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Syftet med det här utvecklingsarbetet var att planera och genomföra 
språkstimulerande aktiviteter i utomhusmiljö för att se om det främjade barns 
lärande i språk, samt se vilken roll lärarens arbete hade. Vi planerade och 
genomförde tio aktiviteter i en förskoleklass och i en årskurs fyra med totalt 32 
elever. Aktiviteterna genomfördes i växelverkan mellan inomhusmiljö och 
utomhusmiljö. De metoder som användes för dokumentation var observationer och 
loggbok samt studerande av tidigare forskning och litteratur. Resultatet visade att 
utemiljön var en språkstimulerande miljö för eleverna vilket synliggjordes under 
arbetsprocessen samt i elevernas slutprodukter. De elever som deltog visade ett 
engagemang och nyfikenhet inför aktiviteterna. Vår slutsats är att vi kommer att 
använda oss av utemiljön som ett komplement till det traditionella klassrummet 
eftersom vi anser att det gav både oss och eleverna inspiration. Vi har insett vikten av 
att våga använda varierande lärandemiljö. 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: utomhuspedagogik, språkstimulerande aktiviteter, lärarens roll, 
förskoleklass, årskurs 4. 
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1.INLEDNING 

Vi har valt att skriva ett utvecklingsarbete inom kunskapsområdet pedagogik.  
Arbetet kommer handla om hur uterummet kan användas som en språkfrämjande 
miljö. När vi har befunnit oss i skolans verksamhet har vi upplevt att uterummet 
sällan eller aldrig används inom språkstimulans. Därför vill vi undersöka hur 
uterummet kan användas som en främjande samt stimulerande språkmiljö för 
eleverna i förskoleklass och i skolan. 
I det här arbetet vill vi planera och genomföra språkaktiviteter i utomhusmiljö. I 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) betonas det att skolan genom en balanserad och 
varierad sammansättning av arbetsformer och innehåll ska främja elevernas 
harmoniska utveckling. I arbetet ska såväl de estetiska, sinnliga som praktiska och 
intellektuella aspekterna uppmärksammas. Vi vill därmed skapa möjligheter till en 
varierad lärandemiljö där eleverna får erfara det kunskapsinnehåll som eftersträvas. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att planera och genomföra språkstimulerande aktiviteter 
med utgångspunkt i utomhusmiljön för att se hur det främjar barns lärande i språk, 
samt se vilken roll lärarens arbete har. 

1.2. Mål 

Målet med denna studie är att synliggöra hur utomhusmiljön kan användas som en 
språkstimulerande miljö. 

2. LITTERATUR 

I det här  avsnittet kommer vi presentera tidigare forskning och litteratur som är 
relevant för detta utvecklingsarbete. Det som behandlas är didaktik och 
utomhuspedagogik samt lärarens roll för eleverna i förskoleklass och skolan. Vi 
kommer även redogöra för forskning om språkstimulans och barns språkutveckling. 
Det här kommer att ligga som grund till vår planering och genomförandet av 
aktiviteterna. 

2.1 Språkstimulans 

2.1.1 Kunskap och lärande 

Begreppet kunskap är ett vitt begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på dess 
kontext. Arbetet i skolan måste hålla sig till de styrdokument som finns, det vill säga 
Lgr 11, där det förklaras vad begreppet innebär inom skolsammanhang. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – så som fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 10). 

Enligt Vygotskij (1995) skapas och finns kunskap och lärande i en interaktion mellan 
människor, ett så kallat sociokulturellt perspektiv. Interaktionen kan ses i leken där 
barnen kommunicerar och samspelar med varandra. Vygotskij (1995) menade att 
barn i allmänhet har större fantasi än vuxna, vilket bland annat kan ses när barn 
leker. En pinne kan gestaltas på många olika sätt i leken, till exempel som en bil. 
Vygotskij menade vidare att vuxna har en rikare fantasi än barn, eftersom de upplevt 
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mer och har fler erfarenheter. Vygotskij ansåg att alla människor är kreativa och den 
kreativa förmågan hos människor är fantasi vilken erfars genom erfarenheter och 
känslor. Människans tidigare erfarenheter och upplevelser är det som bygger upp 
fantasin och det här gör att fantasin blir mer produktiv och betydelsefull, därför är 
det viktigt att barn får uppleva mycket och skaffa sig egna erfarenheter.  

I de sociala sammanhangen ansåg Vygotskij enligt Säljö (2010) att människan 
använder sig av olika typer av redskap, bland annat språkliga och materiella. Ett 
språkligt redskap kan benämnas som intellektuellt eller mentalt. De språkliga 
redskapen är bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. Kommunikation och tanke 
innebär användning av kulturella redskap när förståelse och analys av omvärlden 
sker.  Människor upplever inte världen direkt utan tänker i omvägar med hjälp av 
förmedlande redskap. Genom kulturella gemenskaper utvecklas de språkliga 
redskapen. De formas av traditioner samt ändras och utvecklas. Förmedling sker 
även genom fysiska redskap som används vid utövandet av vissa yrken. Det 
mänskliga språket har en särställning som ett förmedlande redskap. Språket är 
redskapens redskap då det finns mellan människor i form av tankar. De språkliga 
begreppen hjälper till i organisation av omvärlden. Språket kan ses som en partner i 
det mesta. Kommunikationen mellan människor är det som formar tänkandet. 
Mycket av det som lärs in blir bekanta i det dagliga livet förmedlas oftast utan formell 
undervisning. Barnet blir på det här sättet bekant med olika kulturella redskap i 
samtal och sampel med föräldrar och syskon samt genom lek och andra aktiviteter.  

Det är i muntliga kommunikationer som språket bildas. Genom intryck av 
verkligheten i vardagligt samtal görs nya erfarenheter av språket och gamla 
erfarenheter formas, här skapas nya ord genom behov och intresse. Det här hjälper 
till att ge innebörd och mening åt olika sammanhang (Strid, 2007). Enligt Säljö 
(2010) ansåg Dewey att språket är det främsta redskapet till barns delaktighet i mer 
abstrakta färdigheter och kunskaper i samhället. Det är med hjälp av språket 
erfarenheter kan utvidgas genom kommunikation med andra där analys och 
förståelse av världen skapas.  Det centrala i undervisningen i skolan är förmedling av 
kunskaper genom språk och kommunikation. Språket är kunskapsbärare för 
människan och används som ett redskap i undervisning. Genom integrering av 
elevernas tidigare erfarenheter samt möta elevernas frågor och funderingar i 
undervisningen fördjupas kunskaperna för eleverna.  

Kunskap är sådant som människor använder som hjälp till hantering av de 
situationer och problem de möter. Teori är reflektion och idéer medan praktik är det 
individen gör. Därför betonade Dewey enligt Säljö (2010) vikten av sinnliga 
upplevelser av exempelvis skapande arbete i skolan.  Skolan ska bygga på och knyta 
an till barns tidigare erfarenheter och hjälpa dem utveckla kunskaper som är 
relevanta för ett nytt och mer komplicerat samhälle. Skolans viktigaste uppgift är att 
förbereda människor för demokratins krav och möjligheter som är en del i att vara en 
samhällsmedborgare. Utgångspunkten är att individen ska bli bekant med de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna leva ett rikt och produktivt liv i 
ett demokratiskt samhälle. 

2.1.2 Primära - och sekundära socialisationen 

Som tidigare nämnt sker utveckling i sociala samspel. Som en följd av detta sker 
utveckling av språket i olika stadier, i olika situationer och sammanhang genom livet.  
Enligt Säljö (2010) ansåg Vygotskij att barnet lär sig sitt första språk samt utvecklar 
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sin identitet genom socialt samspel i den primära socialisationen, där de även lär sig 
vardagliga begrepp. Det vetenskapliga begreppsspråket blir barnen inte bekanta med 
i vardagen, utan dessa kunskaper och begrepp blir bekanta i den sekundära 
socialisationen vilket sker i skolan. Einarsson (2009) belyser två begrepp inom 
språkutveckling vilka är bas och utbyggnad. Basen avser de delar av ett språk som 
behärskas innan skoltiden, vilket kan vara ordböjning och uttal. I utbyggnaden 
skapas förmågan till användning av språket i olika stilar och situationer samt en 
kraftig utbyggnad av ordförrådet, det här sker under skoltiden men även senare i 
livet. Vidare menar Säljö (2000) att Vygotskij såg den primära socialisationen ske i 
samspelet med föräldrar, syskon, släktingar och vänner genom imitation och 
observation samt deltagande i olika aktiviteter där insikt i hur spelregler och olika 
förhållanden fungerar i samhället blir synligt. I varje samspelssituation finns även 
möjlighet till lärdom och kunskaper från andra medmänniskor, i vilket nya 
möjligheter i språket skapas samt hur praktiska redskap fungerar, exempelvis en 
miniräknare Vygotskij (1995). Rutinerna i den sociala interaktionen ser annorlunda 
ut i den sekundära socialisationen än i den primära socialisationen, kontakten med 
kunskaper och färdigheter skiljer sig eftersom pedagogiken är osynlig i hemmet och 
familjen. Skillnaden mellan kunskapsinhämtningen i den primära och sekundära 
socialisationen är att i den primära socialisationen styr intresset medan i den 
sekundära socialisationen är det vad som står på schemat som bestämmer vad som 
ska läras in (Säljö, 2000).  

2.2 Elever 

Faktum är för att ett lärande ska ske hos eleven, vilket blir ett lärande för livet krävs 
det att erfarenheterna tillägnas genom att sinnena berört den enskilda individen. 
Olsson (2008) menar att skolan måste erbjuda eleverna olika sorters 
lärandemöjligheter eftersom alla människor är olika och lär på olika sätt. Nilsson 
(2003) menar att när läraren tar hänsyn till det som ligger nära elevernas egna 
erfarenheter ökar deras intresse och engagemang. Enligt Eriksson & Jacobsson 
(2001) skiljer sig inlärningen från person till person, vissa har stöd från minnet 
genom bilder, andra minns med hjälp av musik och rytmer, medan andra stärker 
inlärningen genom rörelse eller sysselsättning av sina händer. Genom aktivering av 
flera sinnen förstärks ordinlärningen. Eleverna är i behov av att få prova en mängd 
olika arbetssätt. Genom aktivering av flera sinnen i inlärningen hjälper barnen att se 
olika sammanhang. Som tidigare nämnts ansåg Vygotskij enligt Säljö (2000) att 
barnet lär sig genom observation, imitation samt deltagande i olika aktiviteter. Liberg 
(2003) menar att barnen i förskolan och i de tidiga skolåren har en stark vilja, en inre 
drivkraft men framför allt har de en nyfikenhet på de aktiviteter som erbjuds. Det är i 
de här åren som ett gediget intresse kan skapas för skrivande och läsande samt en 
inledande förmåga till att läsa och skriva. På samma sätt menar Nilsson (2003) att 
när eleverna upplever att de gör något som är begripligt och meningsfullt ökar deras 
engagemang och aktivitet. Det kan variera beroende på tidpunkten på dagen, den 
fysiska miljön i klassrummet eller de relationer som finns hos eleverna i klassrummet 
såsom klassrumsklimatet eller det eleverna bär med sig från sin hemmiljö. 

2.3 Främjande av barns språkutveckling 

2.3.1 Talutveckling 

På samma sätt som att utveckling sker i socialt samspel utvecklas även talspråket 
alltid i samspel med andra. Grunden i språkutvecklingen är talet vilket sker i 
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konkreta situationer i vardagen där upptäckter om hur språket är uppbyggt och 
används sker (Berg, 2011).  

