuas har rätt till sin egen integritet och sin egen värdighet.  Det är 

också väldigt viktigt att tänka efter som intervjuare vad man kan ställa till med i och med 

intervjuerna. Jag hade förberett ett följebrev (bilaga 1) där jag nogsamt förklarade den 

intervjuades rättigheter i enlighet med vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer kring 

forskning (www.codex.vr.se).  Dessutom har frågorna granskats i samarbete med handledaren 

för denna uppsats.  

 

 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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5.6 Tillförlitlighet 

 

Nationalencyklopedins (www.ne.se) beskrivning av reliabilitet är tillförlitlighet. Kullbergs 

(2009 sid.73) översättning av reliabilitet kommer från engelskans reliability som betyder 

pålitlighet, tillförlitlighet. Pålitligheten eller tillförlitligheten i min studie bygger på det mina 

informanter säger. 

 

5.7 Kvalitativ metod 

 

Det var relativt lätt att intervjua ledarna då de gärna pratade om sina verksamheter och mer än 

gärna delade med sig av sina erfarenheter. Genom kvalitativa undersökningar 
2
är syftet att 

skaffa sig en djupare kunskap enligt Patel och Davidson (2003 sid. 18). Enligt Kvale (1997 

sid.34) handlar den kvalitativa forskningsintervjun om två människor som talar om ett ämne 

som intresserar dem båda. I och med mina intervjuer ville jag samla in så mycket information 

som möjligt om ledarnas erfarenheter om hur de arbetar med skriftspråket utomhus. Eftersom 

jag själv ”brinner” för detta med utomhuspedagogik är jag genuint nyfiken på hur mina 

kollegor inom IUS gör, vilka metoder och praktiska tips de har att dela med sig av. Metoder 

som jag själv och även andra pedagoger, både pedagoger i den traditionella förskolan och 

pedagoger inom IUS, skulle kunna ha nytta av i arbetet med barnen. Många ledare inom IUS 

har ett genuint intresse för utomhuspedagogiken, det är det som gör verksamheten unik på 

något sätt. Kvale (1997 sid.37) menar att det är viktigt att samla in så rika beskrivningar som 

möjligt av den intervjuades värld och att den som intervjuar bör vara nyfiken och lyhörd för 

vad som sägs. Jag lyssnade med stort intresse på vad mina informanter berättade för mig när 

jag intervjuade dem. Jag ställde relevanta följdfrågor och när intervjun var slut ville 

pedagogerna prata vidare och visa runt på sina förskolor. Vilket jag uppskattade. 

 

 

                                                 
2 Nationalencyklopedins definition på kvalitativ metod är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 

arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och 

analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder. 

http://www.ne.se/
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5.8 Generaliserbarhet 

 

Min undersökning är förvisso liten och bygger enbart på sex ledares egna erfarenheter om 

utomhuspedagogiken, men som jag ser det är det ändå av intresse att veta hur just dessa ledare 

arbetar på sina förskolor med skriftspråket utomhus. På grund av tidsbrist har jag inte 

möjlighet att undersöka hur alla IUS-förskolor i hela Sverige gör och därför har jag gjort ett 

slumpmässigt urval. Nilholm (2009) diskuterar begreppet smygrepresentativitet. Med det 

menar han att det är lätt att felaktigt representera ett större urval av, i mitt fall förskolor, än 

vad som ingår i studien (Nilholm 2009). Det resultat jag har kommit fram till representerar de 

sex förskolor som deltar i min undersökning. Kullberg (2009 sid.72) menar att 

generaliserbarheten i en vetenskaplig undersökning avser frågor om giltighet, tillförlitlighet 

och trovärdighet. Denscombe (2009 sid.382) menar att det är svårt att generalisera
3
 vid 

kvalitativ forskning och ofta ställs frågor om hur representativa dessa fall är och hur stor 

sannolikheten är att man återfinner liknande fall på annat håll. Vad gäller IUS är 

sannolikheten troligtvis stor att återfinna liknande fall på annat håll då alla IUS förbinder sig 

genom ett avtal med Friluftsfrämjandet att arbeta efter samma pedagogik och metodik. 

 

5.9 Validitet 

 

Nationalencyklopedis (www.ne.se) beskrivning av validitet lyder ”den utsträckning i vilken 

ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta”. Med att mäta menar jag det som är 

synonymt med ordet mäta, tåla en jämförelse med. Enligt Patel och Davidson (2003 sid. 102-

103) är validiteten i en kvalitativ studie ej relaterad enbart till själva datainsamlingen. När det 

gäller själva datainsamlingen menar de att det viktiga är att samla in tillräckligt med underlag 

för att göra en trovärdig tolkning av det som jag vill undersöka. En vanlig fråga är hur många 

personer som jag behöver intervjua för att få ett tillräckligt material att analysera. Och ett lika 

vanligt svar är enligt Kvale (1997 sid.97) att jag bör intervjua så många personer som behövs 

för att ta reda på det jag vill veta. Validitet kan också översättas med trovärdighet enligt 

Denscombe (2009 sid.380).  I mitt fall vill jag veta hur ledarna arbetar rent praktiskt utomhus 

med skriftspråket. Denscombe (2009 sid. 380) menar att det finns vissa sätt att övertyga 

                                                 
3
 Nationalencyklopedins beskrivning av att generalisera är: ge (mer) allmän giltighet (åt); göra 

onyanserade bedömningar på grundval av förhastade slutsatser. 
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forskarens läsare om just trovärdigheten i den kvalitativa forskningen. Vidare menar han att 

dessa åtgärder inte innebär någon garanti för validiteten. Respondenterna i denna 

undersökning har svarat utifrån hur deras verksamheter ser ut och vissa fall även hur de vill 

att verksamheten ska se ut. 
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6 Resultat 

 

Nedan följer resultatet från min undersökning med utgångspunkt från mina forskningsfrågor. 

