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Sammanfattning 

Syftet med studien var att studera hur personal i fritidshem beskriver betydelsen av utomhusaktiviteter 

för elevens lärande av sociala färdigheter. För att uppnå studiens syfte genomfördes tio kvalitativa 

intervjuer med fritidslärare i olika skolor. Det insamlade materialet analyserades med tematisk analys. 

Den tematiska analysen genererade fyra teman; det första temat är fördelar och nackdelar med 

utomhusaktiviteter, det andra temat är utomhusaktiviteter och elevens sociala relationer, det 

tredje temat är fria-styrda lekar och elevens sociala relationer, och slutligen det fjärde temat är naturen 

och elevens lärande. Studiens resultat visade att personal i fritidshem menar att elevens sociala 

relationer förstärks genom styrda och planerade utomhusaktiviteter. Vidare menar de att planerade 

utomhusaktiviteter är gynnsamma för elevens sociala relationer när vuxna är med i leken, då vågar alla 

elever att delta i leken, dessutom får eleverna som är blyga eller har andra svårigheter hjälp av vuxna 

för att förstå lekens reglar bättre. Personal i fritidshem anser att allt för mycket fria lek och 

personalbrist utomhus skapar utanförskap mellan alla elever speciellt elever med olika svårigheter.   

Nyckelord 

Fritidshemmets utomhusaktiviteter, sociala relationer, utveckling, lärande, sociokulturellt perspektiv  

 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Förord ................................................................................................................................................................. 0 

Beskrivning av författarnas insatser i studien ................................................................................................. 0 

Inledning ................................................................................................................................................ 1 

Tidigare forskning ................................................................................................................................. 2 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 5 

Teoretiskt perspektiv ............................................................................................................................ 5 

Det sociokulturella perspektivet ..................................................................................................................... 5 

Metod ...................................................................................................................................................... 7 

Val av metod ....................................................................................................................................................... 7 

Urval och avgränsningar ..................................................................................................................................... 8 

Undersökningspersoner .................................................................................................................................. 8 

Genomförande .................................................................................................................................................... 8 

Databearbetning och analysmetod ...................................................................................................................... 9 

Tematisk Analys ............................................................................................................................................. 9 

Steg 1: Att bekanta sig med data .................................................................................................................... 9 

Steg 2: Generera initiala koder ....................................................................................................................... 9 

Steg 3: Sökandet efter teman .......................................................................................................................... 9 

Steg 4: Granska teman .................................................................................................................................. 10 

Steg 5: Definiering och namngivning av teman ........................................................................................... 10 

Steg 6: Att producera rapporten ................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................................................ 11 

Studiens kvalitet ............................................................................................................................................... 12 

Resultat och analys .............................................................................................................................. 13 

1 Fördelar och nackdelar med utomhusaktiviteter ........................................................................................ 13 

1.1 Fördelar med utomhusaktiviteter ............................................................................................................ 13 

1.2 Nackdelar med utomhusaktiviteter ......................................................................................................... 14 

2 Utomhusaktiviteter och elevens sociala relationer .................................................................................... 15 

3 Fria-styrda lekar och elevens sociala relationer ......................................................................................... 16 

4 Naturen och elevens lärande ...................................................................................................................... 16 

Diskussion ............................................................................................................................................ 17 

Fördelar med utomhusaktiviteter .................................................................................................................. 17 

Nackdelar med utomhusaktiviteter ............................................................................................................... 18 

Utomhusaktiviteter och elevens sociala relationer ....................................................................................... 18 

Fria-styrda lekar och elevens sociala relationer ............................................................................................ 19 

Naturen och elevens lärande ......................................................................................................................... 19 

Betydelse för praktiken och professionen ......................................................................................................... 20 

Slutsatser ........................................................................................................................................................... 20 

Vidare forskning ............................................................................................................................................... 20 



 

 

Referenser ............................................................................................................................................ 22 

Bilagor .................................................................................................................................................. 24 

Bilaga 1- Informations-samt samtyckesbrev .................................................................................................... 24 

Bilaga 2- Intervjuguide ..................................................................................................................................... 26 

 

 



 

 

Förord 

Våra praktikperioder på två olika skolor i Stockholms stad har väckt ett stort intresse hos oss att 

studera fritidshems fysiska miljöer. Under praktiken på fritidshem spenderade vi mycket tid utomhus 

med eleverna och började då fundera över eventuella likheter och skillnader i hur elever beter sig 

beroende på om de befinner sig i klassrummet eller på skolgården.  

Detta arbete skulle inte ha varit möjligt utan samarbete och engagemang från flera personer. Därför 

vill vi rikta ett stort tack till all fin fritidshemspersonal som avsatt tid samt ordnat en fin och bekväm 

plats till våra samtal. Utan er hjälp skulle vi inte kunnat nå ett bra resultat. Vi vill även tacka vår 

handledare Camilla Rindstedt på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms 

universitet för all hjälp och goda råd.  

Under arbetet har vi fått mycket stöd från våra familjer vilket har varit enormt viktigt för slutförandet 

av detta arbete. Tack för ert tålamod! 

Slutligen tackar vi oss själva för vårt hårda arbete, vår uthållighet och vårt tålamod med varandra.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi var två personer som skrev detta arbete och fördelade alla rubriker i överenskommelse med 

varandra. Vi träffades i biblioteket några gånger innan vi skapade Googel docs och fortsatte skriva i 

detta dokument på varsitt håll. Vi delade först upp varje rubrik i uppsatsen och skrev sedan klart 

tillsammans. Vi genomförde och transkriberade fem intervjuer var, det vill säga tio sammanlagt. 

 

 

 

 



 

 

Inledning 

Enligt vår uppfattning är användningen av teoretiska kunskaper i praktiken ett bra sätt för eleven att få 

en bättre förståelse för olika ämnen. Enligt Pihlgren (2017) lär sig eleven av erfarenheter i vardagen, 

detta kan till exempel innebära att låta dem experimentera med olika inlärningsmetoder eller genom 

praktiska övningar och aktiviteter som till exempel att bygga, skapa, rita, baka eller leka.  