Enligt Vygotskij (1978) använder sig små barn av ett egocentriskt språk när de står 
inför ett problem de ska lösa. Vygotskij ansåg att barnen löser problem med hjälp av 
att de talar om problemet samtidigt som de använder sig av sina händer och ögon, 
detta kallar Vygotskij för den praktiska lösningen. När barnen sedan blir äldre 
förvandlas det egocentriska tal till ett inre tal då de löser problemet utan att uttala 
lösningar och reflektioner utan de gör det inom sig själva. Enligt Vygotskij (1934) 
pratar ofta förskolebarn högt när de försöker lösa problem, de försöker sätta ord på 
situationen för att förstå den för att sedan kunna komma vidare och lösa problemet 
som uppstått. Hos äldre barn förekommer den här monologen inom dem där de först 
iakttar problemet och sedan funderade över det för att sedan komma fram till en 
lösning.  

2.3.2 Skriv- och läsutveckling 

Ett av förskolans och skolans svåraste men viktigaste uppdrag är den grundläggande 
läs- och skrivinlärningen. Alla har rätten till att lära sig läsa och skriva menar Berg 
(2011).  Vissa barn får möta skriftspråket tidigt, medan det för andra barn dröjer tills 
de börjar förskolan eller skolan. Barn som ingår i skriftspråkiga sammanhang från 
tidig ålder ges möjlighet att i sin egen takt prova på att läsa och skriva själva samt att 
det underlättar deras fortsatta läs- och skrivutveckling. De barn som inte möter 
skriftspråket förrän de börjar förskolan eller skola har inte samma erfarenheter som 
de barn som fått prova på läsning och skrivning tidigare (Bjar och Liberg, 2003). Ett 
sätt för barn att upptäcka skriften själva är genom lekskrivning. Skriften är en 
naturlig följd av talet och barnet lär sig skriva på samma sätt de lär sig tala det vill 
säga genom naturliga situationer. Skillnaden mellan tal och skrift är att talet inte 
bevaras under en längre tid vilket skriften kan göra. Två viktiga aspekter av språkets 
utveckling i förskoleåldern är barnets ordförråd och begreppsbilning (Arnqvist, 
1993).  

Eftersom alla människor är olika och lär på olika sätt finns det ingen specifik 
undervisningsform som passar alla. Om undervisningen inte anpassas efter 
individerna i klassrummet kan negativa konsekvenser bildas för eleverna. Hur 
undervisningen i läsning och skrivning bedrivs kan komma att påverka elevers syn på 
inlärning och kunskaper. Berg (2011) menar att den första läs- och 
skrivundervisningen kan ge följder för elevernas fortsatta skolgång. Då eleverna som 
inte knäckt läskoden eller upplever det svårt kan tappa motivationen att fortsätta 
träna. Lärarens förhållningssätt till eleverna och valet av metoder har betydelse för 
elevernas fortsatta bild av sig själva samt för elevers lärande. Mot den bakgrunden 
finns olika sätt att undervisa på inom läs- och skrivinlärning. Fast (2008) tar upp två 
olika förhållningssätt inom den formella läs- och skrivundervisningen, den syntetiska 
och den analytiska metoden.  Den syntetiska metoden kallas även för ljudmetoden 
där en bokstav lärs ut i taget. Dess ljud och symbol tydliggörs för barnen. Vartefter lär 
sig barnen fler bokstäver och sätter ihop de ord som barnen då förväntas kunna både 
läsa och skriva. I den analytiska metoden utgår läraren från en hel text tillsammans 
med eleverna, där texten bryts ner i mindre delar, i meningar och ord och vidare till 
enskilda bokstäver. I den formella undervisningen lär barn sig först olika bokstävers 
utseende samt kunna förknippa ljud med utseende innan de kan känna igen tryckt 
text. Barnen är även tvungna till hantering av papper och penna innan de kan skriva. 
Ofta är undervisningen bokstavs och bokbaserad och förlagd till speciella rum i en 
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skola. I undervisningen används speciella böcker och när undervisningen är slut läggs 
böckerna undan till nästa tillfälle.  

Läsning och skrivning är beroende av varandra och medför utveckling av nya 
förmågor. Förmågorna är specifika för den skriftspråkiga världen och vissa delar 
överlappar den talspråkiga. Lärande i skriftspråket är hantering av skriften samt 
villkor för hur skriften skiljer sig från talandet. Skriftspråket består av skrivtecken 
som kan kombineras på olika sätt. I Sverige används bland annat ett alfabetiskt 
skriftsystem, vilket består av bokstäver vilka kan kombineras till ord, satser, fraser, 
meningar och texter genom olika regler (Bjar & Liberg, 2003). Något som ofta är 
centralt i barns skrivutveckling är experiment och analys av bokstäverna i sitt eget 
namn. Dessutom nedteckning av sina tankar och upplevelser i bild och skrift mycket 
grundläggande hos människan. Barn tar ett stort kognitivt språng då de börjar 
uttrycka sina tankar i bild och upptäcker att personer och saker är inte bara rent 
fysiska utan kan även avbildas och benämnas med dess rätta namn (Fast, 2008). 
Genom andra uttrycksformer där olika sinnen används, såsom rita, måla samt 
dramatisera det som skrivits eller lästs gör texterna levande. Det skapar en fördjupad 
förståelse eftersom de olika sinnesintrycken samspelar med varandra (Bjar & Liberg, 
2003). Lgr 11 uttrycker att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper genom 
att utveckla och prova olika uttrycksformer. Det ska i skolans verksamhet finnas 
inslag av dans, drama, rytmik, musik samt skapande i form, bild och text 
(Utbildningsdepartementet, 2011). 

Vygotskij ansåg att barn i skolan lär sig bli medveten om vad de gör vilket leder till att 
de kan styra sina handlingar och det här lär barnen sig genom skriftspråket och 
grammatiken.  Skriftspråkets främsta uppgift är att medvetandegöra det egna språket 
samt behärska det när det gäller att lära sig skriva. Vi upprepar ofta för oss själva 
först innan vi skriver ner det, vi har tänkt ett förslag på vad vi ska skriva. Det här 
förslaget utgår från vårt inre språk. I skriftspråket är samtalspartnern frånvarande 
vilket leder till att språket blir detaljerat (Vygotskij, 1934). I en språklig 
kommunikation förmedlas uttryck för känslor och värderingar samt tillägning av 
kunskaper. Språket används för mottagande av idéer, problemlösning samt 
bearbetning av olika känslor. Med språket som redskap kan kommunikation med sig 
själv klargöra känslomässiga och tankemässiga värderingar, detta avser både skriftlig 
och muntlig kommunikation (Øzerk, 1998). Enligt Arnqvist (1993) såg Vygotskij det 
mänskliga tänkandet utvecklas med hjälp av språket. Genom olika sociala 
aktivitetsformer utvecklas minne och förmågan till problemlösning, detta skapar inre 
erfarenheter.  

Yngre barn bygger upp sitt begreppsförråd och ord med hjälp av sitt konkreta 
handlande. Begreppsbildning är en tankekonstruktion som medför att individen 
utvecklar meningsfulla relationer till föremål och händelser. Den processen består av 
upplevelser, observationer, kategorisering, beskrivning samt jämförelser av 
företeelser i omvärlden. Genom sinnena byggs begreppen upp, men även av det som 
berör det känslomässiga. Lärarens tankar kring miljö och material påverkar 
möjligheterna för eleverna att utforska, undersöka och skapa kunskap (Elfström, 
Nilsson, Sterner och Wehner-Godée, 2010).  

2.4 Didaktik 
Med hänsyn till lärarens tankar kring miljö och material behöver läraren ha 
didaktiska kunskaper. Berg (2011) menar att det finns två inriktningar inom 
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didaktiken. Det är allmän didaktik och ämnesdidaktik. Den allmänna didaktiken 
behandlar undervisningen i allmänt medan ämnesdidaktiken är didaktik inom ett 
specifikt ämne i skolan. Didaktiken beskrivs inom enkel bemärkning som något som 
svara på undervisningens vad-, hur- och varför frågor. Vadfrågan omfattar innehållet 
i undervisningen, vad som kan vara viktigt att undervisa om. Men läraren behöver 
även fundera på hur innehållet på bästa sätt ska förmedlas till gruppen och 
individerna, det är här hurfrågan kommer in.    

2.4.1 Utomhusdidaktik  

Genom att använda utomhusmiljön som klassrum tas det tillvara på de olika sinnliga 
uttryck som finns vilket inte kan hittas i klassrummet. Enligt Dahlgren & Szczepanski 
(2004) ska inte utemiljön bara ses som ett lärande rum utan det erbjuder även 
lärandets innehållande strukturer i form av former, färger, smaker, dofter samt 
sinnliga erfarenheter. Det här innehållet kan inte klassrummet förmedla genom dess 
bokliga och bildliga kontexter. Dahlgren och Szczepanski förklarar innebörden av 
begreppet utomhusdidaktik så här; 

Utomhusdidaktik, hur man lär sig att undervisa utomhus, är således en del av utomhuspedagogiken 
och sammanlänkar olika dimensioner hos lärandet; det språkliga, estetiska, känslomässiga, biologiska 
samt kulturella (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s 10).  

Dahlgren och Szczepanski menar att utomhusdidaktiken kan hjälpa till att se vad-, 
hur och varför frågorna på ett tydligare sätt i lärandet. Lärandet blir annorlunda 
eftersom hela kroppen och alla sinnena får vara med i en här och nu upplevelse. Det 
här kan inte ske genom bokliga och bildliga sammanhang eftersom de är indirekta 
och förmedlande kunskaper. Skillnaden blir att omgivningen i utemiljön är lärandets 
innehåll och dess kontext i vilket autentiska erfarenheter skapas hos eleverna. 

2.4.2 Utomhuspedagogik 

Som tidigare nämnts menar Olsson (2008) att skolan bör erbjuda eleverna olika 
sorters lärandemöjligheter eftersom alla människor är olika och lär på olika sätt. 
Dahlgren (2007) menar att ett pedagogiskt alternativ är att ta utgångspunkt i verkliga 
fenomen, händelser och situationer samt försöka förstå dessa med hjälp av begrepp 
från olika kunskapsområden. Utomhuspedagogiken är ett alternativ där lärandet 
inriktas mot helheter det vill säga ett lärande som erbjuder möjligheter till 
sammansatta sinnesintryck. Ur lärandesynpunkt är det här gynnsamt för eleven 
eftersom eleven själv får uppleva med sina sinnen och kroppen vilket kan skapa en 
djupare förståelse för det som erfarits. I sin tur anser Brügge & Szczepanski (2007) 
att utomhuspedagogiken ska användas som ett komplement till den traditionella 
pedagogiken vilket vanligen sker inomhus. Den pedagogiska grundsyn som 
kännetecknar utomhuspedagogiken är enligt Brügge och Szczepanski ” learning by 
doing” som John Dewey (1859-1952) myntade i vilken tänkandet kopplas till ett 
handlande. Enligt Brügge, Glantz & Sandell (2011) ansåg Dewey att praktisk kunskap 
är lika värdefull som teoretisk. Dewey (1997) beskriver att barn bör få lära sig 
praktiska och teoretiska kunskaper i skolan som de kan få användning av senare i 
livet, närmare bestämt ska lärandet bli ett lärande för livet. Vidare anser Szczepanski 
(2007) att själva kärnan i utomhuspedagogik är det upplevelsebaserade 
förstahandserfarenhet vilken förenar tanke, handling och känsla. Mot den 
bakgrunden blir den fysiska utemiljön lärmiljö eftersom upplevelser skapas i 
utnyttjandet av utomhusmiljön. Brügge, Glantz & Sandell (2011) anser att utemiljön 
både är en effektiv och en bortglömd resurs som med enkla medel kan omvandlas till 
en naturlig bas för en spännande och utvecklande undervisning. Att komplettera det 
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vanliga klassrummet med uterummet ger chans till att öka nyfikenheten och 
motivationen hos eleverna anledningen är att det ges tillfälle att uppleva och lära med 
alla sinnen. Genom de olika sinnena skapas omvärlden genom delar och helheter. Det 
är en stor skillnad på ”att känna till” och ”känna”. Att känna till ger ytliga kunskaper 
eftersom lärandet är bortkopplat från det känslo- och handlingsrelaterande. 
Utomhusvistelse ger även en viktig bas för kroppens behov av rörelse och sinnlig 
erfarenhet i likhet med hjärnans stimulans. I utomhuspedagogiken är 
utgångspunkten för själva lärandet den direkta upplevelsen där inspiration, känsla 
och kunskap kan hämtas från naturen. Samtidigt kan noteras att naturen dock inte är 
en naturlig miljö för alla, alla barn är inte vana att vistas ute i naturen, med hänsyn 
till detta behöver lärarna arbeta med naturen som en pedagogisk miljö ur olika 
perspektiv (Brügge, Glantz & Sandell, 2011).   