Då jag inte tidigare i denna text har presenterat mina respondenter följer även en presentation 

av ledarna. Då jag anser det vara av intresse för denna studie redovisas endast ledarnas 

verksamma år inom IUS.  

 

6.1 Respondenterna 

 

Sara
4
 är förskollärare och har arbetat inom IUS i sex år. Hon arbetar med tre – sex åringarna. 

Hon har IUS – grundutbildningen, knytte, mulle, laxe och skrinnautbildningarna och arbetar 

på en privat förskola. 

Johanna är barnskötare och har arbetat fem år inom IUS. Hon arbetar med tre – 

femåringarna, har IUS grundutbildningen och arbetar på en privat förskola. 

Josefin är lärare för högstadiet och gymnasiet och har arbetat i nästan tre år inom IUS. Hon 

arbetar med två-treåringarna. Hon har IUS, knopp och knytte utbildningen och hon arbetar på 

en privat förskola. 

Sofie är barnskötare och har arbetat sen 1992 inom IUS. Hon arbetar med 2 ½ - 5 åringarna 

och har en miljö och utomhuspedagogikkurs på 7,5 poäng och IUS grundkurs. Hon arbetar på 

en privat förskola. 

Birgitta har en pedagogisk utbildning om 6 år med magisterexamen från ett annat land. Hon 

arbetar med tre-femåringarna och har arbetat tre år inom IUS. Hon har IUS grundutbildningen 

och arbetar på en kommunal förskola. 

Malou är förskollärare och har arbetat drygt ett år inom IUS. Hon arbetar med tre -

fyraåringarna och har IUS grundutbildning och knopputbildningen. Hon arbetar på en privat 

förskola. 

                                                 
4
 Alla namn är fingerade. 
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IUS-förskolorna i denna studie ligger i en storstad i Sverige. Det går ca 200 barn på dessa sex 

förskolor och utav alla dessa barn är det ca 25 stycken som har ett annat modersmål än 

svenska. Föräldrarna till dessa barn har danska, finska, norska, spanska, engelska, arabiska, 

grekiska, och libanesiska som sitt modersmål medan deras barn talar svenska på förskolan.  

På de flesta förskolorna är det ganska jämt fördelat mellan antal pojkar och flickor. På en av 

de förskolor jag har besökt har inget av barnen något annat modersmål än svenska. 

 

6.2 Utomhuspedagogik 

 

För att ta reda på pedagogernas intresse kring utomhuspedagogik ställdes en fråga om vad 

utomhuspedagogik betyder för den enskilda ledaren. Det pedagogerna säger här är att det är 

viktigt att det är roligt och lustfyllt att vistas ute. Att kunna se möjligheterna som barnen 

bjuder in till och ta tillvara på naturens eget material och utnyttja det. En av ledarna menar att 

utomhuspedagogik är samma sak som pedagogik bara att man gör det ute istället. Allt man 

gör inne går precis lika bra att göra ute. Alla ledarna anser att det ska vara roligt att vara ute, 

inte bara för barnen, utan för alla.  

Sara Att uppleva och utforska naturen på ett lustfyllt sätt tillsammans med 

barnen. Samt att främja barnen och ledarnas hälsa, motorik och att få 

uppleva årstiderna. 

Josefin Att ta ut allt man kan göra inne och utnyttja naturens material. 

Sofie Det är att hitta lusten till att vilja vara ute samt att det är grunden till 

allting. 

Birgitta Samma som pedagogik fast man gör meningsfulla saker ute 

istället 

Malou Att ta tillvara på det som barnen upplever och upptäcker och spinna 

vidare på det. 

 

Ett återkommande begrepp hos ledarna är att ”vara här och nu”. Att uppleva tillsammans med 

barnen. Att det som barnen upptäcker på väg till skogen får ta tid, att deras upptäckter är 

viktiga. Ledarna anser också att det är viktigt att få uppleva årstiderna. Och likaså att sinnena 

ska få vara aktiva.  

Sara Och inte minst att få uppleva årstiderna, vilket är en enorm källa för 

lärande! 
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Johanna Väldigt mycket för sinnena 

Josefin Vara ute i friska luften och snubbla över stubbar och grankottar 

och att lära sig om allt helt enkelt 

Sofie Utomhuspedagogik för mig det är att hitta lust att vara ute.  

Malou Utomhuspedagogik för mig det är att man verkligen tar till vara det 

som barnen upplever och upptäcker utomhus och att upptäcka och spinna 

vidare på det som barnen ser tycker jag är det viktigaste 

 

6.3 Läroplanen 

 

Respondenterna i denna studie arbetar efter läroplanen och anser att den är ett viktigt 

styrdokument. Det ser väldigt olika ut på informanternas förskolor med hur långt de har 

kommit och hur mycket de arbetar efter läroplanen. När det gäller skriftspråket som är det mål 

i läroplanen som ligger till grund för min studie arbetar respondenterna lite olika. Josefin har 

plastat in strävansmålet och satt upp det vid passande ställen på sin förskola. Sofie har knappt 

reflekterat kring det målet men avslöjade att hon fick sig en tankeställare i och med min 

intervju. Malou anser att arbetet med läroplanen är lite åldersbundet och utgår från de äldre 

barnens intresse när hon planerar verksamheten. Det jag ser är att läroplansarbetet är ett arbete 

som hela tiden måste vara och är levande på förskolorna.  

Sara Vi har läroplanen som en grundsten utifrån allt vi gör. Ett sätt att 

göra ”den” levande/tydlig, som är viktig tycker jag, är att samtala och 

reflektera kring olika citat/mål kontinuerligt. 