 

Vidare anser Pihlgren (2017) att detta även kan kopplas till specifika arbetsområden där eleverna kan 

få en bättre förståelse för viktiga ämnen, som till exempel samhälle och natur, genom olika aktiviteter 

som kopplar till teorin på ett praktiskt sätt och som även liknar verkligheten. En god lekmiljö kan 

stimulera eleverna att förbättra deras kommunikation och problemlösningsförmågor samtidigt som de 

får en större förståelse för oskrivna regler, både kulturella och sociala. (Pihlgren, 2017).  

 

Enligt Pihlgren (2017) är det viktigt att aktiviteter inte endast är pedagogiska utan även underhållande 

och utmanande. De ska väcka elevernas intresse och utmana dem att arbeta med sina kunskaper och 

lösa problem. Aktiviteterna ska uppmuntra eleverna att fundera över sina kunskaper, sin inlärning och 

sina tankar, detta kallas metakognitivt tankesätt (Pihlgren, 2017). Vi anser att en av de viktigaste 

delarna av en aktivitet är platsen, det vill säga i vilken lokal aktiviteten hålls eller om aktiviteten ska 

vara inomhus eller utomhus. På skolverkets hemsida finns en läroplan för grundskola, förskoleklass 

och fritidshem där följande står skrivet;   

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna 

en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, 

intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de 

inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande (Skolverket, 2011, s. 22). 

 

Enligt Fröman (2015) är det mycket vanligt att man inom pedagogiken studerar hur ett tematiskt 

arbetssätt i skolans verksamhet fungerar, vilket innebär att klasslärare och personal i fritidshemmet 

tillsammans med eleverna väljer ett tema som ska användas som grund för olika utomhusaktiviteter. 

Vidare anser Fröman (2015) att ett tematiskt arbetssätt leder till ett mer inspirerat, kreativt och 

uppmuntrande fritidshem. Detta kan till exempel bidra till att elever som har svårigheter att 

koncentrera sig i klassrummet ges större möjlighet till effektiv inlärning. I likhet med Fröman (2015) 

anser Wilhelmsson, Ottander och Lindestav (2012) att skolans inomhusmiljö kan ha en dålig inverkan 

på elever med koncentrationssvårigheter och leda till en försämrad prestation samt lågt 

självförtroende. 

 

Syftet med detta arbete är att studera hur personal på fritidshemmet beskriver och ser på betydelsen av 

utomhusaktiviteter för elevernas lärande av sociala färdigheter. Vår frågeställning utgår från att 

studera hur personal i fritidshemmet beskriver skolans utomhusmiljö för att utveckla elevernas lärande 

av sociala färdigheter. Enligt Brodin och Lindstrand (2008) har eleverna möjligheten att röra sig fritt 

under utomhusaktiviteter, vilket kan innebära att en del elever känner sig mindre begränsade att 

utforska och uppleva olika sinnen och känslor samtidigt som de skapar en koppling till naturen. Brodin 

och Lindstrand (2008) hävdar att det fortfarande finns mycket som är obeforskat inom detta område, 

exempelvis hur fritidspersonal kan genomföra dessa aktiviteter tillgängliga för alla och inkludera 

elever med olika funktionsnedsättningar och diagnoser. 



 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning i denna kvalitativa studie grundar sig i peer-reviewed artiklar. Haglund och 

Anderson (2009) beskriver att elever inte enbart erhåller kunskap i skolan utan även på fritidshem. 

Vidare skriver författarna om formellt och informellt lärande. Med detta menar de att det som sker i 

skolan kallas för formellt lärande och det som sker utanför skolan kallas för informellt lärande. 

Haglund och Anderson (2009) hävdar att informellt lärande är sådant vi lär oss genom aktiviteter och 

nöjen, utan att det finns ett uttalat mål att lära sig. I artikeln jämförs hur fritidspedagoger arbetar i USA 

och i Sverige. Enligt författarnas studier är lek en viktig del av elevernas lärande. Elever kan antingen 

leka fritt eller under fritidspedagogens vägledning, det vill säga fritidspedagogen kan med sin 

inblandning i leken bidra till att utveckla barns kompetens. Haglund och Anderson (2009) ser 

fritidshemmet som ett roligt och stimulerande komplement till den formella undervisningen. En 

förutsättning för att eleverna ska tycka att aktiviteterna är roliga och inspirerande är att de får vara med 

och välja och styra aktiviteterna i önskad riktning. På detta sätt ses aktiviteterna som fantasifulla och 

roliga samtidigt som de kan vara utvecklande och berikande för eleverna (Haglund & Anderson, 

2009).  

Szczepanski och Andersson (2015) lyfter i sin artikel frågan om platsens betydelse för lärande och 

undervisning i utomhusmiljö. I studien använder författarna landskapsbegreppet. Begreppet ger 

eleverna olika perspektiv för lärmiljöer.  Författarnas menar att eleverna inte enbart ges möjlighet att 

se och höra, utan även att uppleva doft, känna och beröra.  Syftet med undervisning utomhus är bland 

annat att utveckla relation till olika företeelser och fenomen och skapa en förståelse för samhället och 

miljön. På grund av det ökade intresset för undervisning utomhus är syftet med studien att undersöka 

utvecklingen av just utomhusmiljö och hur detta påverkar lärandet utifrån pedagogers perspektiv.  

Szczepanski och Andersson (2015) menar att utomhuspedagogik ger eleverna möjlighet att upptäcka 

nya miljöer utanför klassrummet samtidigt som de kan använda dess mångfald och förena teori och 

praktik inom ett visst ämne. Elevernas sinnen förstärks genom att de luktar, ser, hör, känner och berör. 