2.4.3 Svårigheter och utmaningar med utomhuspedagogik 

Szczepanski (2007) anser att utmaningen inom pedagogiken ligger i att skapa 
kreativa samt innovativa lärmiljöer för eleverna där deras talanger och kompetenser 
kan komma till uttryck. I samband med detta frågar sig Dahlgren & Szczepanski 
(2004) varför inte utomhusmiljön används i någon högre utsträckning. I synnerhet 
visar bristen på kunskap och erfarenhet hos läraren samt rädslan av det oförutsedda 
vara en orsak. Ericsson (2004) menar att upplevelsen i utomhusmiljön skapar 
nyfikenhet samt att frågor kan uppstå hos eleverna vilket är grunden för ett varaktigt 
lärande, men för läraren kan osäkerhet skapas då oförutsedda och obekanta 
situationer kan inträffa. En förklaring till detta är att de vanliga sociala strukturerna 
som finns i inomhusmiljön blir annorlunda i utemiljön. Uterummet kan också vara 
ovant för eleverna i lärandesituationer vilket kan leda till att eleverna blir oroliga, 
högljudda och aktiva. Mot den bakgrunden kan läraren känna sig otillräcklig och hela 
situationen kan kännas och uppfattas som mindre meningsfull.  

2.5 Lärarens roll 

I Lgr 11 uttrycks det att genom undervisningen i svenska ämnet ska elever utveckla 
kunskaper om och i svenska språket. Eleverna ska bland annat ges förutsättningar till 
utveckling av sin förmåga att formuleras sig och kommunicera i tal och skrift 
(Utbildningsdepartementet, 2011). Mot den bakgrunden menar Berg (2011) att den 
perfekta metoden för elevers läs och skrivundervisningen inte finns, däremot finns 
många olika sätt att försöka hitta den rätta för gruppen och individen. Det ställer 
stora krav på lärarens kompetens men även sin intuition samt förmågan att kunna 
reflektera över sin undervisning i vilken elevers behov och förutsättningar behöver 
beaktas. Därför behöver läraren ha kunskaper om varierande arbetssätt och lämpliga 
material för att kunna möta olika elever samt möjliga sätt att välja innehåll till sin 
undervisning. I detta sammanhang ligger fokus i lärarens arbete på de didaktiska 
grundfrågorna, vad? hur? varför? och vem? Berg belyser grundfrågorna på det här 
sättet; 

Med vad frågan avses innehållet i undervisningen - vad är viktigt att undervisa om? med hur- 
frågan avses undervisningsmetoder - hur ska detta innehåll förmedlas i undervisningen? men 
ofta breddas begreppet till att också gälla frågor som varför- (motivet), till vad (målet med 
undervisningen) och vem (lärar- elev- relationen) (Berg, 2011, s. 15).  

I det här sammanhanget menar Stensmo (2008) att läraren bör ha ämneskompetens 
vilket bland annat innefattar fakta och teorier i undervisningsämnen, didaktisk 
kompetens där planering, genomförandet och utvärdering av undervisningen så väl 
som val av innehåll, metod och skäl till dessa. Avslutningsvis menar Berg (2011) att 
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läraren även måste kunna argumentera för sina elever, men även deras föräldrar, 
rektor och sina kollegor. Men framför allt för sig själv varför undervisningen bedrivs 
som den gör. Som tidigare nämnts behöver läraren ha både ämneskompetens och 
didaktisk kompetens men Stensmo (2008) anser även att läraren bör inneha en 
ledarkompetens. Det vill säga att kunna leda och organisera skolklassen, hantera 
ordning, disciplin, elevomsorg, gruppera elever samt individanpassa elevers lärande 
och arbete. Mot den bakgrunden ska läraren ge eleverna möjligheter till utveckling att 
skapa en god språklig tillit. Med andra ord ska eleverna när de lämnar skolan ha 
skapat en bild av sig själva som skriftspråkliga individer (Berg, 2011). I detta 
sammanhang behöver verksamheten ske på ett stimulerande sätt för att eleverna ska 
kunna ta till sig kunskap (Liberg, 2007, Stensmo, 2008). Det vill säga att 
undervisningen behöver anpassas efter eleverna, både som grupp och individuellt, 
samt ske på ett sätt där kunskap bildas hos alla elever oberoende av vilken lär stil som 
passar individen. Enligt Stensmo (2008) kan olika lärstilar vara kinestetisk lärstil då 
lärandet sker genom upplevelse med kroppen, auditiva lärstil där lärandet sker 
genom samtal och lyssnande samt visuell lärstil då lärandet sker genom att se på 
bilder och läsa texter. Meningsbyte genom bland annat kroppsrörelser, film, sång, 
musik, tal, bild och inte enbart skrivna ord benämner (Einarsson, 2009) som ett 
vidgat textbegrepp. Liberg (2007) menar att läraren bör arbeta med det vidgade 
textbegreppet och se elevernas olika lärstilar som en tillgång. Via det vidgade 
textbegreppet kan elever utveckla goda kommunikativa kunskaper eftersom de får 
reflektera, bearbeta och uppleva med sina sinnen. I samband med det här ansåg 
Vygotskij enligt Lindqvist (1999) att det krävs en aktiv social miljö, en aktiv lärare och 
en aktiv elev för att utveckla elevernas handlingar. Utgångspunkten ska vara deras 
potential, där de får hjälp att prestera inom ramen för den egna förmågan. Det vill 
säga att barns utveckling bör ses som grunden för hur undervisningen ska bedrivas. 
Alltså är lärarens roll viktig i samband med organisation av miljön eftersom den 
påverkar eleverna. På samma sätt ansåg Dewey enligt Elfström m.fl. (2010) att 
lärarens uppgift är utveckling av den fysiska och sociala miljön. De aktiviteter som 
anordnas skapar erfarenheter som vädjar till elevers aktivitet. Det här måste läraren 
kunna se vart i omgivningen detta kan ske. Slutligen menade Dewey att skapandet av 
en bra yttre miljö ligger på lärarens ansvar. Som tidigare nämnt ansåg Vygotskij 
(1995) att kunskap och lärande skapas och finns i en interaktion mellan människor, 
ett så kallat sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2000) ansåg Vygotskij människor 
ständigt befinna sig under förändring och utveckling och i det sociala samspelet med 
andra människor ges det möjligheter till övertagande och utveckling av kunskaper 
från våra medmänniskor. Vygotskij (1978) beskrev den proximala utvecklingszonen 
som avståndet mellan den aktuella utvecklingsnivån på problemlösning som eleven 
klara på egenhand och nivån på den potentiella utvecklingen de kan klara av med 
hjälp av vuxenstöd eller i samspel med en mer kunnig kamrat.  

Ledarskap handlar om hur läraren leder den gemensamma klassrumssituationen och 
hur läraren agerar, både i sin egna sociala relation till eleverna men också elevernas 
relation till varandra både i lärandet och i undervisningen. Människans handlingssätt 
och ledarstil har skapats och formats utifrån dennes tidigare erfarenheter. Ledarskap 
i klassrummet innebär enligt Stensmo (2008) kontroll, motivation, gruppering, 
individualisering och planering. Kontroll innefattar det i skolan som bland annat rör 
regler och rutiner. Motivation kan bestå av både en inre och yttre motivation för 
eleven. Den inre handlar om individens intresse och behov av tillfredställelse, den 
yttre motivationen finns i den omgivande miljön. Gruppering handlar om olika 
sammansättningar av grupper, träning i grupparbeten samt kooperativt lärande. 
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Individualisering är att anpassa verksamheten till enskilda elevers intressen, behov 
och svårigheter. Stensmo tar upp tre olika slags planeringar. Den första handlar om 
kortsiktig planering även kallad preaktiv planering det är något läraren själv gör 
innan hon/han går in i klassrummet. Planeringen kan vara en lektionsplanering som 
främst rör undervisningens innehåll, underlaget för planeringen är kursplaner samt 
läromedel. Arbetet i klassrummet består för läraren bland annat av olika 
beslutstaganden. Planeringen kan komma att ändras under lektionens gång för 
klassen och individerna men även efter oförutsedda situationer. Här behöver läraren 
lita till sin intuition och erfarenhet för snabbt beslutfattande, detta kallar Stensmo för 
interaktiv planering. Planeringen fortsätter även efter avslutat aktivitet kallat 
postaktiv planering. Här reflekteras och utvärderas aktiviteten. Frågor som här kan 
ställas är bland annat, vad hände i situationen? Var det bra, dåligt? Vad borde jag 
gjort? Den enda planering som är kontinuerliga handlar om det sociala livet i 
klassrummet, här fattar läraren beslut både innan, under och efter mötet med klassen 
och de enskilda individerna.   

3. METOD 

3.1 Insamlingsmetod 

Insamlingen skedde genom observation med observationsschema samt anteckningar 
av observatörerna. Personerna som genomförde aktiviteterna förde även loggbok 
över sina upplevelser av aktiviteterna. Anledningen till valet av metoden observation 
var att få se elevernas och lärarens samspel. Syftet med studien var att ta reda på vad 
eleverna erfar i utomhusmiljön. Fördelen med observation som vi ser det är att vi här 
med här och nu, när det händer. Nackdelen med metoden är att vi tolkar det vi ser på 
vårt sätt vilket kan leda till att slutsatsen kan bli missvisande samt att det är svårt att 
uppfatta allt som händer under observationen. Fördelen med att föra loggbok var att 
vi kan jämföra varandras upplevelse av samma situation. Nackdelen är att en av oss 
kunde ha tagit våra gemensamma reflektioner som kritik istället för att se det som en 
utveckling av metod och arbetssätt. 

3.1 1 Observation 

Enligt Denscombe (2000)  bygger observation på ögats observation av händelser. I 
den deltagande observationen har observatören en öppen roll som forskare eller en 
maskerad roll där de observerar händelser. 

När man observerar använder observatören alla sina sinnen det vill säga att man 
använder sig själv som mätinstrument (Bjørndahl, 2011 & Stukát, 2011). Vidare 
menar Stukát att det som kan studeras är både verbala och ickeverbala beteenden, 
vilket är samtal såväl som kroppsspråk. Fördelen med observationer är att kunskapen 
hämtas direkt från konkreta sammanhang. Ofta är resultatet av en 
observationsundersökning konkret och lätt att förstå, det gör det till ett stabilt 
underlag för fortsatt tolkning. Nackdelen med observationer är att det kräver en 
ansenlig mängd av tid, samt krav på en noga uttänkt metod. Det är det yttre 
beteendet som observeras i första hand, inte känslorna och tankarna hos individer. 
Observationen sker utan störande av processen med hjälp av ett observationsschema 
eller kategorischema som fylls i. Osystematisk observation innebär att observatören 
sitter längst bak i klassrummet och skriver ett löpande protokoll vad som fångat 
observatörens intresse. Detta kan vara lämpligt eftersom forskaren inte är ute efter 
något specifikt. Men det bör finnas någon form av fokus på vad som ska observeras. I 
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deltagarobservation deltar forskaren en längre tid i den situation som ska observeras. 
Fördelen med den här typen av observation är att forskaren får kännedom om det 
sociala samspelet eller outtalad kunskap som kan handla om värderingar och 
erfarenheter som blir synliga i konkreta situationer. Ett annat verktyg som kan 
användas är observation efter ett specifikt registreringsschema där forskaren på 
förhand har kännedom om vilka beteenden eller händelser som kommer att visa sig. 
Med de här schemana noteras frekvensen av ett visst beteende eller händelse (Stukát, 
2011). 