Josefin Vi har gått jättemånga fortbildningar med den nya läroplanen och 

sen jobbar vi aktivt på personalmöten och planeringsarbeten och sen har vi 

även dokumentationslapparna som finns precis överallt, läroplanens mål 

finns inplastade, där vi hela tiden visar på hur vi jobbar.  

Sofie Men dit har vi inte kommit ännu vi försöker liksom vi pratar om hur 

man kan göra vi pratar om vad man ska göra vi försöker verkställa det 

också och utvärdera och hoppas att vi ska kunna göra om det. Och då var 

ju tanken eftersom vi är så spridd åldersgrupp så var ju tanken att vi skulle 

försöka ge varje åldersgrupp utifrån lpfö lite grann vad de behövde och sen 

på något vis väva ihop det till en helhet som passade alla.  

Malou Det är ju lite åldersbudet tycker jag för har man som sagt var större 

barn nu var det ju så tydligt intresse det här med maskarna men jag tycker 

att det är ganska viktigt att lyssna till barnens intresse vad de visar för 

intresse. 
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Vidare ville jag veta vilka tankar ledarna har om målet i läroplanen som handlar om 

skriftspråket ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråket 

samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner”(lpfö 98/10).  

Respondenterna svarar väldigt olika även på denna fråga. Och det tror jag beror på att de har 

kommit olika långt i sitt arbete med läroplanen på respektive förskola och arbetslag. På en av 

förskolorna håller de på att utveckla läroplansarbetet. Alla utom en tänker rent teoretiskt hur 

det vill arbeta och en tänker praktiskt på hur hon faktiskt vill kunna tillgodose barnens behov 

av att få skriva och rita när de är i skogen.  

Flera av respondenterna svarar att kommunikationen är viktig och även att talet och 

skriftspråket hör samman. 

Johanna Här tänker jag att kommunikation och samspel är en grund för att 

ge barnen någon sorts förståelse för det här alltså att vi vuxna i förskolan 

måste ha en kommunikation och ett samspel med barnen och att tal och 

skriftspråk hör ihop att det inte är skilt från varandra. 

Birgitta Man kan ta med sig pennor i en påse och papper och sen passa på 

när barnen vill skriva sina namn eller låtsas skriver eller något så kan man 

utveckla det. 

Josefin det är mycket bokstavsträning mycket korta ord det som barnet 

klarar av helt enkelt. 

Sofie Ja symboler, håller vi ju på med lite det är ju lite symboler här och 

där som man använder sig av. 

Malou jag vill få henne att förstå att det hon säger går att skriva att man 

får de att förstå att det skrivna är det talade. 

 

 

6.4 Skriftspråket 

 

Återigen anser flera av ledarna att verksamheten måste var roligt och lustfyllt, det är ett 

återkommande begrepp. De flesta av respondenterna svarar att barnen ska få uppleva 

verksamheten som lustfylld. I läroplanen (lpfö 98/10) står det att verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Sara tycker att det är viktigt att ta tillvara på 

spontana vardagliga tillfällen till litteracitet. Flera av de andra ledarna uttryckte liknande 

åsikter vid sina intervjuer. 
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Sara Att barnen upplever verksamheten lustfylld tror jag är en viktig 

nyckel till lärandet. Att ta till vara på spontana stunder som kommer upp är 

också ett sätt. T.ex. när barnen upptäcker likheter och olikheter vid barnens 

namnlappar i hallen under påklädning 

Birgitta Det måste vara roligt så när barnen vill, då gör vi det, vi måste 

inte vänta tills vi kommer tillbaka till förskolan. När vi skriver bokstäver 

försöker jag hitta en bra instruktion, till exempel om vi ska skriva D säger 

jag ett rakt streck med en jättemage så dom tycker att det blir roligare. 

 

En av mina respondenter tänker även på att göra övningar som är anpassade efter vädret. 

Övningar/lekar som de gör med barnen är ofta praktiska uppgifter som t.ex. att bygga ett 

alfabet med naturmaterial eller att leka memory. Sådana aktiviteter involverar flera av barnens 

sinnen som är en metod man använder sig av inom utomhuspedagogiken.  

 

Josefin Med de stora barnen gör vi alltid ett alfabet tillsammans av 

naturmaterial när vi använder kottar, pinnar och allting på ett större 

kartongpapper där de får klistra fast. 

 

Sofie Vi brukar leka memory. Alltså barnen är memorykorten och får 

bestämma vilket par de vill ha t.ex. A sen blandar de sig och lägger sig på 

marken sen kommer två som fått gömma sig en stund och spelar memory, 

varannan gång får de knacka på två barn och blir det ett par får de ställa sig 

åt sidan och spelet går vidare. Får de inget par så får barnen ligga kvar tills 

parets hittats.   
 

Alla mina respondenter arbetar med det material som finns att tillgå. De utnyttjar gärna det 

som ligger på marken. En av respondenterna menar att hon aldrig behöver stå utan material, 

att det alltid finns något att skriva med. Pedagogerna i min studie var ganska överens om hur 

de vill arbeta med skriftspråket och vilka metoder de använder sig av. Att rita och skriva i 

både snö och sand är vanligt förekommande på deras förskolor. Att utnyttja tillfället och ta till 

vara på stunden när barnen visar sitt intresse för skriftspråket som kan ske precis när som 

helst under dagen är typisk pedagogik för ledarna på dessa IUS-förskolor. Att vara här och nu 

i situationen med barnen. 