Szczepanski och Andersson (2015) menar att fördelen med undervisning utomhus att denna typ av 

undervisning bidrar till ett samspel mellan olika miljöer och förbättrar verklighetskänslan inom ett 

visst ämne, det vill säga att koppla ihop teori och praktik. Detta fångar elevernas intresse vilket 

förbättrar deras inlärning. Författarna nämner begreppet oneness, som är kopplade till 

helhetsupplevelsen av en viss plats. Begreppet används även vid integrationen med naturen, så kallad 

ekologisk medvetenhet. På så sätt kan eleverna få en bättre kontakt med naturen och ökad förståelse 

för dess resurser. Szczepanski och Andersson (2015) förklarar att begreppet interaktion innebär ett 

samspel med omgivningen och att kontinuitet innebär de erfarenheter som genereras i samhället. Detta 

är kopplat till den relationella karaktären och den yttre omgivningen av fysiska miljöer. Inom området 

pratar man även om affordance, det vill säga handlingsutrymmet i individens relation till sin 

omgivning. Detta påverkas lika mycket av elevernas intresse för platsen som av dess utformning, de 

resurser som erbjuds i miljön och individens intentioner. Erfarenheterna gör att mening skapas 

kontinuerligt genom handlingar. Vidare förklarar Szczepanski och Andersson (2015) ett annat 

begrepp, dwelling, som betyder bostad på engelska och är knutet till de platser som människor har valt 

att uppehålla sig vid. Människans handlingar anses vara en levande process och en resa i tid och rum 

mellan olika platser.Begreppet förloppslandskapet betecknar platsens utsträckning i tid och rum.  

Szczepanski och Andersson (2015) menar att för att förstå lärarens sätt att lära ut, krävs att man 

analyserar lärarens självupplevda erfarenheter, det vill säga de kunskaper som läraren har och som 

bidrar till utbildningen. Det kan vara genom icke verbal kunskap (titta på sina kollegor), genom 

moralisk eller praktisk klokhet samt genom så kallat förtrogenhet, det vill säga platsbundna minnen 

och upplevelser. Dessa kunskaper kan även vara känslomässiga och sinnliga. Författarna fokuserar 

även på hur man skapar en undervisning genom en handlingsram och ett handlingsutrymme utifrån ett 

visst sammanhang. Enligt Szczepanski och Andersson (2015) är det tydligt att den sinnliga och 



 

 

kroppsliga integrationen har en direkt inverkan på lärarens undervisning samt de fördelar som finns 

med utomhusundervisning. Detta bidrar till utveckling av elevernas platsidentitet samtidigt som en 

miljöomväxling positivt bidrar till inlärning. Vidare poängterar författarna att olika sinnesupplevelser 

och minnen samt platsens variation i samspel med omgivningen kan påverka vid 

utomhusundervisning, samtidigt som det även finns koppling till ekologisk medvetenhet, det vill säga 

att eleven skapar en koppling till naturen genom undervisningen. Slutligen kan lärarens personliga 

upplevelser och minnen kopplade till en viss plats ha stor inverkan på undervisningen (Szczepanski & 

Andersson, 2015). 

Brodin (2011) belyser i sin artikel hur utomhuspedagogik påverkar elevens lärande och utveckling. 

Brodin (2011) menar att elever som ofta befinner sig i naturen lär sig genom erfarenheter och 

sinnesupplevelser som de får utomhus. I likhet med Haglund och Anderson (2009) menar Brodin 

(2011) att genom ett informellt lärande lär sig eleven av personer, föremål och andra redskap som 

finns i omgivningen. Vidare hävdar Brodin (2011) att särskilda och designade miljöer har en direkt 

koppling till elevens utveckling och lärande genom lek och fri aktivitet. Med detta menar Brodin 

(2011) att pedagogen kan kombinera fria leker och naturen. Syftet är att stimulera elevens lärande, 

motivation och vilja att leka fritt utan pedagogens inflytande. Diskussionen kring utomhusaktiviteter 

som redskap för lärande har därför väckt ett intresse att byta skolans miljö även på skoldagen. 

Utomhusaktiviteter är starkt kopplad till elevens lärande, utveckling, hälsa och välbefinnande. 

Ytterligare lyfter Brodin (2011) frågan om vad rummet för lärande är. Hon menar att ofta använder 

pedagogen den utomhuspedagogiska miljön som komplement för elevens utveckling och lärande. 

Exempelvis kan fritidslärare använda sig av naturen som ett hjälpmedel för sin naturvetenskap eller 

matteundervisning. Både Brodin (2011) och Haglund och Anderson (2011) diskuterar begreppet 

informellt lärande. Med begreppet menar författarna att en informell undervisning ofta sker utanför det 

traditionella klassrummet, det vill säga elever lär sig flera ämnen utan pedagogens tidigare planeringar 

eller mål. Enligt Brodin (2011) har det blivit mycket vanligt för pedagoger att genomföra aktiviteter 

ute. Skogen och parken har blivit en stor arena för barns lärande redan från de första åren på förskolan. 

Massey, Stellino, Holliday, Godbersen, Rodia, Kucher, och Wilkison (2017) har genomfört en 

undersökning i ett låginkomstområde. Syftet med författarnas studie var att studera effekterna av 

strukturerade rastverksamheter på elever i grundskolan. Studien undersöker vuxna och elevers 

interaktioner under rasten samt elevers klassrumsbeteende i samband med rasten. Deltagarna var 

mellan tio till tolv år från fyra olika skolor. Författarnas studieresultat visade att 

strukturerade rastverksamheter där vuxna är med under aktiviteter bidrar till mer hälsosamma vanor 

hos eleverna. Eleverna blir helt enkelt mer aktiva under skoltiden. Massey, m.fl. (2017) menar att 

mobbning och utfrysning leder till dåliga skolresultat och sänkt självförtroende hos eleverna. 

Resultatet av denna studie visar att strukturerade utomhusaktiviteter under rasten samt personalens 

engagemang kan bidra till att negativa erfarenheter minimeras samt att eleverna får positiva alternativ 

till aktiviteter under rasten, som till exempel fysiska aktiviteter och ökad social inkludering.          