3.1.2 Loggbok 

Bjørndahl (2011) anser loggboken som det minst tidskrävande och enklaste 
tillvägagångssättet vid observation. Loggboksskrivandets syfte är att loggboksföraren 
genom skriftlig reflektion kan skapa en djupare förståelse av någonting som skett. 
Det är lärare eller studenter som för loggbok där fokus ligger på undervisningen. 
Jämförandet av loggböcker ur olika perspektiv kan ge intressanta infallsvinklar. 

3.2 Urval 
Vårt utvecklingsarbete genomfördes i en förskoleklass och i en årskurs 4 på två olika 
skolor. Skolorna är belägna i en mindre stad. Urvalet är subjektivt eftersom det sedan 
tidigare fanns en etablerad kontakt till var och en av klasserna. Valet av två olika 
klasser gjordes eftersom vi ville se om det fanns någon skillnad på utomhusmiljöns 
inverkan på främjandet av barns lärande i språk samt lärarens roll.   

3.3 Forskningsetiska principer  
Vid utförande av undersökningar eller forskning finns det fyra huvudkrav att ta 
hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). De här kraven finns som skydd för de individer 
som deltar i undersökningen samt ge riktlinjer för förhållandet mellan forskaren och 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. Kraven är även ämnade som 
vägledning av den enskilde forskaren vid planeringen av projektet. Dessa krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet syftar till att forskaren ska upplysa uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet samt vilka villkor som är 
gällande för deras deltagande. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt och 
att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Informationen ska innefatta de 
inslag i undersökningen som kan tänkas påverka deras vilja att delta. Eftersom de 
elever som deltagit i våra aktiviteter är under 15 år valde vi att skicka ut ett 
missivbrev till vårdnadshavare där information om utvecklingsarbetet redogjorts, se 
bilaga 1. Samtyckekravet syftar till att forskaren ska erhålla om uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall behövs det även erhållas samtycke 
från förälder eller vårdnadshavare om de undersökta exempelvis är under 15 år och 
om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Samtycke ska alltid inhämtas i de 
undersökningar där deltagarna har en aktiv insats. De medverkande i 
undersökningen ska ha rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 
ska delta samt att de ska kunna avbryta sin medverkan utan att det blir negativa 
konsekvenser för deltagaren. Beslutar deltagaren sig för att avbryta sin medverkan 
får de inte utsättas för olämplig påverkan eller påtryckning samt att det inte får 
finnas ett beroendeförhållande mellan forskaren och de tilltänkta uppgiftslämnare 
och undersökningsdeltagare. Konfidentialitetskravet syftar till att all personal i 
forskningsprojekt som innefattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna ett avtal om tystnadsplikt gällande 
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sådana uppgifter. Alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras 
samt avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifiera 
utomstående. Detta gäller i synnerhet uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 
känsliga. Innebörden av detta är att det praktiskt taget ska vara omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifter. Detta krav har uppfyllts genom att vi inte 
beskrivit eller nämnt något vid namn någonstans i utvecklingsarbetet. All 
information vi inhämtat och diskussionerna vi haft med eleverna har bara bearbetats 
av oss. Nyttjandekravet syftar till att data och uppgifterna om enskilda personer 
endast får användas till forskningsändamål. Uppgifter som rör enskilda och att 
insamlingen som är till för studien får inte utlånas eller användas för kommersiellt 
bruk eller andra ickevetenskapliga syften. Personuppgifter som inhämtas för 
forskningsändamål får inte användas till åtgärder eller beslut som direkt påverkar 
den enskilde så som vård, tvångsintagning om inte särskilt medgivande givits från 
den berörda individen. Detta krav uppfylls genom att det bara är vi som kommer att 
bearbeta informationen vi insamlat. Efter avslutat arbete makuleras uppgifterna på 
ett säkert sätt. 

4. GENOMFÖRANDET 

Vi genomförde våra aktiviteter i varsin klass på två olika skolor. Lotta genomförde 
sina aktiviteter i en förskoleklass där Sara var observatör under genomförandet. Sara 
genomförde sina aktiviteter i en årskurs 4 och Lotta observerade under 
genomförandet. I samband med det kommer vi att använda oss av jag när vi beskriver 
vårt genomförande. Våra aktivitetsplaneringar finner ni som bilaga längst bak i det 
här arbetet. Vi kommer även ha med vissa citat som barnen utryckte vid aktiviteten.  

4.1 Förskoleklass 

4.1.1 Aktivitet 1  

Aktivitet 1 se bilaga 2. 

I den här aktiviteten deltog en observatör, en vuxen och sju barn. Aktiviteten 
genomfördes inomhus på mattan där barnen brukar bli introducerade för det 
kommande arbetet. Genomgången genomfördes på samlingsmattan där de olika 
språkstimulerande aktiviteterna beskrevs samt att aktiviteterna skulle genomföras 
med hjälp av utomhusmiljön i vilket barnen skulle få uppleva med kroppen och sina 
sinnen. 

Samlingen inleddes genom frågor kring vad beskrivningar är. En flicka förklarade hur 
något kunde vara långt. Vi diskuterade hur olika naturföremål kan beskrivas. I 
samband med det pratade vi om våra olika sinnen, hur någonting kan kännas, se ut, 
lukta, smaka samt låta. Därefter beskrev några barn en kotte, ett träd och en 
vattenpöl.  

- En kotte kan vara lite sådär vass, men ändå mjuk.  

- Träd kan vara långa eller korta. 

- En vattenpöl är blöt. 

Stöd gavs till de till de barn som hade svårt att komma på något genom att ställa 
frågor hur exempelvis ett barr, jord och gräs kunde se ut, smaka, lukta och kännas 
och låta, några barn konstaterade: 
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- Jord kan vara blöt eller torr och lukta illa. 

- Jag vill smaka på jord, om det är gott eller inte. 

Egen reflektion: 

Anledningen till frågorna om beskrivningar samt vad de kan uppleva i naturen var för 
att ta reda på deras förkunskaper, vilket senare kunde byggas vidare på. Barnen var 
duktiga på att beskriva olika föremål då de fått några förslag på beskrivningar.   

Ledarskapet: Samlingen började med en genomgång av aktiviteterna där barnen fick 
veta vad vi skulle arbeta med. Ordet fördelades jämt bland barnen, alla fick berätta 
vad de visste samt att det förklarades på olika sätt vad ett adjektiv är. 

Elevernas engagemang: Barnen upplevdes positiva till de olika aktiviteterna eftersom 
de frågade när vi skulle göra dem samt att de började prata med varandra om vad de 
tänkte undersöka. Eleverna behövde däremot stöd med att förklara vad en 
beskrivning var men när de fick veta vad en beskrivning var kunde de beskriva flera 
olika saker med olika adjektiv. 

4.1.2 Aktivitet 2  

Aktivitet 2 se bilaga 3 

I den här aktiviteten deltog en observatör, en vuxen och sju barn. Aktiviteten 
genomfördes utomhus på en äng med tillhörande skogsdunge. Där fanns det 
stenblock, olika slags träd samt en mångfald av olika naturmaterial att utforska, 
undersöka och uppleva. Barnen informerades om att de skulle få använda sina sinnen 
när de undersökte de föremål de hittat. De skulle sedan berätta för mig när de hittat 
ett föremål vilket de senare skulle få fotografera. Förklaringen till aktiviteten var 
tydlig och på olika sätt eftersom barns har olika sätt att ta till sig information. Barnen 
sprang iväg och började undersöka och uppleva. Barnen hittade pinnar, kottar, barr 
och växter. En flicka jämförde två kottar, hon berättade att en ekorre hade ätit upp 
halva kotten medan den andra kotten var hel.  

- Pinnen är helt vit, utan skydd. Den är len. 

- Kotten är halv för att en ekorre ätit på den. 

- Jag ska smaka på det här granbarret för man kan äta granbarr. 

- Busken är ganska stor och grön. Den har små mjuka blad. 

När barnen hittat ett föremål de ville fotografera och beskriva fick de ta sina egna 
fotografier. Därefter gick vi in till arbetsrummet för att fortsätta arbetet. 

Egen reflektion: 

Tydlighet med vad barnen skulle göra och vart någonstans. De var duktiga på att 
beskriva de föremålen de hittade. De var även duktiga på att fotografera eftersom de 
fotograferade helt på egen hand, det här var även uppskattat bland barnen, vilket de 
uttryckte genom att de var noggranna och försiktiga med kameran.  

Ledarskap: Aktiviteten förklarades hur den skulle genomföras samt instruerade vart 
någonstans. De barn som hade svårt att komma igång fick stöttning genom frågor så 
som vad de såg och vad de var intresserade av. 
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Elevernas engagemang: De sprang i väg till dungen. De undersökte, kände, luktade 
och i vissa fall smakade på flera olika föremål. De berättade och visade även sina 
hittade naturföremål för varandra och mig. Barnen uppskattade att fotografera, de 
var väldigt ivriga och noggranna när de fotograferade, de kontrollerade att 
naturföremålet var i bild, de tog flera fotografier om det första fotot blev suddigt. 

4.1.3 Aktivitet 3  

Aktivitet 3 se bilaga 4.  

I den här aktiviteten deltog en observatör, en vuxen och sju barn. Den här aktiviteten 
genomfördes inomhus och i ett avskilt rum där arbetsstunden äger rum. Vi åt frukt 
när vi diskuterade elevernas upplevelser, ett barn tyckte det var kul och intressant. 
Vissa barn ville inte säga något och då fick de hjälp i form av frågor kring vad de 
hittat, hur det såg ut och så vidare. Alla barn fick berätta om sin upplevelse, vissa 
hade mer att berätta än andra.  

- Pinnen var alldeles vit och hade inget skydd. Den var väldigt len. Den hade bucklor. 

- Min pinne var kort. 

Egen reflektion: 

Anledningen till den här aktiviteten var att barnen skulle dela med sig av sina 
erfarenheter för varandra eftersom det kunde vara till hjälp inför deras skrivande av 
upplevelsen ute.  

Ledarskap: Ordet fördelades jämt mellan alla barn samt att följdfrågor ställdes. 

Elevernas engagemang: Alla barn berättade om sina känslor och upplevelser men 
vissa behövde stöttning i att börja berätta. De ställde även frågor om varandras 
upplevelser och upptäckter. 

4.1.4 Aktivitet 4  

Aktivitet 4 se bilaga 5. 

Även i den här aktiviteten deltog en observatör, en vuxen och sju barn. Den här 
aktiviteten genomfördes i arbetsrummet. Barnen informerades om att de skulle 
skriva och rita om upplevelsen ute. Barnen fick sina laminerade fotografier och de 
flesta barnen började rita och färglägga sitt naturföremål. Alfabetslappar se bilaga 12 
delades även ut som stöd för de som inte kan alla bokstäver. De barn som hade det 
svårt att komma igång gavs stöd genom att ställa frågor kring deras upplevelse ute, 
hur pinnen såg ut, luktade den något samt vilken färg den hade. Barnen fick även 
stöd när de ville ha hjälp att stava något. Några barn skrev vad deras naturföremål 
var och några beskrivningar med enkla ord medan andra skrev en eller flera 
meningar, se bilaga 11. 