Josefin Fördelarna är att det alltid finns material till hands du står aldrig 

tomhänt har du utomhuspedagogiken i huvudet så kan du alltid hitta något 

du kan skriva en bokstav med. 
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Jag ville ta reda på ifall ledarna på dessa IUS-förskolor arbetar med något utarbetat material 

som t.ex. Bornholmsmodellen
5
 men det är det ingen av respondenterna som gör. Istället 

utnyttjar ledarna det material som de har, t.ex. alfabetet, rim och ramsor. Jag har sett många 

förskolor och skolor som har ett alfabet uppsatt högt upp i taket där det troligtvis inte gör så 

stor nytta. En av mina respondenter berättar för mig att hennes barn gärna står vid deras 

alfabet både ute och inne och jämför bokstäverna. Det alfabetet sitter lagom högt för att 

barnen ska kunna titta på det och röra det. Troligtvis har ledarna satt det lagom högt för att 

involvera flera av sinnena än bara synen. 

Sofie Jag märker ju på gården efter att vi har satt upp alfabetet de står ju 

där jätte ofta och tittar och förra veckan när jag satte upp det inne på vår 

vägg då jämförde de och sa att det här är samma som sitter där ute och den 

där är samma som sitter där ute. 

 

Alla mina respondenter har uttryckt att böcker är viktiga för skriftspråksutvecklingen och de 

anser att det är viktigt att läsa tillsammans med barnen. Både för äldre och yngre barn på 

förskolan. Böcker finns alltid tillgängligt ute men även inne.  

Sara Vi läser böcker i olika svårighetsgrader. Böcker finns att tillgå lätt. 

Josefin att läsa en bok har ju med skriftspråket att göra och det gör vi ju 

hur många gånger som helst om dagen, sagostunder. 

Sofie Vi har ju memory och sådant i förrådet där ute som barnen kan spela 

och böcker om de vill läsa. 

Birgitta Alltså jag uppfattar det som att alla barn har intresse för vad det 

står i böcker. 

Malou Vi läser böcker också en del är jätteintresserade av böcker en del är 

mindre intresserade av böcker. 

 

  

6.5 Nackdelar och fördelar 

 

Vilka nackdelar kan det finnas med att arbeta med utomhuspedagogiken? En av alla mina 

respondenter anser att det inte finns några nackdelar. En av ledarna menar att vädret skulle 

                                                 
5
 Att arbeta efter Bornholmsmodellen innebär att på ett varierat och roligt sätt få hålla på med lekar 

och spel samt att få upptäcka språkets alla delar. Allt detta stärker barnens fonologiska 

medvetenhet. 
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kunna vara en nackdel för att i nästa andetag anse att vädret är en fördel. Vädret kan ses som 

både för och nackdel i utomhusverksamheten. Fördelen kan vara att pedagogerna snabbt 

måste tänka om pga. av vädret. Att det uppstår en sorts flexibilitet kring planeringen. 

Sofie Fast jag ser inte att det är någon nackdel jag ser att det finns en 

möjlighet för flexibilitet som det inte finns på många andra ställen, jag ser 

inte att det är någon nackdel att man måste kvickt ändra i planeringen.  

 

En synpunkt som en ledare har är att det blir för få stunder till att sitta och skriva och rita 

utomhus. Speciellt under den kallare årstiden. Åsikterna går isär lite vilket troligtvis har med 

erfarenheten av utomhuspedagogiken att göra. Med erfarenheten lär sig de mindre erfarna 

pedagogerna vad som passar bäst att göra ute vid olika väderlekar. 

Malou Det blir för få stunder att sitta och rita och skriva utomhus samt att 

det är svårt att göra det när det blåser, regnar eller är för kallt.  

 

Många av mina andra informanter ser inte regn, snö, blåst eller kyla som ett problem utan 

väljer att skriva på andra sätt t.ex. med vattenfärger i snön. 

Johanna Vi satt och skrev bokstäver i sanden det kan man lika gärna göra 

eller lägga med pinnar eller stenar. 

Birgitta Man kan ju ta ut vilket material som helst kanske inte mitt i 

vintern fast då kan man ju skriva i snön det är ju skoj eller ta ut 

sprayflaskor eller målarfärg och skriva med pensel. 

 

En nackdel skulle kunna vara personalbrist av olika orsaker. Flera av respondenterna anger 

personalfrånvaro som en nackdel. Informanten menar att om hennes arbetslag har planerat att 

gå till skogen med 15 barn så går det inte ifall en av kollegorna är hemma. Det blir en 

säkerhetsrisk att vistas i skogen med för få pedagoger och av den anledningen kan det vara en 

nackdel med utomhuspedagogik.  

Sara Frånvaro hos personalen. 

Johanna upplevelsebaserat lärande utomhus kan man sällan utföra med 

för lite personal då kan det bli en säkerhetsrisk. 
 

 

Samma arbetslag hade säkert kunnat genomföra sin planerade aktivitet om det hade varit en 

traditionell förskola med inomhuspedagogik (det blir ingen säkerhetsrisk att genomföra det 

planerade med för få pedagoger när man har barnen inom fyra väggar). Istället får 
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pedagogerna med utomhusverksamhet tänka om och ändra på sin planering till att kanske 

vistas på förskolegården istället. En annan nackdel skulle kunna vara att barnen inte har 

tillräckligt med kläder på förskolan. Har de varit ute på förmiddagen och blött ner sig så 

kanske kläderna inte har hunnit torka till eftermiddagen och de tvingas stanna kvar inne av 

den anledningen. Flera av informanterna menar också att vädret och även störande ljud 

runtomkring kan vara en nackdel för barnen. Det finns inga dörrar i skogen där de kan stänga 

in sig för att få det lugnet de behöver för att kunna koncentrera sig vid vissa situationer. En av 

ledarna anser också att det inte blir lika många intima stunder utomhus. Hon menar att det är 

lättare att komma ”närmare” barnen inomhus.  

Sara Att de kan distraheras av olika ljud och händelser runt omkring. 

Malou Jag saknar det här intima med barnen man kommer mycket 

närmare barnen inomhus än utomhus. 