    

McNamara, Colley och Franklin (2015) har studerat sambandet mellan rastverksamhet, sociala 

relationer och hälsa. Författarna har genomfört en studie och fokuserat på fyra områden; kultur under 

rasten, betydande av stödjande vuxen ute på skolgården, betydelse av fysiska aktivisters variation 

under rasten, och betydelse av utrymme både inomhus och utomhus. McNamara, Colley och Franklin 

(2015) menar att eleverna behöver möjlighet att etablera positiva sociala relationer i skolan med sina 

kamrater men att förekomst av konflikter på skolgården förhindrar detta. När elevern sociala behov 

utelämnas gör detta att eleverna känner sig ensamma och isolerade, detta leder till mentala och fysiska 

ohälsa hos eleverna. McNamara, Colley och Franklin (2015) menar att det finns olika utmaningar 

under rasten som gör det svårt för eleverna att upprätthålla positiva relationer. Till exempel, 

personalbrist, liten skolgård och avsaknad av lekidéer hos eleverna. Otillräcklig personalstyrka ute på 

skolgården orsaker mobbning och social exkludering under rasten.  

  

Veiga, Leng, Cachucho, Ketelaar, Kok, Knobbe och Reieffe (2017) beskriver att barn lär sig att 

samspela med varandra när de leker utomhus. Samspel och social kompetens är viktiga för barns 

generella utveckling, långsiktiga välbefinnande, och skolprestationer. Vidare beskriver författarna att 



 

 

barn med social kompetens lättare kan delta i olika leksituationer. Syftet med studien var att studera 

om en viss form av social lek skulle kunna vara viktigare än andra former för utveckling av barnens 

sociala kompetens. Veiga m.fl. (2017) beskriver att studiens resultat visar att barn engagerar sig mest i 

grova fysiska aktiviteter som klättring och löpning. Det fanns ingen koppling mellan 

fantasi/låtsaslekar och barnens sociala kompetens. Veiga m.fl. (2017) menar att barn som leker längre 

stunder i mindre grupper bedömdes vara mer socialt kompetenta. Mindre grupper och längre stunder 

gör det möjligt för barnen att behålla sina kamrater i leken. Författarna menar att skolgårdens design 

kan uppmuntra till mer fysiska lekar. Efter långa sittande perioder i klassrummet behöver barn 

engagera sig i längre och mer intensiva fysiska aktiviteter.  

  

Durlak, Pachan och Weissberg (2010) menar att ASP (After School Programs) skapades för att 

förbättra barn och ungdomars sociala kompetens genom vuxenledda och organiserade aktiviteter efter 

skolan. ASP hade en övergripande positiv inverkan på deltagande ungdomar. De barn och ungdomar 

som deltog i studien var mellan fem och arton år. Resultatet visade att önskvärda förändringar skedde 

på tre områden: känslor och attityder, beteende förändringar och skolprestationer. Mer specifikt fanns 

det signifikanta ökningar av ungdomarnas självuppfattningar, bindning till skolan, positiva sociala 

beteenden, och prestationstestresultat. Studien syftade till att förbättra barn och ungdomars personliga 

och sociala färdigheter. Studien visade att deltagarna, jämfört med kontrollgruppen, visade viktiga 

ökningar i sin självuppfattning och bindning till skolan, positiva sociala beteenden, bättre skolbetyg 

och betydande minskningar av problembeteenden.  

  

Richmond, Sibthorp, Gookin, Annarella, och Ferri (2018) menar att det finns intresse för forskarna i 

USA att undersöka hur Out of School Time (OST) kan stödja barnens framgång. Skolrelaterade OST-

upplevelser inkluderar sport, klubbar, bild/konst och volontärarbete. Senare studier har funnit 

intressanta samband mellan skolrelaterat OST-deltagande och utveckling av särskilda icke-kognitiva 

faktorer som gynnar klassrumsinlärning. Sådana resultat inkluderar starkare sociala kontakter med 

kamrater, större identifiering med skolan och positiva sociala beteenden. Studiens syfte var att skapa 

en förståelse för hur OST-aktiviteter som OAE kan främja icke-kognitiva faktorer inom en grupp 

ungdomar. Richmond m.fl. (2018) menar att en typ av OST-erfarenhet som uppskattas på grund av 

dess inverkan på intrapersonella och interpersonella resultat är Out Door Adventure Education (OAE). 

OAE använder olika miljöer och aktiviteter, till exempel utflykter och kajakpaddling, för att främja 

kompetensutveckling och personlig tillväxt. OAE-erfarenheter förbättrar icke-kognitiva faktorer som 

självförtroende, social tillhörighet och uthållighet. Studiens resultat visar att när eleverna reste och 

bodde tillsammans i små sociala grupper fick eleverna möjligheten att komma närmre varandra genom 

gemensamma utmaningar och utökade personliga interaktioner utanför skolan (Richmond m.fl., 

2018).  

  

De fysiska och psykiska utmaningarna i samband med en OAE-upplevelse resulterade i att eleverna 

förstod att de kunde klara av motgångar och lösa svåra uppgifter. Det som är unikt med resultaten från 

denna studie är att eleverna kan återvända till en gemensam skolmiljö där resultaten direkt kan stödja 

klassrumsinlärning. Social kognitiv teori går ut på att elevernas prestationer bygger på en interaktion 

mellan beteenden, uppfattningar och miljöförhållanden. Dessa OAE-erfarenheter ger möjligheter för 

elever att bygga kompetenser inom en stödjande miljö som ger ständigt återkoppling. Författarna 

jämför elever som har upplevt OAE med elever som inte har upplevt OAE. Eleverna som har upplevt 

OAE har större chanser att uppnå bättre resultat i skolan, de kan prestera bättre och de kan hantera 

svårigheter bättre (Richmond m.fl., 2018).  

  

Sharkey, Hunnicutt, Mayworm, Schiedel och Calcagnotto (2014) menar att de flesta forskare är 

överens om att tillsyn av barn ute på skolgården är avgörande för positiv social utveckling. Tillsyn är 

särskilt viktig i situationer där barn har allt för mycket frihet och ostrukturerade interaktioner. 

Författarnas studieresultat visar att lärarna på skolgården borde vara tillgängliga, medvetna av 

omgivningen, ge eleverna en chans och se till att de följer regler.  