Egen reflektion: 

Alla barn var väldigt positiva till aktiviteten, då de började med att rita för att därefter 
skriva vad de upplevt. De bad om hjälp om de inte kunde stava ord eller om de inte 
kom på vad de skulle skriva om. De tyckte det var lättare att rita än att beskriva 
föremålet.  
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Ledarskap: Aktiviteten förklarades lugnt och sansat vad den gick ut på. Uppmuntrade 
och stöttade gavs till de barn som hade svårt att komma igång, 

Elevernas engagemang: Barnen upplevdes som ivriga att få sätta igång och arbeta, 
eftersom de ville ha sitt papper fort och påbörjade sitt arbete med en gång. De visade 
varandra vad de hade upplevt. Barnen beskrev hur de olika föremålen såg ut samt hur 
de kändes och hur de luktade.  Vissa skrev  fler meningar medan andra skrev enstaka 
ord. 

4.1.5 Aktivitet 5  

Aktivitet 5 se bilaga 6. 

I den här aktiviteten deltog en observatör, tre vuxna och tio barn varav sex av dem 
varit delaktiga i de språkstimulerande aktiviteterna. Den här aktiviteten genomfördes 
inomhus på mattan där barnen har samling. Barnen berättade att de hade fått vara 
ute och upplevt och undersökt olika naturföremål med sina sinnen. Barnen berättade 
även hur de upplevde de olika naturföremålen, hur de såg ut, hur de kändes och hur 
de smakade. 

- Kottarna var bruna. 

- Barret var lite vasst och grönt och smakade starkt. 

De berättade att de hade fått tagit fotografier på naturföremålen. Därefter berättade 
de att de hade fått skriva och ritat om upplevelsen ute. Barnen fick därefter var och en 
redovisa genom att läsa upp sina beskrivningar och visa bilden de ritat samt 
fotografiet av det utvalda naturföremålet. Varje barn fick en applåd efter varje 
framförande.  

Egen reflektion: 

Anledningen till den här aktiviteten var för att barnen ska kunna berätta för andra 
om deras upplevelser samt att de får visa vad de gjort, att det de gjort var av 
betydelse. Alla satt tysta och lyssnade på vad kamraterna hade att berätta och alla fick 
en applåd efter framförandet.  

Ledarskap: Alla i samlingen informerades om vad som skulle ske och berättade hur 
en publik ska uppföra sig. Om det blev pratigt ombads barnen räcka upp handen om 
de ville fråga eller säga något. Stöd gavs till de barn som behövde lite extra stöd.  

Elevernas engagemang: Barnen upplevdes som väldigt nyfikna på att få höra 
redovisningarna eftersom de satt stilla och var tysta när de andra barnen redovisade 
sitt arbete. De barn som inte deltagit i aktiviteterna ställde även frågor samt gav 
respons på arbetet. 

- Vilken häftig pinne, varför är den helt vit? 

- Vilken fin buske du ritat.”  

Barnen som redovisade läste högt samt visade fotografiet och bilden. De såg glada ut 
då de log när redovisade samt när de fick applåderna. 
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4.2 Skolan, årskurs 4 

4.2.1 Aktivitet 1  

Aktivitet 1 se bilaga 7. 

I den här aktiviteten deltog två vuxna och tjugofem elever. En observatör satt vid 

sidan om. Aktiviteten inleddes i klassrummet eftersom jag anser att det är lättare att 

fånga gruppens uppmärksamhet samt att eleverna hör mig bättre än om vi hade varit 

ute. Eleverna är dessutom vana med innemiljön vilket minimerar risken för ovanliga 

störande intryck. Genom helklassundervisning gick jag igenom att eleverna skulle få 

göra olika språkstimulerande aktiviteter vilka ska influeras av utomhusmiljön. 

Utifrån min planering skulle jag visa ett filmklipp från Ur.se ”kom ketchup” där 

eleverna skulle få information om hur man kan börja skriva en berättelse. Helt 

plötsligt slutade ljudet att fungera på Smartboarden vilket resulterade i att 

filmklippet inte kunde visas.  

Egen reflektion: 

Ledarskapet: Positivt och engagerad under genomgången om vad som skulle hända. 

Behöll lugnet och funderade på hur problemet med Smartboarden skulle lösas 

uppstod.  

Elevernas engagemang: Några elever tittade på varandra och började diskutera när 

genomgången höll på. Eleverna ville gärna hjälpa till och ordna till ljudet, men det 

gick inte. Överlag var det positiva reaktioner på det som skulle göras men samtidigt 

var de oroliga för hur de skulle kunna skriva ute när det regnade. 

4.2.2 Aktivitet 2  

Aktivitet 2 se bilaga 8. 

I den här aktiviteten deltog en vuxen, tjugofem elever samt att en observatör gick på 

sidan om. Alla eleverna gick ut i regnet. De började diskutera med varandra. ”-Hur 

känns regnet i ditt ansikte?” ”- Jag tycker det känns som kalla tårar”. Eleverna var 

ganska förvirrade och blev mest oroliga över att deras papper blev blött. Flera elever 

började undra vad de egentligen skulle göra ute och kom och ställde frågor till mig. 

Här fick jag förklara igen vad de skulle göra. Jag gick runt bland eleverna och frågade 

hur det gick samt att jag ställde utmanade frågor så som: Vad känner du? Vad hör 

du? Känner du hur vinden smeker din kind? Vissa elever stod nästan på samma ställe 

hela tiden medan andra sprang in under träden eller under takfoten på skolan. Två 

tjejer gick och sjung under ett paraply.  

Alla elever tog även fotografier på det som inspirerade dem. 

Egna reflektioner:  

Även fast det regnade gick alla ut och gjorde uppgiften, eleverna kunde lika gärna ha 

vägrat att gå ut. Det här tolkar vi som att eleverna var intresserade av uppgifterna. 

Eftersom det regnade ute gick eleverna in allt eftersom de blev klara med 
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fotograferingen. I samband med det här funderar vi på hur man som lärare gör i en 

sådan situation, om man är helt själv, ska man stanna kvar ute eller följa med 

eleverna in? Nu visste vi att deras ordinarie lärare var inne och kunde ta emot de 

elever som gick in och hålla ordning på gruppen. Ska uterummet bara användas vid 

fint väder då alla elever kan vara samlade på ett ställe? För vi vill vara tillgänglig för 

alla elever.  

Ledarskapet: Var positiv och intresserad av det eleverna gjorde. Uppmuntrade dem 

genom att ställa frågorna och gav direkt respons på deras svar.  

Elevernas engagemang: Vi tyckte att engagemanget hos eleverna var bra eftersom alla 

gjorde uppgiften. De pratade och diskuterade med varandra. Vi kunde se hur vissa 

elever luktade och smakade på regnet. Några elever kurade ihop sig under takfoten på 

skolan, här fick de verkligen uppleva regnet! 

4.2.3 Aktivitet 3  

Aktivitet 3 se bilaga 9. 

I aktiviteten deltog en vuxen, tjugofem elever samt en observatör satt vid sidan om. 

Den här aktiviteten genomfördes inomhus i stället för utomhus eftersom det regnade 

ute. Genom att jag berättade redan i aktivitet ett, att eleverna skulle få skriva 

behövdes ingen mer introduktion till denna aktivitet. Flera utav eleverna hade redan 

gått in och börjat skriva när jag kom in med de sista eleverna. Jag gick runt i 

klassrummet och frågade hur det gick. Vid den här aktiviteten hade jag planerat in att 

den som ville kunde använda sig av Alpha-smarten men det var ingen som gjorde det. 

Denna aktivitet slutades med att vi tittade på Ur:s ”Hej Ketchup” avsnitt som 

handlade om vad man ska tänka på innan man ska göra ett framförande/ 

redovisning. Det här var inte tänkt att göras här men eftersom flera av elever var 

färdiga med sina texter bestämde jag mig för att visa filmen. På så vis kunde de elever 

som var klara börja med nästa aktivitet direkt nästa dag. 

Egen reflektion: 

Genom att alla elever blir färdiga olika fort försöktes det hitta på uppgifter för de 

elever som blev snabbt klara. Kanske hade det varit bra att haft olika uppgifter som 

påminde om det de gjort exempelvis om adjektiv. Istället fick eleverna själva fundera 

ut om de var något i samlaren de kunde jobba klart med. 

Ledarskapet: Engagerad, positiv, hjälpsam.  

Elevernas engagemang: Alla elever jobbade på med sina texter. En del satt för sig 

själva och jobbade medan andra jobbade i grupp. Eleverna diskuterade med varandra 

och hjälpte varandra att komma vidare i sina texter.  

- Vad rimmar på blött? 

 - Sött! 

Det kunde höras att eleverna hittade på låttexter, dikter med mera.  
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4.2.4 Aktivitet 4  

Aktivitet 4 se bilaga 10. 

I den här aktiviteten deltog en vuxen, tjugotre elever samt en observatör satt vid 

sidan om. Det var meningen att den här aktiviteten skulle startas upp som första 

lektion på den andra dagen men eftersom eleverna jobbade på bra dagen innan hann 

flera elever göra denna aktivitet redan då. Därför fortsatte jag med aktivitet fem. 

Egen reflektion: 

Ge och ta emot respons var inte lätt för eleverna. Eleverna var ovana att ge varandra 

tips på förbättringar. Här hade det behövts förklarats bättre, kanske med hjälp av ett 

konkret material. Det vill säga att en elev hade läst sin text för hela klassen och gett 

direkt respons på den. 

Ledarskapet: Gick runt i klassen och försökte hinna med att hjälpa till där det 

behövdes. Tydligare beskrivning av uppgiften hade behövts. 

Elevernas engagemang: De flesta elever var intresserade av hur de skulle ge och ta 

emot respons, genom att de ville att jag skulle komma och hjälpa dem att komma 

vidare. Vi tolkar att en viss osäkerhet uppstod hos några elever genom att de helst 

ville börja med att förbereda sig för redovisningen och inte egna mycket tid till denna 

aktivitet. 

4.2.5 Aktivitet 5  

Aktivitet 5 se bilaga 11. 

I den här aktiviteten deltog två vuxna, tjugotre elever samt en observatör satt vid 
sidan om.  Lektionen inleddes med att berätta för alla att de skulle få redovisa idag. 
Efter det talade jag om att eleverna hade 40 minuter på sig att förbereda 
redovisningen, samt att de som inte var färdiga med att ge och ta emot respons samt 
utveckla sina texter hade tid till det också. Efter det repeterade jag i helklass vad man 
ska tänka på vid respons. Jag ställde frågor till klassen om detta. Alla började jobba. 
Jag gick runt bland eleverna och frågande hur det gick samt hjälpte till där det 
behövdes. Innan redovisningarna startade började vi prata om hur viktigt det är att 
prata tydligt och högt, alla ska höra vad man säger även de elever längst bak i 
klassrummet. Vi pratade även om hur en bra publik/ åhörare är. Nu satte 
redovisningarna igång. Redovisningarna var en blandad kompott av sång och musik, 
dikter, fakta texter, dans och historier. Efter varje redovisning gav jag respons på det 
eleven/eleverna gjort. Jag frågade även hur de hade kommit fram till detta. En elev 
fick jag hjälpa genom att läsa det hon skrivit eftersom hon tycker det är jobbigt att 
redovisa. Jag försökte övertala henne att försöka genom att enskilt prata med henne 
och ge henne positiv respons på det hon skrivit samt att jag tala om för henne att jag 
vet att du kan. Det slutade med att jag läste det hon skrivit och hon stod framme med 
mig.  

Egna reflektioner: Vilka redovisningar! Här märktes det att utomhusvistelsen var 

lyckad. Alla har verkligen jobbat på bra och kommit med intressanta och kreativa 

texter och redovisningar. 



18 
 

Det rängnar ute. Allt såg så tråkigt ute, den lilla gula skolan såg inte lika glad ut som vanligt det 
var knappt några barn ute. Fotbolls plan var alldiles lerig. Det var stora vatten pölar över hela 
skolan. Det stank när man kom ut från lektion där ute lukta det lera. Det känns inte som vår ute. 
Man känner hur rengnet faler ner på en man ser små barn som hoppar i vatenpöllen och leker i 
den slaskiga leran. 