 

Vilka fördelar kan dessa pedagoger se med utomhusverksamheten med tanke på 

skriftspråksutvecklingen?  Flera av respondenterna ser att det alltid finns material att tillgå, de 

behöver aldrig stå tomhänta. Barnen kan t.ex. skriva med pinnar i sanden samtidigt som de får 

röra på sina kroppar och uppleva med flera av sina sinnen. 

Johanna De lär sig genom sina egna upplevelser det de erfar det de känner 

och luktar och ser, sina sinnen att de får egna erfarenheter och sen utomhus 

där de får röra sin kropp där allting är mycket mer inspirerande än inne. 

Josefin du kan se en kotte, du kan se en sten, du kan se din egen fot, vad 

som helst det finns ju alltid det finns alltid grus, sand, snö, kol eller 

någonting att bara ta och pinnar och kottar finns ju jämt det tar inte slut på 

pennor det gör liksom inte det. 

 

Flera av informanterna menar också att barnen och ledarna får vistas i en frisk miljö. Ledarna 

menar att de håller sig friskare och att både barn och ledare blir mer miljömedvetna.  

Sofie Vi blir mycket friskare jag tror att vi tänker mycket sundare. 

Malou Fördelar är ju att barnen får vara ute och man vistas i en frisk miljö. 

 

Informanterna menar att barnen blir skickligare på att klättra och att överhuvudtaget röra sig 

motoriskt. Respondenterna menar också att barn som av olika anledningar har svårt att sitta 

stilla vid situationer som kräver det, har lättare att klara av det efter ett utepass. 
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Sofie De blir mer motoriska. 

Malou När man väl är inne är det lättare att sitta still den tiden man är inne 

och äter till exempel det kan jag se. 

 

När det gäller leken så anser en respondent att leken blir mer tillåtande utomhus. Det finns 

inga fysiska dörrar i skogen, det blir ett öppnare klimat. Hon menar att det är svårare för 

barnen att stänga ute någon från en lek i skogen.  

Malou sen är det inte så här stängda dörrar annars kan det vara så att här 

inne leker vi ni får inte vara här det är inte så utomhus för det går inte att 

stänga dörren om sig och säga här är vi. 
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7 Diskussion och slutsatser 

 

Detta avsnitt delas upp i underrubriker där teorier diskuteras med litteraturen och kopplas 

samman med mina forskningsfrågor och mitt resultat. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion och tankar om fortsatt forskning i ämnet. 

Mina frågor som studien grundar sig på, hur arbetar ledare på IUS med skriftspråket 

utomhus, vad är utomhuspedagogik för ledarna på IUS-förskolor och vilka för och nackdelar 

kan ledarna se med utomhuspedagogiken? anser jag att jag har fått svar på i resultatdelen.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

I avsnittet historik presentas några pedagoger som har haft stort inflytande både på 

utomhuspedagogiken men även på IUS:s metoder. En av pedagogerna var Aristoteles (350 

f.Kr.) som utgick från våra sinnen och klokheter. I mitt resultat av den här studien kan jag se 

att ledarna har inspirerats av hans tankar. I likhet med CMU:s definition av 

utomhuspedagogik (centrum för miljö och utomhuspedagogik) kan jag se att flera av ledarna 

uttrycker att sinnena är en viktig resurs i arbetet utomhus med barnen. Anledningen till det 

skulle troligtvis kunna vara att IUS är en utomhuspedagogisk verksamhet, att det är just 

utomhuspedagogik man använder sig av där. 

Johan Amos Comenius (1629 -1631) förespråkade ett lärande i en autentisk miljö och jag kan 

även här se att ledarna är inspirerade av denna filosof. Ledarna på IUS vill att barnen ska få 

uppleva i just autentiska miljöer. Tillskillnad från Comenius tankar, så undervisar inte ledarna 

barnen, inte med teoretiska ämnen på det viset som lärarna gör i skolan. Däremot kan jag se 

att barnen får många praktiska kunskaper med sig i sitt bagage och även många konkreta 

upplevelser i autentiska situationer. 

Rousseau (1762) var även han viktig för utomhuspedagogiken och i likhet med hans tankar 

om att barnen måste få röra på sig kan jag se hur ledarna troligtvis är influerade av även denna 

filosof. Anledningen till att IUS har inspirerats av Rousseaus tankar skulle kunna vara just att 

han menade att barnen måste få röra på sig. Det är ett tankesätt som präglar IUS:s verksamhet. 
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Till skillnad från Vygotskij (1926) som ansåg att det var först i skolan som barnen på allvar 

skulle möta skriftspråket menar Liberg (Bjar och Liberg 2003 sid. 219) att ju tidigare barnen 

kommer i kontakt med skriftspråket desto bättre. Tillskillnad från Liberg (Bjar och Liberg 

2003 sid.219) som menar att en del barn möter skriftspråket först i skolan, kan jag se att 

barnen på ledarnas förskolor i min studie möter skriftspråket redan i förskolan. Anledningen 

till det skulle kunna vara att ledarna på förskolorna är otroligt medvetna om vikten av 

skriftspråkets värde och därför presenterar de böcker för barnen i alla åldrar redan på 

förskolenivå. Tillskillnad från Liberg (Bjar och Liberg 2003 sid.219) ser jag att samtliga barn 

på ledarnas förskolor ofta kommer i kontakt med skriftspråket. Både de äldre och även de 

yngre förskolebarnen har tillgång till böcker ute och likaså inne. Vidare när det gäller 

skriftspråket anser ledarna att pennor och ritpapper har stor betydelse men även att skriva på 

alternativa vis som t.ex. i snön med vattenfärger eller i sanden med en pinne.  