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Enligt Haglund och Anderson (2009) kan lärandet delas i formellt och informellt: det som sker i 

skolan kallas för formellt lärande och det som sker utanför skolan kallas för informellt lärande, som 

består av det eleverna lär sig genom aktiviteter utan ett specifikt syfte att lära sig. Detta sker genom 

exempelvis lekar och utomhusaktiviteter. Haglund och Anderson (2009) anser att fritidshemmet ska 

vara ett komplement till den formella undervisningen, där eleverna har möjlighet att styra 

aktiviteterna, i ett sätt som gör aktiviteterna roliga samtidigt som de är utvecklande.  

 

Szczepanski och Andersson (2015) anser att platsen har en stor betydelse till lärandet och 

undervisningen i en utomhusmiljö och pratar om bland annat landskapsbegreppet, som ger olika 

perspektiv för lärmiljöer. Begreppet innebär att eleverna har möjlighet att använda alla sina sinnen för 

att utveckla en förståelse för samhället och miljön. Vidare menar Szczepanski och Andersson (2015) 

att utomhuspedagogiken ger möjlighet till eleverna att förena teori och praktik i sitt lärande, vilket 

bidrar till elevernas intresse och gör undervisningen mer effektiv. I likhet med Haglund och Anderson 

(2009) anser Brodin (2011) att ett informellt lärande kan bidra att barnen lär sig mycket av sin 

omgivning. Genom att kombinera fria lekar och naturen utomhus kan elevens lärande och motivation 

stimuleras. Dessutom kan naturen även användas som ett hjälpmedel till undervisningen.  

 

När man talar om samspel mellan eleverna, anser Veiga,  Leng,  Cachucho,  Ketelaar, Kok,  Knobbe 

 och  Reieffe  (2017) att barn utvecklar samspelet och den sociala kompetensen mellan varandra när de 

leker utomhus. Detta är viktigt för elevernas utveckling och skolprestationer samt för deras relation 

med andra elever. Vidare beskriver Veiga m.fl. (2017) att barn som leker längre stunder i mindre 

grupper bedöms vara mer socialt kompetenta, eftersom det ger möjlighet för dem att socialisera bättre 

med sina kamrater. En studie som gjordes av Durlak,  Pachan  och  Weissberg  (2010) visade att 

elevernas sociala kompetens kan förbättras genom vuxenledda och organiserade aktiviteter efter 

skoltiden, vilket kan bland annat leda till ett positivt socialt beteende och bättre skolbetyg. 

Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att studera hur personal i fritidshemmet beskriver och ser på betydelsen av  

utomhusaktiviteter för elevens lärande av sociala färdigheter. 

• På vilka sätt menar personal i fritidshemmet att de arbetar med elevens sociala relationer i 

fritidshemmets utomhusmiljö? 

• Hur samspelar eleverna under utomhusaktiviteter enligt personal i fritidshemmet? 

Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva det sociokulturella perspektivet. Det finns många begrepp 

inom detta perspektiv men vi kommer att fokusera på samspel, lärande, mediering, kulturella redskap, 

kommunikation, imitation. Dessa begrepp kommer att kursiveras i detta avsnitt. Två kända teoretiker 

inom det sociokulturella perspektivet är den ryske psykologen Vygotskji (2001) och den svenske 

psykologen Säljö (2000).  



 

 

Enligt Säljö (2000) kan det mänskliga lärandet beskrivas utifrån olika perspektiv som är 

sammankopplade till varandra, exempelvis utifrån de kemiska och elektriska reaktionerna från 

människans hjärna och nervsystem, hur människors minnen fungerar och vilka metoder man ska 

använda för att individen ska lära sig. Människans inlärning är mer komplext än endast individens 

egen kapacitet och biologiska förmågor; det påverkas starkt av omgivningen och dess resurser samt 

vårt samspel med andra människor. Enligt Säljö (2000) innebär detta att vi lär oss konstant av 

varandra genom vardagliga upplevelser och aktiviteter. Inom vårt sociokulturella samhälle finns även 

olika verktyg och resurser som kan hjälpa oss med vårt tänkande och inlärningen. 

  

Enligt Säljö (2000) har kommunikation en utsida vänd mot andra och en insida mot oss själva och vårt 

egen tänkande. Människor är villiga att kommunicera med andra och sin omvärld redan vid födelsen. 

Språket används för att kunna upprätthålla och utveckla denna strävan mot att kommunicera. Vidare 

förklarar Säljö (2000) att individernas sätt att uppfatta världen och agera i den har nära kontakt med de 

omgivande sociala och kulturella mönstren. I vardagen använder sig människor av kulturella redskap 

genom kommunikation dessutom är kommunikation länken mellan kulturen och människors tänkande. 

Säljö (2000) anser att i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt 

centrala och utgör länken mellan eleven och omgivningen. Det är genom att kommunicera om vad 

som händer i lekar och interaktioner, som eleverna blir delaktiga i hur människor i dess omgivning 

uppfattar och förklarar företeelser. Det sociokulturella perspektivet pekar ut ett medium genom vilken 

lärande och utveckling äger rum. Säljö (2000) beskriver att i ett sociokulturellt perspektiv är 

kommunikation länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion). Kommunikation fungerar 

som ett medium eller kanal genom vilken lärande och utveckling sker.  

  

Säljö (2000) menar att i det sociokulturella perspektivet diskuteras lednings- eller 

överföringsmetaforen, som innebär att människor kan överföra kunskaper och information genom att 

skicka och koda in olika meddelanden i språklig form till andra människor, med hjälp av ett medium, 

som kan vara ett språk, en text eller en bild. Säljö (2000) menar att genom denna process har 

människan möjlighet att lära sig något nytt och även spara denna kunskap till en framtida användning. 

Detta kan vara fakta men även principer och värderingar. Metoden kan användas främst vid lärande, 

där läraren förmedlar olika kunskaper, som kommer motta kunskapen och lagra in i sitt minne på ett så 

kallat för “kunskapsförråd” till framtida upplevelser. Säljö (2000) menar att mediering innebär att 

människors tänkande och världsbild uppstår från dess kultur, dess intellektuella och fysiska redskap. 

Mediering sker inte enbart med fysiska redskap utan människans mest viktigaste mediering är de 

resurser som finns i dess språk. Smidt (2010) beskriver att mediering handlar om att använda 

kulturella redskap eller tecken för att göra kvalitativa förändringar av tänkandet. Människors 

interaktioner med omvärlden medieras alltid med hjälp av samhällets tecken eller kulturella redskap.   