Trädens historia 

Träd ger oss luft. Papper är gjort av träden. Träden lever av jord och sol och vatten. Det växer 
äpplen och päron på ett träd. Trädens löv är gröna på sommaren och på våren, är dom orange och 
på hösten är dom röda och på vintern är dom borta. Man bygger hus av träd och man kan göra 
stolar och bord och skåp av träd. Det luktar koda om en del träd. Man kan göra dörrar av träden. 
Träden är bruna med löv eller granris. I Sverge finns det tall, ek, asp, al, gran, ask och björk. 

 

Responsen som gav efter varje redovisning gjordes på grund av att det stärker 
elevernas själv förtroende samt att skapa reflektion, metakognition, hos eleven det 
vill säga att få dem att komma vidare i sin lärprocess.  

Ledarskapet: Tillåtande, positiv och intresserad.  

Elevernas engagemang: Alla var ivriga att få redovisa. Det fick göras upp en turlista 

på tavlan eftersom de var ivriga och ville visa vad de gjort. Eleverna lyssnade 

interesserat på varandra och gav applåder efter varje redovisning. 

5. DISKUSSION 

I vårt utvecklingsarbete har vi planerat och genomfört språkstimulerande aktiviteter 
med utgångspunkt i utomhuspedagogik. Målet med denna studie var att synliggöra 
hur utomhusmiljön kan användas som en språkstimulerande miljö. I den här 
diskussionen kommer vi reflektera och diskutera utomhuspedagogik som 
lärandemiljö samt lärarens roll. Vi avslutar diskussionen med egna tankar och 
reflektioner och vidareutveckling av utvecklingsarbetet. 

5.1 Främjande av barns språkutveckling 

Enligt Vygotskij (1995) skapas och finns kunskap och lärande i en interaktion mellan 
människor i ett så kallat sociokulturellt perspektiv. Vilket bland annat kan ses i leken 
då barnen kommunicerar och samspelar med varandra. Strid (2007) menar att det är 
i muntliga kommunikationer som språket bildas. I samband med detta vill vi 
inledningsvis belysa att vi anser att utomhusmiljön är stimulerande för språket. Det 
här blev bland annat synligt för oss under aktiviteterna samt i elevernas 
redovisningar. Under aktiviteterna, i båda klasserna, pratade och diskuterade 
eleverna med varandra på så sätt som tidigare beskrivits. Mot den bakgrunden var 
aktiviteterna bra för språkfrämjandet. Vidare såg vi utomhusmiljön ge förnimmelse 
av tidigare upplevda erfarenheter vilket gav eleven inspiration till sin berättelse. Här 
gav utomhusmiljön en tanke till tidigare erfarenheter vilket ledde till att eleven 
kopplade samman erfarenheter och tanke. Med hjälp av sin egen kreativitet kunde 
eleven fantisera ihop en berättelse. I det här sammanhanget ser vi likheter med det 
Vygotskij (1995) talade om, hur kreativitet är fantasi och att fantasin tolkas genom 
erfarenheter och känslor vilket i sin tur skapar nya erfarenheter. Samtidigt som 
utomhusmiljön gav förnimmelse av tidigare erfarenheter gav den en här och nu 
upplevelser vilket ledde till att eleverna bland annat producerade dikter, fakta texter, 
pjäser, dans och sånger, vilket bland annat också var syftet med aktiviteterna. 
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Dahlgren (2007) belyser att ur lärande synpunkt är det gynnsamt att ta utgångspunkt 
i verkliga fenomen, händelser och situationer. I detta sammanhang märkte vi att 
eleverna fick uppleva adjektiven och orden blev levande genom sinnliga intryck. 
Faktum är att Szczepanski (2007) menar att kärnan i utomhuspedagogik är det 
upplevelsebaserade förstahandserfarenheten där tanke, handling och känsla förenas. 
Det är tydligt att den fysiska miljön blev lärmiljö eftersom upplevelserna skapades i 
utnyttjandet av utomhusmiljön. Dessutom menar Eriksson & Jacobsson (2001)  att 
när olika sinnen aktiveras förstärks ordinlärningen vilket kan hjälpa barnen se olika 
sammanhang.  

Utifrån våra egna upplevelser anser vi att samspel mellan människor måste ske för 
att få insikter om hur språket användas i olika sammanhang. Vilket även Vygotskij 
enligt Säljö (2010) belyser. Vygotskij menade att mycket av det vi lär oss inte kan 
förmedlas genom formell undervisning utan det blir bekant för en i vardagligt 
samspel. Det här har vi upplevt när vi har haft VFU men även i upplevelser med våra 
egna barn. Under aktiviteterna samtalade eleverna med varandra där vi kunde höra 
olika beskrivningar hur aktiviteten skulle genomföras. 

5.2 Utomhuspedagogik 

Som tidigare nämnts anser vi att utomhusmiljön är språkfrämjande. Det kan tilläggas 
att vi ser svårigheter med utomhusmiljön vilket blev synligt under aktivitet 2, se 
bilaga 8 i årskurs 4, där eleverna skulle ta hjälp av utomhusmiljön som inspiration till 
sina texter. Här märktes det att eleverna var ovana vid ostrukturerade uppgifter 
utomhus. Här blev det svårt för eleverna att bara vara ute och få inspiration. Det här 
belyser Ericsson (2004) att eleverna i lärandesituationer i utomhusmiljö kan vara 
ovant för dem vilket kan leda till att eleverna är oroliga, högljudda och aktiva. 
Däremot menar Ericsson vidare att miljön ute kan skapa nyfikenhet och frågor som 
också är grunden för att varaktigt lärande. I det här sammanhanget vill vi även 
nämna att vi anser att vädret var en försvårande faktor. Vidare kan vi se en skillnad 
mellan de två klasserna i detta avseende. Vi anser att barnen i förskoleklass har mer 
vana av att använda sig av utomhusmiljön eftersom deras skola är med i 
Friluftsfrämjandets verksamhet. Det vill säga att de har Mulleskola en gång i veckan 
då barnen får vistas utomhus och lära sig om miljön. Däremot upplevde vi eleverna i 
båda klasserna som kreativa och positiva till aktiviteterna. Vilket vi har beskrivit 
tidigare i genomförandet. På grund av allt det här anser vi att utomhusmiljön bör 
användas i undervisningen i alla ämnen som en förlängning av klassrummet. Vilket 
även Szczepanski (2007) anser, det vill säga att lärarna bör använda uterummet som 
en förlängning av klassrummet där fysisk aktivitet och rörelse skapas. Även Olsson 
(2008) anser att skolan måste erbjuda olika slags lärandemöjligheter eftersom alla 
människor är olika och lär på olika sätt. Vi anser att det här gynnar elevers lärande 
och att som lärare ska våga ta steget att använda sig av utomhusmiljön faktum är att 
övning ger färdighet, även för lärare. Det vill säga att om man känner sig trygg i sitt 
ledarskap och med eleverna ska det inte vara ett problem att använda sig av 
utomhusmiljön. Det är det här som Szczepanski (2007) belyser är utmaningen inom 
pedagogiken ligger det vill säga att både skapa kreativa, innovativa lärandemiljöer 
där elevernas talanger och kompetenser kan komma till uttryck. Faktum är att vårt 
resultat pekar på att användandet av utomhusmiljön som inspirationskälla är 
språkfrämjande.  

Vidare ser vi fördelarna med att använda sig av både miljön inomhus och utomhus 
genom växelverkan av det praktiska och litterära. Vi kunde se att samtalen blev av ett 
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annat slag i utomhus miljön vilket eleverna hade gått miste om, om vi ”bara” hade 
varit inne. Dessutom tror vi att vissa ämnen gynnas av praktiska aktiviteter som 
utförs utomhus. Aktiviteterna utomhus behöver inte förläggas till enbart skogen utan 
de kan med fördel även användas på skolgården genom att anpassa dem efter vad det 
finns tillgång till.  

5.3 Lärarens roll 

När vi gjorde våra respektive planeringar utgick vi från det som uttrycks i Lgr 11 i det 
centrala innehållet i svenska för årskurs 1-3  och 4-6 samt kunskapskraven för betyget 
E i årskurs 6. Vi utgick även från de didaktiska frågorna, det blev synligt vad vi hade 
för mål med våra aktiviteter samt hur vi skulle gå tillväga för att försöka uppnå dessa 
mål. I detta sammanhang använde vi oss även av de tre planeringsformerna, 
preaktiv-, interaktiv- och postaktiv planering som Stensmo (2008) beskriver. Vi 
märkte att det är viktigt att vara flexibel i sin planering eftersom det inte alltid går 
som man tänkt sig. Vilket vi tidigare har beskrivit i genomförandet. Stensmo (2008) 
beskriver om vikten av att vara flexibel i sin planering och att lita på sin erfarenhet 
och intuition. 

Bjar & Liberg (2003) och Utbildningsdepartementet (2011) anser att det som gör 
texterna levande är att eleverna får använda sig av olika uttrycksformer där flera olika 
sinnen används. När de olika sinnesintrycken samspelar med varandra skapas det en 
djupare förståelse. Vi anser att alla lär sig på olika sätt och att undervisningen måste 
anpassas efter grupp och individ. I samband med det här anser vi att lärare bör 
använda sig av det vidgade textbegreppet i all sin undervisning eftersom samtliga 
elever kan bli delaktiga. Liberg (2007) menar att eleverna får utveckla, reflektera och 
bearbeta med sina sinnen. Enligt Säljö (2010) ansåg Dewey att det är viktigt att 
skolan låter eleverna ha sinnliga upplevelser som till exempel skapande arbete.  

Berg (2011) anser att det inte finns någon perfekt undervisningsmetod i läs och 
skrivinlärning vilket vi håller med om. Det här innebär att man som lärare kanske 
behöver använda både analytisk och syntetisk metod i sin elevgrupp. Då är det viktigt 
att läraren har olika kompetenser så som ämneskompetens och didaktisk kompetens 
vilket Stensmo (2008) skriver om. Stensmo (2008) menar att ämneskompetens 
innefattar fakta och teorier i undervisningsämnen, didaktisk kompetens där 
planering, genomförandet och utvärdering av undervisningen så väl som val av 
innehåll, metod och skäl till dessa finns samt inneha en ledarkompetens det vill säga 
att kunna leda och organisera skolklassen, hantera ordning, disciplin, elevomsorg 
samt gruppera elever, individanpassa elevers lärande och arbete. Stensmo (2008) 
skriver om individualisering då man anpassar verksamheten till enskilda elevers 
behov, intressen och svårigheter. Vi anpassade våra aktiviteter efter eleverna 
eftersom de själva fick välja hur mycket, vad de skulle skriva om och hur de skulle 
redovisa sitt arbete. Vi erbjöd eleverna även olika hjälpmedel som de kunde utnyttja 
vid behov samt att vi gav de stöd om de behövde hjälp.  

När vi startade upp vårt arbete och introducerade aktiviteterna för eleverna frågade vi 
vad de visste om adjektiv och beskrivning samt vad respons är. Det här gjorde vi för 
att vi ville veta vad de hade för tidigare erfarenheter eftersom vi ville bygga vidare på 
dem. Säljö (2010) menar att Dewey ansåg att skolan ska knyta an och bygga på barns 
tidigare erfarenheter samt hjälpa eleverna till utveckling av kunskaper vilka är 
relevanta för det nya komplicerade samhället de kommer att växa upp i. Dewey ansåg 
att skolans viktigaste uppgift är att förbereda människor för demokratins krav såväl 
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möjligheter. Enligt Nilsson (2003) ska läraren ta hänsyn till elevernas egna 
erfarenheter och intressen för det kan öka engagemanget hos eleverna.  