Att utnyttja tillfället och ta till vara på stunden när barnen visar sitt intresse för skriftspråket 

som kan ske precis när som helst under dagen är typisk pedagogik för ledarna på dessa IUS-

förskolor. Det är vad Szczepanski (Dahlgren m.fl. 2008 sid.11) menar är att utnyttja 

omgivningen. En anledning till att ledarna vill utnyttja omgivningen och inte bara bedriva 

verksamheten i skogen eller på gården skulle kunna vara att barnen ska få uppleva en 

mångfald av olika utomhusmiljöer. En annan anledning skulle kunna vara att det står i 

läroplanen för förskola (lpfö 98/10) att verksamheten ska bedrivas i både planerad och 

oplanerad miljö. 

Maria Montessori (Forsell 2007 sid.150-168) hade en tanke om att hela omgivningen skulle 

ses som ett undervisningsmaterial och ett tankesätt där hela kroppen var med i 

lärandeprocessen. I likhet med Montessoris tankar kan jag se att ledarnas arbetssätt är 

påverkat av henne när de beskriver för mig hur de arbetar med skriftspråket. IUS är påverkade 

av Montessoris tankar om miljön som undervisningsmaterial. Ledarna utnyttjar det som 

naturen har att bjuda på som t.ex. kottar, pinnar och snö. Dock ser jag att ledarna inte tänker 

på omgivningen som ett klassrum utan mer som en arena att vistas i. Anledningen till det 

beror troligtvis på att pedagogerna i förskolan inte undervisar barnen som lärare i skolan gör. 

Förskolan har endast strävansmål i läroplanen medan skolan har individmål som barnen ska 

uppnå. 
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Eriksen Hagtvet (2007 sid. 29) menar att förskolebarnen upplever världen genom leken och 

att leken ger enorma möjligheter att träna på det som är svårt. Mina respondenter talar väldigt 

ofta om leken och det lustfyllda lärandet och menar att leken är en viktig del av verksamheten. 

Precis som Eriksen Hagtvet kan jag se att ledarna ser att barnen tränar på det som är svårt 

genom leken. En anledning till att ledarna är uppmärksamma och tillåtande när det gäller 

leken som metod skulle kunna vara att det är en del av IUS-metodiken, att just leken är en stor 

och viktig bit av IUS:s metoder.   

Enligt Krogsmark (2008) förespråkade Key att kunskap och lärande kunde ske på flera ställen 

än enbart i det traditionella klassrummet.  I likhet med Keys tankar går IUS:s filosofi och även 

utomhuspedagogiken. Både Brügge och Szczepanski (2011) menar att en växelverkan mellan 

ute och inne är att föredra. Anledningen till likheterna med dessa filosofer och pedagoger 

skulle kunna vara att IUS är inspirerade av deras tankebanor och finner att filosofin i det 

tankesättet passar ypperligt för den typen av pedagogik man bedriver på IUS-förskolor.  

I mitt resultat kan jag också se att några av ledarna påpekar att barnen som går på IUS-

förskolor kan ha svårt att koncentrera sig utomhus, att väder och ljud runtomkring kan vara 

störande för barnen i situationer när de behöver koncentrera sig. Grahn m.fl. (1997) gjorde en 

landsomfattande undersökning på 1990-talet som visade att barn som vistas utomhus får 

lättare att koncentrera sig senare i skolan. En teori till att ledarna anser att barnen har svårt att 

koncentrera sig i situationer utomhus kan vara att ledarna själva inte har tillräckliga kunskaper 

i att leda barngruppen utomhus. Anledning skulle också kunna vara en mer störande 

omgivning utomhus på ledarnas förskolor nu än det var på 1990-talet när Grahn m.fl. gjorde 

sin undersökning. Ytterligare en teori skulle kunna vara att dessa barn har 

koncentrationssvårigheter och då spelar det heller ingen roll ifall de vistas utomhus i en 

störande miljö eller inomhus i en störande miljö, de har sina koncentrationssvårigheter i alla 

fall. I likhet med Grahn m.fl. (1990) kan jag se att ledarna i min studie ofta pratar om 

koncentrationen hos barnen i kombination med utevistelse. Och ledarna menar precis som 

Grahn m.fl. (1990) att barnen har lättare att koncentrera sig inomhus efter ett utepass. 
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7.2 Läroplanen 

Alla mina respondenter utom en arbetar inom den privata sektorn. Om det är det som är av 

betydelse för deras svar på mina frågor om läroplanen är svårt för mig att avgöra. Men det 

skulle kunna vara en bidragande orsak. Från och med 2011 – 07 – 01 är alla förskolor både 

kommunala och privata skyldiga att arbeta efter läroplanen, innan dess var det frivilligt för 

privata förskolor. Ingen av respondenterna påpekar detta för mig och alla arbetar efter 

läroplanen. Kommunala förskolor som har haft skyldighet att följa läroplanen sen 1998 borde 

ha kommit längre i sitt arbete än den privata sektorn rent generellt. Resultatet i denna studie 

kan dock inte påvisa några sådana skillnader. Anledningen till att jag inte kan redovisa några 

resultat kring eventuella försprång eller inte i läroplansarbetet beror på att inga sådana frågor 

har ställts under intervjuerna till respondenterna.  

 

7.3 Litteraturdiskussion 

 

I litteraturen som jag har använt har det många gånger varit svårt att hitta några nackdelar 

med att bedriva utomhuspedagogik. Att hitta något om fördelarna med utomhusverksamhet 

har inte varit några som helst problem. Men som det gör med alla typer av verksamheter så 

finns det nackdelar. När det gäller skriftspråket finns det en uppsjö av litteratur inom detta 

område och jag har använt mig av det som jag har funnit intressant och passande för denna 

studie. 

 

7.4 Slutsatser 

 

Mina forskningsfrågor är: Hur arbetar ledare på IUS-förskolor med skriftspråket utomhus? 