  

Smidt (2010) menar att kulturella redskap är de företeelser, tecken eller symboler som människor 

inom olika grupperingar har utvecklat under lång tid som hjälp att tänka och reflektera över sina 

värderingar, idéer, principer och vanor. Kulturella redskap utgörs främst av språket, men även sådant 

som datorer, musik, konst, pengar, med mera. Vidare beskriver Smidt (2010) att kulturella redskap är 

resultat av människans kulturella aktiviteter. Kulturella redskap är inte medfödda, utan syntetiska och 

har uppstått genom sociala snarare än individuella handlingar. I alla kulturer i hela världen har 

människor utvecklat sätt att representera sina tankar och känslor med hjälp av symboliska medel som 

skrift, måleri, musik och dans. Smidt (2010) beskriver att dessa symboliska medel som kulturella 

redskap och människor blir medvetna om sina tankar genom dessa redskap.  

  

Enligt Säljö (2000) är språket en viktig form av kommunikation mellan oss människor, som till 

skillnad från andra arter kan tydligt samspela med varandra genom språket. Genom språket kan vi byta 

information och kunskaper, utföra fysiska handlingar och även bättre förstå om oss själva och vår 

omgivning. Han menar att människans kunskap är diskursiv, det vill säga språkligt, till sin natur. 

Människan har även förmågan att tänka och uppfatta verkligheten på ett sätt som andra arter inte kan. 

Vidare hävdar Säljö (2000) att människor är formade av sociala och kulturella erfarenheter som anses 

vara instinkter och reflexer som är en del av människoarten och som skiljer sig i olika delar i världen; 

det påverkas av vår kultur och omgivning. Det innebär att människan har möjlighet att anpassa sig till 



 

 

olika miljöer och anpassa sig till sin omvärld på ett mer avancerat och utvecklat sätt jämfört med andra 

djurarter (Säljö, 2000).   

  

Enligt Säljö (2000) blir människan sedan i tidigt år introducerat till en komplex omvärld med olika 

typer av kulturer och omgivningen är en viktig faktor till människans utveckling. Säljö (2000) menar 

att individens utveckling sker utifrån två olika nivåer: först sker en biologisk mognad där människan 

utvecklar sin förmåga att använda kroppens funktioner och samspela med andra människor genom 

fysisk, och verbal kommunikation. Därefter sker en kommunikativ och social mognad genom en 

kombination av människans egna biologiska förutsättningar och behov av kontakt med dess samspel 

med omgivning. Säljö (2000) menar att den biologiska delen av människan är endast en faktor till dess 

inlärning. De viktigaste faktorer som också påverkar inlärningen har inget med vår natur som 

människor att göra; det har med vår syn på omvärlden, våra förutsättningar, kulturer och miljöer samt 

hur vi kommunicerar och samspelar med andra individer. På det sättet kan människan dela med sig 

sina färdigheter, lyssna på varandra och lära sig nya saker. Detta speglas även på olika grundliga 

förmågor som vi människor har, exempelvis att läsa, skriva eller rita. Alla dessa förmågor har en 

direkt koppling till vår kommunikation och utgör en form av fysisk kommunikation. Vi människor har 

förmågan att förstå teorin och utöva praktiken (Säljö, 2000).  

  

Enligt Strandberg (2006) anser vissa människor att sociala kompetenser handlar om hur elever bör 

bete sig i hemmet eller i skolan men genom ett sociokulturellt perspektiv är den sociala kompetensen 

ett fundament för människors utveckling. Vygostskji (2001) nämner att elevens intellektuella, sociala 

och emotionella förmågor har sina rötter i sociala relationer. Vygotskij (2001) grundtanke om samspel 

innebär hur elever interagerar med varandra samt med sin omgivning. Elever lär sig redan i skolan att 

kommunicera med andra elever och med vuxna. Samspelet är en viktig del för elevens relation med 

andra människor. Elevernas tolkning av omvärlden påverkas av de olika medaktörer som bidrar till en 

bättre förståelse av hur världen fungerar. Enligt Vygotskji (2001) innebär detta att omvärlden förtolkas 

för eleven och gör det möjligt för denne att tänka och agera i verkligheten, genom olika lekar och 

aktiviteter. Elevernas utveckling beror inte endast på dem som individer utan även på dess omgivning 

och främst på det sociala samspelet som bedrivs av de vuxna runt omkring. Allt detta är en viktig 

faktor till elevernas utveckling av social praktik. Vygotskij (2001) menar att elever alltid kan göra mer 

och lösa svårare uppgifter i samarbete och under handledning än på egen hand. Dessutom är eleven 

klokare och starkare i samarbetet än när de arbetar själva. Elevens förmåga att lösa svårare 

intellektuella uppgifter höjs när de samarbetar med vuxna och andra jämnåringar.  

Metod 

I detta avsnitt presenteras val av metod, urval och avgränsning, genomförande, databearbetning och 

analysmetod. 

Val av metod 

Första steget i val av metod var att välja vilken metod som passar bäst för de frågeställningar som vi 

hade formulerat. Vi bestämde oss för att studera hur personal på fritidshemmet beskriver och ser på 

betydelsen av utomhusaktiviteter för elevens lärande av sociala färdigheter. Holme, Solvang och 

Nilsson (1997) rekommenderar att man inte inriktar sig på bara en metod, utan att man borde studera 

vilka fördelar och konsekvenser metodvalet leder till. Enligt författarna finns det ingen skillnad mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder, det vill säga att båda metoderna är ett redskap för studenten och 

forskaren i deras studier. Vi bestämde oss för att använda den kvalitativa forskningsintervjun och 

tematisk analys, vilket vi anser passar bäst för vår studie. 