Vi styrde inte innehållet utan eleverna fick skriva och redovisa det på det sätt de 
själva tyckte passade dem bäst. Eleverna utgick från sina egna tidigare erfarenheter. 
Vi anser att undervisningen kan bli en framgång om vi lyssnar till eleverna och att 
med fördel blandar in tidigare erfarenheter som kan öka deras intressen. Det här 
menar Berg (2011) kan påverka elevernas fortsatta skolgång och deras syn på 
kunskap och inlärning vilket kan ge följder för den fortsatta skolgången.  

Arnqvist (1993) anser att barnen kan upptäcka skriften genom att lekskriva. Det här 
tycker vi ska uppmuntras eftersom barnen har ett intresse för att skriva de behöver 
stöd att komma underfund med hur man läser och skriver. Vilket vi fick uppleva i 
förskoleklassen. Avslutningsvis upplevde vi det intressant att få se varandra leda 
aktiviteterna samt hur olika ledarskapet kan se ut. Vi såg skillnaden på hur man kan 
arbeta med både yngre elever samt med äldre eftersom vi båda inte haft mycket 
erfarenhet av varandras årskurser.  

5.4 Slutsatser 
I vårt utvecklingsarbete har vi upplevt att det har varit svårt att hitta aktuell litteratur 
som behandlar utomhuspedagogik samt att det bara är ett fåtal forskare som skrivit 
om utomhuspedagogik. Det enda vi hittat är att utomhuspedagogiken ska ses som ett 
förhållningssätt och inte en teori. Däremot var det enkelt att hitta litteratur om barns 
språkutveckling där det finns både äldre och aktuell litteratur. Vi anser att det behövs 
forskas mer om utomhuspedagogik eftersom vi hade önskat att det fanns fler synsätt 
på utomhuspedagogiken.  

När vi ser tillbaka på det här utvecklingsarbetet anser vi att det har varit intressant 
och lärorikt för oss. Vi är båda intresserade av utomhuspedagogik därför var det en 
rolig utmaning att planera och genomföra aktiviteterna. Eleverna visade intresse för 
aktiviteterna och genomförde dem med glädje. Här kommer några citat hämtade från 
aktiviteterna;  

- Jag använde mitt bästa sinne! 

- Vad är det då? 

- Att smaka! 

- Jag tänker smaka på barr för det är inte giftigt. 

- Jag med! 

- Uppleva barr! 

En nackdel som vi kan se är att äldre barn inte är vana vid att vistas utomhus och att 
de inte har lämpliga kläder för utomhusvistelse såsom regnkläder och stövlar. Kanske 
ges det för få tillfällen för eleverna att utforska och experimentera i utomhusmiljön? 
Om det ges fler tillfällen att kontinuerligt vara ute genom att schemalägga 
utomhusvistelse anser vi att det skapas en rutin för eleverna vilket vi tror är 
gynnsamt för dem. Vid ett tillfälle fick vi anpassa oss efter hur schemat för eleverna 
såg ut samt när vi hade tid för genomförande av aktiviteterna. Det här ledde till att 
aktiviteterna fick genomföras en måndag eftermiddag direkt efter ett lov vilket vi 
kände försvårade både genomförandet och koncentrationen hos eleverna. Här kan vi 
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se att det finns möjligheter för en lärare som har ansvaret för klassens undervisning 
att planera lektionerna utefter klassens schema. Eftersom vi anser att tidpunkterna 
kan bli bättre och inte begränsade till enstaka tillfällen. Nilsson (2003) påpekar att 
tidpunkten på dagen, den fysiska miljön i klassrummet eller de relationer som finns 
hos eleverna i klassrummet kan på verka deras engagemang och aktivitet vilket vi 
märkte då vi med årskurs fyra utförde de tre första aktiviteterna första dagen efter lov 
och efter lunch på eftermiddagen vilket inte var det mest optimala då de hade svårt 
att bara koncentrera sig på uppgiften. 

Vidare anser vi att eleverna lär sig bäst genom social interaktion och samspel med 
andra ord precis som Vygotskij (1995) ansåg därför har vi använt oss av flera aktiva 
aktiviteter. Dessutom menar vi att det är viktigt för eleverna att få använda hela sin 
kropp och sina sinnen vid inlärning. Sammanfattningsvis vill vi säga att vi kommer 
att använda utomhusmiljön som ett utvidgat klassrum i alla ämnen eftersom vi anser 
att våra aktiviteter gav både oss och eleverna inspiration.  

Slutligen anser vi att det hade varit fördelaktigt att använda sig av filmkamera och 
filmat aktiviteterna. Då hade vi kunnat gå tillbaka när vi diskuterat och titta på vårt 
eget ledarskap men även barnens engagemang och lärprocesser. Vi hade kanske fått 
mer information om vårt eget ledarskap än observatörens reflektion kring detta.  

Vi anser att loggboksskrivandet var bra eftersom det går att gå tillbaka och minnas 
vad som gick bra eller mindre bra i aktiviteterna, samt för att synliggöra det egna 
ledarskapet så förbättringar kan göras. Loggboksskrivandet var inte en tidskrävande 
aktivitet och det behövdes inte något speciellt material till genomförandet. Bjørndahl 
(2011) beskriver loggboken som den minst tidskrävande och enklaste metoden vid 
observation, där syftet är att loggboksföraren ska reflektera och få en djupare 
förståelse av en händelse som observerats. Däremot tyckte vi att det var svårt att 
hinna med att observera allt och att hinna med anteckningar. Här kunde vi återigen 
se att om vi hade använt filmkamera hade det underlättat analysen av observationen. 

Vi vill med det här arbetet lyfta fram barnens lärprocesser i användandet av 
utomhusmiljön som framkom i vårt resultat som en riktlinje åt att börja använda 
utomhusmiljön som en främjande språkmiljö. Eleverna fick erfara med kroppen och 
sina sinnen vilket också är syftet och målet med utomhuspedagogiken. 

Avslutningsvis vill vi sammanfatta våra tankar kring utomhuspedagogik med den här 
dikten. 

Hela kroppen behövs 

 

Ögon kan se och öron kan höra. 

Men händer vet bäst hur det känns at röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå. 
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Men benen vet bäst hur det ä att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Om vi ska lära oss något om vår jord, 

Så räcker det inte bara med ord. 

Vi måste komma den nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Okänd författare 

Olsson 2008 s., 68 
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Bilaga 1  Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Sara Moberg och Lotta Eklund. Vi läser vår sista termin på lärarprogrammet 

vid Mälardalens högskola. Under våren ska vi skriva vårt examensarbete, ett 

utvecklingsarbete om språkstimulerande aktiviteter i utomhusmiljö. I Lgr11 står det 

att i skolarbetet ska de intellektuella såväl som det praktiska, sinnerliga och estetiska 

aspekterna uppmärksammas. Därför vill vi undersöka om utomhusmiljön kan vara 

en miljö som stimulerar dessa aspekter. 

För att kunna genomföra vårt examensarbete behöver vi arbeta med era barn. Vi 

kommer under fem tillfällen att genomföra språkstimulerande aktiviteter utomhus, 

där vi kommer att använda oss av utomhusmiljön som en lärandemiljö.  

Vi kommer att dokumentera våra aktiviteter genom anteckningar och digitalkamera 

för att vi sedan ska kunna analysera över vår lärarroll samt reflektera hur det gick att 

använda sig av utemiljön som en språkstimulerande miljö. Dokumentationen 

kommer endast att behandlas av oss samt ligga som grund för vårt examensarbete. 

Några bilder kommer att användas under presentationen av examensarbetet vid 

Mälardalens högskola där även andra lärarstudenter samt lärare kommer att närvara. 

Vår handledare för examensarbetet är Martina Norling.  

Ert barn kommer att delta i språkutvecklande tillfällen utomhus tillsammans med 

oss. Alla aktiviteter är frivilliga men vi hoppas att så många som möjligt vill delta. För 

att veta om ditt barn får medverka eller ej i aktiviteterna vill vi att ni fyller i lappen 

nedan och lämnar tillbaka den senast måndagen den 26 mars till klassläraren.  

Har ni frågor kontakta oss via mail eller telefon: 

Sara Moberg  Lotta Eklund Martina Norling 

xxx-xx xx xxx  xxx-xx xx xxx xxx-xx xx xx 

xxx@student.mdh.se                              xxx@student.mdh.se                xxx@mdh.se   

Med vänliga hälsningar 

Sara Moberg och Lotta Eklund 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn på barnet:_______________________________ 

Mitt barn får delta i aktiviteterna   

Mitt barn får inte delta i aktiviteterna               

Underskrift av vårdnadshavare:__________________________________ 



 

 

Bilaga 2 Aktivitetsplanering förskoleklassen aktivitet 1                                                                                                                                                                                            

Under denna rubrik kommer våra respektive aktivitetsplaneringar att redovisas. Vi 

har utgått från de didaktiska frågorna, vad, varför, hur och vilka. 

Förskoleklass 

Eleverna ska med hjälp av utomhusmiljön skriva enkla meningar där de utgår från 
sina upplevelser och känslor. Dessa aktiviteter är planerade efter svenskämnets syfte 
samt det centrala innehållet i svenska för årskurs 1-3 vilket Lgr 11 uttrycker. 

Aktivitet 1- Samtala om begrepp och adjektiv. En samling där vi talar hur vi kan 
uppleva exempelvis hur ett träd luktar, känns. Om stenen är tung eller lätt, varm eller 
kall när den ligger i solen.  

Syftet med aktiviteten: Ta reda på vad barnen har för begreppsförråd innan de 
fått uppleva begreppen samt introducera olika begrepp och adjektiv hur föremål kan 
beskrivas.  

Vad: Samtal hur något kan kännas och upplevas ute i naturen. 

Hur: I samlingen kommer vi samtala och diskutera hur föremål kan kännas, lukta i 
naturen. Barnen får berätta hur det tror att de kommer att kännas när de kommer ut 
och får uppleva dessa saker. Kommer stenen vara varm om den ligger i solen?   

Varför: I Lgr 11 uttrycks det att eleverna ska kunna ord och begrepp som nyttjas för 
att uttrycka åsikter, kunskaper och känslor (Utbildningsdepartementet, 2011). Säljö 
(2010) uttrycker att Vygotskij såg att människan kännetecknas av att vi använder oss 
av två olika sorters redskap, de språkliga och materiella, där bokstäver, räknesystem, 
siffror och begrepp hör till de språkliga redskapen. Dewey anser att skolans uppgift är 
att bygga vidare på barnens erfarenheter de gjort i den primära socialisationen (a.a).  

Vilka: Åtta barn i en förskoleklass förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på barnen är 
sex till sju år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Aktivitet 2  
Aktivitet 2- Vistelse i utomhusmiljön 

Ta med barnen ut i naturen så de får uppleva och känna på olika saker så som hur 
vinden känns mot huden när det blåser, hur solen känns mot kinden, hur trädet 
luktar, hur stenen känns i handen, varm eller kall och så vidare.  
 

Syftet med aktiviteten: Genom att barnen får uppleva utomhusmiljön med alla 
sina sinnen tror vi kommer att underlätta för dem när de sedan ska samtala och 
beskriva sina erfarenheter och upplevelser. 

Vad: Barnen ska få känna och uppleva naturen. Barnen får lära sig olika begrepp och 
beskrivningar (adjektiv) så som lukt, värme, tung, lätt, torr, fuktig, kyla och så vidare. 
Barnen får även fotografera naturföremålet de hittat med digital kamera för att 
minnas hur de kände och upplevde stenen när de ser bilden av tillexempel stenen i 
solen. De får ta användning av flera av sina sinnen. 

Hur: Barnen får följa med ut till ett natur område i närheten av skolan där de får 
känna och uppleva exempelvis hur ett träd luktar, hur en sten känns, tung, lätt och 
varm . 