Vad är utomhuspedagogik för ledarna på IUS-förskolor? Vilka för och nackdelar kan ledarna 

se med utomhuspedagogiken? De tre forskningsfrågorna gör jag till underrubriker i avsnittet 

nedan. 
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7.4.1 Hur arbetar ledare på IUS-förskolor med skriftspråket utomhus? 

 

Studien visar att ledarna på IUS-förskolorna arbetar ganska lika med skriftspråket utomhus. 

De använder sig av material som finns att tillgå ute som pinnar, kottar, sand, snö och stenar. 

De använder även sina egna kroppar och barnens kroppar när de jobbar. T.ex. leker de 

memory och då är det barnen och ledarna som är memorykorten. Två barn turas om att leta 

efter paret genom att knacka på ryggarna på ”memorykorten”. Studien visar även att ledarna 

anser att det är viktigt att verksamheten är lustfylld för barnen. 

 

7.4.2 Vad är utomhuspedagogik för ledarna på IUS-förskolor? 

 

Att bedriva pedagogik utomhus är för ledarna i denna studie en metod som de anser vara 

förknippad med hälsa och miljötänkande. Jag hade inte förväntat mig att ledarna skulle 

associera sin egen hälsa med utomhuspedagogiken, vilket flera av ledarna gör i intervjuerna. 

Ledarna menar att de får ett sundare tänk och att de blir mer miljömedvetna. De anser också 

att det är viktigt att ta tillvara på de upptäckter som barnen gör. Att barnen också ska få lära 

sig genom sina egna upplevelser menar ledarna är viktigt och för att förstärka den egna 

upplevelsen jobbar de medvetet med sinnena.  

 

7.4.3 Vilka för/ nackdelar kan ledarna se med utomhuspedagogiken? 

 

Studien visar att fördelarna med utomhuspedagogiken är materialet. Att det alltid finns 

material, att det är gratis och att det aldrig tar slut. 

Flera av ledarna har svårt att se vädret som en nackdel trots att det skulle kunna vara det. Jag 

kan se att ledarnas svar i denna fråga skiljer sig åt beroende på om de har lång eller kort 

erfarenhet av utomhuspedagogiken. De ledare som har längre erfarenhet har lärt sig att veta 

vad som passar att göra ute vid olika väderlekar.  

Studien visar även att personalbrist kan vara en nackdel för utomhuspedagogiken. En annan 

nackdel är kläder. Vidare kan jag se i studien att vissa barn kan ha svårigheter med att 
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koncentrera sig utomhus pga. ljud som kan vara störande. Dessutom kan jag även se i studien 

att barn som har svårt att koncentrera sig har lättare att faktiskt koncentrera sig efter ett 

utepass vid situationer som kräver det inomhus. 

 

7.5  Metoddiskussion  

 

Kvalitativa intervjuer med utrymme för följdfrågor visade sig vara en bra metod för denna 

studie. Fem verksamma ledare inom IUS-förskolor intervjuades av mig, den sjätte ledaren 

ansåg att tiden inte räckte till för intervju men ville delta genom att svara på samma frågor 

genom mejl istället. Respondenterna informerades om de etiska förhållningssätt som tillämpas 

vid forskning som involverar människor via ett följebrev (bilaga 1) som mejlades ut. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades och resultatet av denna studie visar att 

pedagogerna har en metod för sitt skriftspråksarbete utomhus. En av mina forskningsfrågor 

var hur ledare arbetar utomhus med skriftspråket. Mycket av pedagogernas lust bottnar i ett 

äkta engagemang samt en vilja att få vistas utomhus.   

 

 

7.5.1 Närhet och avstånd 

 

Svårigheten att genomföra denna studie har för mig varit att jag själv är en verksam ledare 

inom IUS. Under ca 15 år har jag arbetat på tre olika IUS-förskolor. Antagligen har det färgat 

min studie på ett eller annat sätt. Under den första intervjun kom jag på mig själv flera gånger 

med att hålla med respondenten i hennes åsikter, jag glömde bort att det var jag som skulle 

forska. Det har varit svårt att sammanställa materialet då jag hela tiden måste skilja på min 

egen erfarenhet och mitt eget bagage och vad mina respondenter har informerat mig om. 

Väldigt ofta har jag velat skriva om saker som jag har i mitt eget kunskapsbagage vad gäller 

IUS och skriftspråket.   

När jag går igenom mitt material och även granskar mig själv märker jag att jag har svårt att 

vara kritisk mot utomhuspedagogiken. Jag har svårt att hitta något negativt med att bedriva 

pedagogisk verksamhet utomhus. En anledning till det skulle kunna vara att jag har arbetat så 
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länge inom IUS att jag har blivit partiskt. Att jag har blivit påverkad av en metod jag finner 

positiv kan bero på att jag precis som ledarna i studien, har sett och upplevt fördelarna med 

utomhuspedagogiken. Under mina verksamma år inom förskolan har jag arbetat på 

traditionell förskola i ungefär fem år och med utomhuspedagogik i ungefär 15 år.  

Med det material som jag har skulle det ändå vara möjligt att göra om denna studie även ifall 

man inte har en IUS-bakgrund. Vidare kan jag ändå se att studien är intressant då ledarna 

verkligen har visat att det går att utveckla ett intresse och att arbeta med skriftspråket 

utomhus. 

 

7.6 Fortsatt forskning 

 

Många tankar har vuxit fram ur detta arbete och ett intressant område att undersöka vidare 

skulle kunna vara utomhuspedagogiken ur ett genusperspektiv. Genusdebatten har pågått 

länge nu i den svenska förskolan och det skulle verkligen vara av intresse att se om 

utomhuspedagogiken är mer genusneutral än den traditionella inomhuspedagogiken. Utomhus 

finns inga ”byggrum, kuddrum, eller dockvrår” som kan uppfattas som könsstereotypa. 