 

 

Ahrne och Svensson (2015) påpekar att det finns fördelar och nackdelar med att använda kvalitativa 

intervjumetoder. Med detta menar författarna att studenten som skriver sitt självständiga arbete har 

nytta av att strukturera och anpassa frågorna i den ordning som förväntas. Däremot blir det naturligtvis 

annorlunda om studenten använder sig av standardiserade frågeformulär. På detta sätt får studenten 

eller forskare en bredare bild och beskrivning än vad de får med färdigformulerade frågor. Vidare 

poängterar författarna att det även kan uppstå problem om studenten eller forskaren gör kvalitativa 

intervjuer, det villa säga att studenten bör tänka på med vem och var intervjun sker. En av våra 

informanter hade bara en ledig dag men en mycket begränsad tid. Då bestämde vi att genomföra 

intervjun i två etapper. Risken att dela upp på två tillfällen är att man kan tappa den röda tråden eller 

informantens koncentration. 

Ahrne och Svensson (2015) påpekar att miljön påverkar hur informanten uttrycker sin identitet. Ett 

tydligt exempel är att om intervjun sker hemma hos informanten väcks vissa känslor till skillnad från 

om intervjun sker på arbetsplatsen då informanten ofta uttrycker sig mer yrkesmässigt. Det blir därför 

väsentligt att tänka över vilka personer som kommer intervjuas men framförallt måste studenten 

övertyga läsaren att resultat inte blev som det blev på grund av att de endast intervjuat en viss grupp av 

personer (Ahrne och Svensson, 2015).  

Urval och avgränsningar 

Tio intervjuer utfördes under en vecka. Intervjuerna skedde på fem skolor i Stockholmsområdet. För 

att välja skolorna, gick vi genom deras hemsidor och sökte skolor med egen fritidsverksamhet och där 

vi kunde få kontakt med personalen. Vi etablerade kontakt via mejl (Se bilaga 1) och telefonsamtal. 

Kriterierna vi hade satt upp var att alla informanter skulle ha arbetat ett flertal år inom fritidshem och 

att de hade relevant utbildning, såsom fritidslärare, fritidspedagog eller fritidsledare. Våra informanter 

hade varierande ålder, bakgrund och kön.  

Undersökningspersoner 

Studiens undersökningspersoner består av tio personer i åldrarna 30 – 55 år som arbetar samtliga både 

i skola och på fritidshem. Några informanter har arbetat i samma verksamhet i flera år. Två av 

informanterna är utbildade förskolelärare men båda två arbetar som lärare i förskoleklass och på 

förskoleklassens fritidshem. Fem är utbildade fritidslärare och tre är utbildade fritidsledare. Två av 

fritidslärarna arbetar både som klasslärare och på fritidsklubben. I förväg fick alla informanter ett mejl 

där vi berättade lite om vår studie och dess syfte, samt en intervjuguide med de frågor vi skulle ta upp 

under intervjun (Se bilaga 1 och 2). Ahrne och Svensson (2015) anser att även om alla informanter 

tycks vara mycket intresserade att delta i studien, kan det också hända att de blir stressade på grund av 

att det tar tid att delta. Det blir därför väsentligt att i förväg försöka boka tid och plats för möten och 

förbereda sig för eventuella hinder (Ahrne & Svensson, 2015). I resultatavsnittet presenteras samtliga 

informanter som personal i fritidshemmet som redan överenskommits i vårt första samtal. 

Genomförande 

Första kontakt togs som ovan nämndes via mejl. Det var 7 informanter som svarade på mejl medan 3 

inte gjorde det. För att skynda på processen åkte vi till 3 skolor för att söka upp personal och avtalade 

tid för intervju. Samtliga informanter svarade efter kontakt ja eftersom de tycket att temat om 

utomhusaktiviteter var mycket intressant. Efter att den första kontakten etablerats var det dags att boka 

tid. Det är viktigt att i förväg tänka igenom planeringen och att inte boka flera än 2-3 intervjuer per 

dag. Intervjuerna utfördes vid samtliga tillfällen i ett avskilt rum. Stödmaterial vi använt var papper, 

penna, Ipad och mobiltelefon. Vi skulle egentligen genomföra intervjuarna tillsammans men eftersom 

vi hade lite kort tid, bestämde oss att göra 5 intervjuer var. Under våra tidigare kurser fick vi 

genomföra ett par intervjuer i olika tillfällen. Även om intervjuerna inte övergränsade 1 timme var det 

viktigt för oss att i förväg planera tid både för intervjuer och transkribering.  



 

 

Intervjuguiden bestod av 18 öppna frågor (Se bilaga 2) som utformades direkt i koppling till vårt syfte 

och våra frågeställningar. Det är viktigt att informanter känner sig bekväma att tala fritt och att det inte 

blir några störningsmoment under samtalet. Informanterna blev informerade vad intervjun skulle 

handla om och de skulle vara helt anonyma igenom ett samtyckesbrev som skickats i förväg (Se bilaga 

1). Intervjuerna skedde i 25-35. Under intervjuarna märkte vi att några informanter var mycket 

intresserad av utomhusaktiviteter, vilket underlättade deras uppfattning av vår studie  

Databearbetning och analysmetod 

Tematisk Analys 

Efter att det inspelade materialet transkriberats analyserades materialet med hjälp av tematisk analys 

(Braun & Clarke, 2006). Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk analys passande för att analysera 

och identifiera tema och mönster i materialet. Ett tema fångar något viktigt om data i relation till 

forskningsfrågan, och företräder någon nivå av mönstrat svar eller mening inom data. Denna metod 

har sex steg som hanterar och organiserar datamaterialet.  

Steg 1: Att bekanta sig med data  

Braun och Clarke (2006) beskriver att det är viktigt att vara bekant med alla aspekter av insamlade 

data. Under den här fasen rekommenderas att börja anteckna eller markera idéer för kodning. I 

huvudsak fortsätter kodningen att utvecklas och definieras genom hela analysen. Vi har arbetat med 

verbala data, det vill säga intervjuer, så alla data har transkriberats till skriftlig form. Tematisk analys 

kräver emellertid inte samma detaljnivå i transkriptet som samtalsanalys eller berättande analys. Vid 

transkriberingen av data i en tematisk analys krävs en noggrann och grundlig transkription av alla data. 