Varför: Lgr 11 uttrycker att skolans arbete måste inrikta sig på att ge plats för olika 
kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 
helhet. Eleverna ska få utveckla och pröva olika uttrycksformer samt uppleva känslor 
och stämningar (Utbildningsdepartementet, 2011). Elfström m.fl. (2010) anser at 
begreppsbildning är en tankekonstruktion vilket medför att individen skapar 
meningsfulla relationer till föremål och händelser. Genom användning av sina 
sinnen, se, höra, smaka, känna och höra byggs begreppen upp.  

Vilka: Åtta barn i en förskoleklass förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på barnen är 
sex till sju år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 Aktivitet 3 
Aktivitet 3- Samtala om barnens upplevelser utomhus. 

Barnen kommer få samtala kring hur deras upplevelser av de olika naturföremålen. 

Syftet med aktiviteten: Att barnen får sätta ord på sina känslor samt att de får ta 
del av kamraternas upplevelser. 

Vad: Samtal kring barnens upplevelser, känslor av föremålen de hittat ute. 

Hur: Efter barnens vistelse ute i naturen och upplevelser av olika naturföremål 
kommer vi ha en till samling där vi samtalar hur de upplevde naturföremålen, där de 
beskriver dem för mig och för varandra. 

Varför: I Lgr 11 uttrycks det att lärande, språk och identitetsutveckling är nära 
sammankopplade. Läraren ska stödja eleven i sitt språk- och kommunikations 
utveckling. Undervisningen i ämnet svenska ska eftersträva att eleverna utvecklar 
kunskaper i och om språket. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att 
utveckla språket för att kommunicera, tänka och lära (Utbildningsdepartementet, 
2011). Enligt Øzerk, (1998) menade Vygotskij att i en språklig kommunikation kan 
man ta till sig kunskaper samt ge uttryck för värderingar då vi genom användandet av 
språket mottar idéer och känslor.  

Vilka: Åtta barn i en förskoleklass förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på barnen är 
sex till sju år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 Aktivitet 4 
Aktivitet 4- Skriva om sina upplevelser. 

Barnen ska få skriva enkla meningar eller ord vad de upplevde när vi var ute och 
upplevde naturen. 

Syftet med aktiviteten: Barnen ska få möjlighet till att synliggöra och uttrycka 
sina känslor, erfarenheter och upplevelser genom flera olika uttryckssätt så som 
genom bild och skrift. 

Vad: Barnen får skriva några enkla meningar eller ord beroende på var någonstans 
de är i sin skrivutveckling av deras upplevelse när vi var ute i naturen. Som stöd får 
de använda de fotografier som de själva fotat vid tidigare aktivitet. De får beskriva 
hur någonting kändes, luktade. De får även använda andra uttrycksätt som symboler 
eller skapande av bild. 

Hur: Barnen får skriva sina meningar på ett papper. De kan ta hjälp av en 
”alfabetslapp” om de inte kan bokstäverna. De får även titta på sina bilder de tog när 
vi var ute i naturen för som hjälp till minnet. Barnen får stöd om de inte kommer 
vidare i sitt skrivande. 

Varför: Lgr 11 uttrycker att efter varje genomgången grundskola ska eleven kunna 
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt samt nyanserat sätt.  Genom att 
ge rika möjligheter att skriva och läsa ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera vilket leder till att de får tilltro till sin språkliga förmåga. Man ska även 
stimulera eleverna till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Under 
språkbruk står det att eleven ska kunna ord och begrepp som man använder för att 
uttrycka känslor, åsikter och kunskaper. De får träna på sin skrivutveckling samt att 
de lär sig olika begrepp samt att de lär sig att beskriva något. Eleverna får även 
använda sig av olika uttrycksformer i form av skapande i bild, text samt digitala 
bilder (Utbildningsdepartementet, 2011). ). Enligt Vygotskij (1934) var skriftspråket 
det mest grundläggande för medvetandegörandet av språket.  

Vilka: Åtta barn i en förskoleklass förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på barnen är 
sex till sju år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 Aktivitet 5 
Aktivitet 5- Redovisning av upplevelsen i utomhusmiljön.  

Barnen får berätta för sina klasskamrater om sina upplevelser utomhus. 

Syftet med aktiviteten: Barnens upplevelser synliggörs samt att de får dela med 
sig av upplevelsen och arbetet de gjort.  

Vad: Barnen får redovisa vad de skrivit och ritat samt visa upp fotografiet de tog när 
vi var ute. 

Hur: Varje barn får berätta för sina klasskamrater om deras upplevelser och känslor 
som de skrivit och ritat om i en samling. De får även visa sina bilder de ritat samt 
fotografiet de tog. 

Varför: Lgr11 uttrycks det i det centrala innehållet i svenska att eleven ska kunna ha 
muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära fenomen för olika 
lyssnare där bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationen 
(Utbildningsdepartementet, 2011). Säljö (2010) skriver att Vygotskij ansåg att i 
kommunikation med andra människor kan vi uttrycka oss och de språkliga 
begreppen hjälper oss organisera vår omvärld. Syftet med den här aktiviteten är att 
eleverna får berätta för olika mottagare samt att de får ta del av varandras 
upplevelser och känslor av ett och samma fenomen. 

Vilka: Åtta barn i en förskoleklass förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på barnen är 
sex till sju år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7 Aktivitetsplanering skolan, årskurs 4 aktivitet 1 

Skolan, årskurs 4 

Aktiviteterna är planerade efter det centrala innehåll i svenska för årskurs 4-6 som 
uttrycks i Lgr11 samt efter kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6.  

”De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkla 
handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av 
källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna 
innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord 
och begrepp. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.” 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 237). 

Aktivitet 1 

Aktivitet 1- intro till berättande och beskrivande text, förklarande och 
argumenterande text samt bild. 

Syftet med aktiviteten: är att introducera för eleverna de fem aktiviteter som ska 
göras med hjälp av utomhusmiljön som en inspirationskälla. 

Vad: Introducera aktiviteterna och syftet med dem för eleverna. 

Hur: Genom en helklassundervisning introducera för eleverna de aktiviteter som ska 
göras samt syftet med dessa.  

Varför: Det som uttrycks i Lgr11 inom ämnet svenska är bland annat att språket är 
människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen 
ska syfta till att elever utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska 
ges möjligheter till att utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter både enskilt 
och tillsammans med andra. Berg (2011) menar att läraren ska ge eleverna 
möjligheter till utveckling är att skapa en god språklig tillit. När eleverna lämnar 
skolan ska de ha skapat en bild av sig själva som skriftspråkliga individer. 

Vilka: Tjugofem elever i en klass fyra förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på 
eleverna är tio till elva år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8 Aktivitet 2 
Aktivitet 2- Referensinhämtning och fotografering.  

Syftet med aktiviteten: är att alla elever ska vara utomhus och få inspiration till 
skrivandet.  

Vad: Eleven ges möjlighet till att inhämta inspiration till sin text i utomhusmiljön 
samt ta ett eller två fotografier som hjälp för minnet.  

Hur: vi går ut till dungen på skolgården där eleverna får inhämta inspiration och ta 
kort till sin text. 

Varför: det som uttrycks i Lgr11 inom svenska är bland annat att människor 
utvecklar sin identitet, uttrycker känslor och tankar samt förstår hur andra känner 
och tänker genom språket. Liberg (2007) och Stensmo (2008) menar att 
verksamheten behöver ske på ett stimulerande sätt för att eleverna ska kunna ta till 
sig kunskap, vilket innebär att undervisningen behöver anpassas efter eleverna, både 
som grupp och individuellt. Undervisningen bör ske på ett sätt där kunskap bildas 
hos alla elever oberoende av vilken lär stil som passar individen. Här kan det vidgade 
textbegreppet ge meningsbyte genom bland annat kroppsrörelser, film, sång, musik, 
tal, bild och inte enbart skrivna ord (Einarsson, 2009).   

Vilka: Tjugofem elever i en klass fyra förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på 
eleverna är tio till elva år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 9 Aktivitet 3 
Aktivitet 3- Skrivande 

Syftet med aktiviteten: är att alla elever ska komma igång med sitt skrivande av 
antingen en berättelse, dikt eller låt text. 

Individualisering: tillåtet att använda sig av Alpha-smart för att skriva med. 

Vad: Eleven ska skriva en berättelse, dikt eller låt text inspirerat av 
utomhusvistelsen. 

Hur: Eleven jobbar enskilt eller tillsammans med en kompis och skriver en 
berättelse, dikt eller låt text inspirerat av utomhusvistelsen och den egna 
fotograferade bilden togs. 

Varför: Det centrala innehållet för att tala, lyssna och samtala samt för språkbruk i 
svenska som uttrycks i Lgr11 innehåller bland annat beskrivande, förklarande och 
argumenterande texter samt berättande texters miljö- och personbeskrivningar. 
Begrepp och ord som används för att bland annat uttrycka känslor. Fast (2008) 
menar att något som är mycket grundläggande hos människan är nedteckning av sina 
tankar och upplevelser i bild och skrift. Barn tar ett stort kognitivt språng då de 
börjar uttrycka sina tankar i bild.  

Vilka: Tjugofem elever i en klass fyra förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på 
eleverna är tio till elva år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 10 Aktivitet 4 
Aktivitet 4- Respons och bearbetning av text 

Intro till aktiviteten, hur man kan ge respons och ta respons. 

Syftet med aktiviteten: Ge och ta emot konstruktiv respons av den text som 
eleverna producerat samt bearbeta texten efteråt för att öka på eleverna 
språkutveckling. 

Vad: Eleven ska ge och ta respons på sin respektive en annan elevs text på ett 
konstruktivt sätt samt att bearbeta sin text efter responsen. 

Hur: Eleverna jobbar två och två eller fyra och fyra beroende på om man skriver själv 
eller med en kamrat. De läser varandras texter, ger och tar emot respons samt 
bearbetar texten. 

Varför: Det centrala innehållet för att läsa och skriva i svenska som Lgr11 uttrycker 
det är bland annat hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att 
bearbeta egna texter till form och innehåll. Handstil samt att disponera, skriva och 
redigera texter för hand. Vygotskij (1995) menar att i varje samspelssituation finns 
möjlighet till lärdom och kunskaper från andra medmänniskor, det här avser även 
synen på nya möjligheter i språket.  

Vilka: Tjugofem elever i en klass fyra förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på 
eleverna är tio till elva år.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 11 Aktivitet 5 
Aktivitet 5- Redovisning 

Intro till aktiviteten, råd om hur en presentation kan gå till samt vad man ska tänka 
på som föredragshållare/ berättare. Här får eleverna använda sig av bilder, 
dramatisera, sjunga eller hur de väljer att redovisa.  

Syftet med aktiviteten: är att alla elever utifrån sin egen förmåga ska redovisa sin 
text med de tips som gavs om muntligt framförande.  

Vad: Eleven ska muntligt framföra sin text för resten av klassen. 

Hur: Eleven ska muntligt berätta för sina klasskamrater om sin upplevelse utomhus 
och därpå läsa/berätta sin skrivna text. 

Varför: Det centrala innehållet för att tala, lyssna och samtal i svenska som Lgr11 
uttrycker är bland annat muntligt berätta och presentera för olika mottagare om 
ämnen hämtade från vardagen och skolan. Samt hur kroppsspråk och gester kan 
påverka en presentation. Enligt Vygotskij (1995) sker lärande i ett kulturellt och 
socialt sammanhang. Kunskap och lärande skapas och finns i en interaktion mellan 
människor i vilket människan ständigt lär sig och nya erfarenheter skapas. 

Vilka: Tjugofem elever i en klass fyra förväntas delta i aktiviteterna. Ålder på 
eleverna är tio till elva år.   
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Bilaga 12 Alfabetslapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 13 Förskoleklassbarnens arbeten 

       

        

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 