Överdragskläder som är naturligt att använda sig av utomhus är inte heller de speciellt 

könsstereotypa. Kläder är enligt min erfarenhet ofta en anledning till genusdiskussion. 
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8 Sammanfattning 

Nedan följer en avslutande reflektion från början av min karriär inom förskolan och en 

sammanfattning av studien. 

 

8.1 Avslutande reflektion 

 

Som förskollärare ska jag ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk och kommunikationsutveckling (lpfö 98/10 sid. 11). När 

jag började mitt arbete på förskola för ca 20 år sen var det mer av en förvaringsplats för 

barnen. Vi hade inte några tydliga riktlinjer att arbeta efter och förskollärarrollen hade inte 

heller några speciella direktiv. Det fanns ingen genomtänkt metod för att arbeta med 

skriftspråket. Vi var inne och pysslade och när barngruppen blev för stökig gick vi ut så 

barnen fick springa av sig.  

En av mina respondenter uttryckte att det för några år sedan inte alls var lika tydligt hur de 

skulle arbeta, de arbetade med skriftspråket men inte alls med samma medvetenhet kring det 

som vi gör nu. Denna medvetenhet vi har borde gynna barnens utveckling.  

Idag har vi läroplanen som är ett fantastiskt styrdokument för förskolan och som har bidragit 

till att förskollärarrollen har klättrat när det gäller status för yrket. 

 

8.2 Sammanfattning 

 

I Ur och Skur-förskolor baserar sin pedagogik på utomhusverksamet. Inom I Ur och Skur 

kallas alla pedagoger för ledare, oberoende av vad de har för utbildning. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur ledarna på sex I Ur och Skur-förskolor arbetar 

konkret med skriftspråket utomhus. I studien diskuteras begreppet litteracitet vilka metoder 

ledarna använder sig av och vilka för och nackdelar de kan se med utomhuspedagogiken samt 

vilka tankar de har kring utomhusverksamhet. Som en grund för denna studie ligger 

strävansmålet från läroplanen: ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse 
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för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner” (lpfö 

98/10). Respondenterna har även fått svara på vad utomhuspedagogiken betyder för dem. 

För att besvara mina forskningsfrågor har fem kvalitativa intervjuer genomförts med utrymme 

för följdfrågor. En av respondenterna ansåg att hon hade tidsbrist men ville ändå medverka 

och då genom att svara på frågorna via mejl. Totalt har sex intervjuer transkriberats och 

analyserats. Alla respondenterna i denna studie är verksamma ledare inom I Ur och Skur- 

förskolor i en storstad i Sverige. 

Resultatet av de sex intervjuerna från ledarna på I Ur och Skur-förskolorna visar hur de 

arbetar med skriftspråksverksamhet för barn utomhus och metoderna de använder sig av ser 

ganska lika ut på de olika förskolorna. Ledarna utnyttjar tillfällen som ges, t.ex. skriver de i 

snön med vattenfärger eller ritar i sanden med pinnar. De läser även böcker utomhus för 

barnen. Fördelarna, enligt respondenterna är att materialet aldrig tar slut, det går att skriva 

med nästan vad som helst. Nackdelarna skulle kunna vara vädret eller för mycket oljud 

omkring som kan distrahera barnen i stunder när de behöver koncentrera sig.  
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Bilaga 1. 

Hej! 

Jag heter Lotta Bauer och läser min sista termin på Södertörns Högskola i Huddinge, 

interkulturell lärarutbildning mot förskola. Det betyder att jag skriver på mitt examensarbete 

nu som handlar om hur ledare på I Ur och Skur förskolor gör för att implementera ett av 

strävansmålen i den dagliga verksamheten. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner”.  

Jag har valt att kalla mitt arbete för: Bland stubbar och grankottar och deras kommunikativa 

funktioner. 

Syftet med min studie är att belysa hur ledare/pedagoger som arbetar med upplevelsebaserat 

lärande utomhus gör för att implementera läroplanen i den dagliga verksamheten. 

Jag vill också undersöka vilka för- respektive nackdelar det finns med att bedriva 

verksamheten utomhus.  

Jag har utarbetat ett antal frågor som rör strävansmålet i lpfö - 98/10 och några om 

utomhuspedagogiken. Jag är tacksam om du vill medverka i min undersökning genom att 

svara på dessa frågor. Intervjun är helt frivillig och du får när som helst avbryta den. 

All information som du lämnar kommer att vara helt konfidentiell och behandlas enligt de 

forskningsetiska principerna. För att underlätta bearbetningen av informationen kommer 

intervjun att spelas in på band och eventuellt kommer bilder att tas om ert samtycke ges. 

Tack på förhand 

Lotta Bauer 

Lärarstudent vid Södertörns Högskola i Huddinge. 

Vid eventuella frågor, ring eller mejla mig. 

Tfn: 073-41 65 877 

E-mail: liselottbauer@msn.com  

Handledare:  

Anna Lindqvist Bergander 

Anna.lindqvist@sh.se  

mailto:Anna.lindqvist@sh.se
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Bilaga 2. 

 Intervjuguide 

 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat på IUS? 

Med vilken åldersgrupp arbetar du? 

Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? Om ja – vad/vilken? 

Vad är utomhuspedagogik för dig? Beskriv. 

 Kan du beskriva hur ni/du gör när ni planerar verksamheten utifrån lpfö 98/10? 

Vilka tankar har ni/du om strävansmålet i lpfö 98/10: Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner? 

Arbetar ni med skriftspråket? Om ja, hur? 

 Hur gör ni för att utveckla barnens intresse för skriftspråket? 

 Hur arbetar ni rent praktiskt i verksamheten med detta strävansmål? 

Har ni något speciellt material? 

 Vilka nackdelar kan det finnas med utomhuspedagogik?  

Och vilka fördelar kan du se? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 