Det som är viktigt är att transkriberingen ska behålla den information som behövs från de verbala data 

och som är nära till dess ursprungliga natur. Intervjuerna har spelats in i mobilen och på datorn, allt 

som sades transkriberades ordagrant. Vi hade spelat in intervjuerna i mobilen och i datorn så vi 

lyssnade på ljudinspelningarna och transkriberade allt som påstods.  

Steg 2: Generera initiala koder 

Enligt Braun och Clarke (2006) innebär detta steg produktion av initiala koder. Koder identifierar en 

funktion av de data som visar sig intressant för forskaren och hänvisar till den mest grundläggande 

delen av de råa data som kan bedömas på ett meningsfullt sätt angående fenomenet. 

Kodningsprocessen är en del av analysen eftersom data organiseras i meningsfulla grupper. De kodade 

data skiljer emellertid från analysenheterna eller teman, vilka ofta är bredare. Teman, som börjar 

utvecklas i nästa steg, där tolkningsanalysen av data inträffar. Det lönar sig att arbeta systematiskt 

genom hela datasatsen och ge fullständig och lika uppmärksamhet åt varje dataobjekt och identifiera 

intressanta aspekter i de datadelar som kan utgöra grunden för upprepade mönster (teman) över 

datasatsen. Det finns ett antal sätt att koda extrakt. Vid manuell kodning kan färgpennor användas på 

de texter som analyseras för att indikera potentiella mönster. Vi skapade koder utifrån data. Texten 

bröts ner i mindre delar och grupper på ett systematiskt sätt. Olika mönster markerades med olika 

färgpennor och noteringar, dessa mönster var grunden för olika teman. Liknande koder matchades med 

varandra,och varje kod samlades ihop i ett separat papper.  

Steg 3: Sökandet efter teman  

Braun och Clarke (2006) förklarar att detta steg börjar när alla data har kodats, samlats inledningsvis 

och att det finns en lång lista över de olika koder som har identifierats över data. Detta steg, som 

fokuserar på analysen på temanivån och involverar att sortera de olika koderna i potentiella teman och 

samla alla relevanta kodade dataextrakt inom de identifierade temana. Det bör användas visuella 

representationer för att sortera olika koder i teman. Koderna bör namnges och en kort beskrivning på 

varje kod bör läggas till. Vissa koder tycks inte höra någonstans, då kan de samlas in i egen hög/tema 

som kan kallas för felaktigt. Vissa initialkoder kan fortsätta att bilda huvudteman, medan andra kan 

bilda undertema och andra kan fortfarande kastas. Detta steg avslutas med en samling av kandidat 

teman, undertema och alla utdrag av data som har kodats i förhållande till dem. Koderna som samlades 



 

 

in till eventuella teman analyserades samt olika koder kombinerades till fyra övergripande teman. det 

första temat är fördelar och nackdelar med utomhusaktiviteter, det andra temat är utomhusaktiviteter 

och barnens sociala relationer, det tredje temat är fria-styrda lekar och barnens sociala relationer, och 

slutligen det fjärde temat är naturen och barnens lärande. Fördelar med utomhusaktiviteter är att 

konflikter minskar, det blir sociala relationer och även bättre skolprestationer. Nackdelar med 

utomhusaktiviteter är att utanförskap och konflikter kan förekomma mellan eleverna. Det andra temat 

innebär att eleverna samspela framförallt genom leken. Enligt informanterna kan eleverna i den fria 

och kollektiva leken få möjligheter att uttrycka sina upplevelser och känslor. Det tredje temat beskrivs 

sambandet mellan fria och styrda lekar och hur dessa påverkar elevernas sociala relationer, utifrån 

informanternas perspektiv. Flera informanter nämner vikten av aktiviteterna utomhus för elevernas 

lärande men anser att detta kan kräva ett stort engagemang och planering av personalen. Det fjärde 

temat diskuteras hur aktiviteterna utomhus i naturen påverkar elevernas lärande samt hur naturen kan 

användas som bland annat verktyg till elevernas inlärning av olika teoretiska ämnen.  

För att underlätta sorteringen av koderna använde vi oss av visuella representationer. Vi gjorde detta 

genom att namnge de olika koderna tillsammans med en kort beskrivning på varje kod. Vissa koder 

skapades underteman, (fördelar med utomhusaktiviteter samt nackdelar med utomhusaktiviteter).  

Steg 4: Granska teman 

Enligt Braun och Clarke (2006) börjar steg 4 när en uppsättning av kandidatteman utformats, och det 

handlar om att bearbeta dessa teman. Under denna fas kommer det att bli uppenbart att vissa 

kandidatteman inte egentligen är teman, till exempel om det inte finns tillräckligt med data för att 

stödja dem eller data är för olika, medan andra kan kollapsa ihop varandra. Andra teman kan behöva 

delas upp i separata teman. Data inom teman bör sammanfattas meningsfullt, medan det borde finnas 

tydliga och identifierbara skillnader mellan teman. Detta steg innehåller två nivåer av granskning och 

bearbetning av teman. Den första nivån omfattar granskning av kodade datautdrag. Det betyder att alla 

samlade dataextrakten måste läsas för varje tema och övervägas om de verkar utgöra ett 

sammanhängande mönster. Om kandidatteman verkar utgöra ett sammanhängande mönster, försätts 

granskning till den andra fasen. Om kandidatteman inte passar, måste det övervägas om temat i sig är 

problematiskt, eller om några av de extraheringar som ingår i det helt enkelt inte passar där. I detta fall 

måste temat omarbetas, skapas ett nytt tema, hittas en plats för de utdrag som för närvarande inte 

passar in i ett redan befintligt tema eller elimineras från analysen. Den andra fasen innehåller en 

liknande process, men i förhållande till hela data. Steg fyra har två olika nivåer, i första nivå gick vi 

igenom varje tema för att se om våra kodningar passade in och stämde överens för att tillsammans 

bilda ett sammanhängande och meningsfullt mönster. Om våra teman inte skulle genera i detta, skulle 

vi kunna behöva tänka om, kanske skulle vi skapa ett nytt tema, eller fördela koderna mellan andra 

teman. När vi var klara med nivå ett kunde vi börja nivå två. Här såg vi om våra teman fungerade i 

förhållande till vår datamängd. Vi har dessutom börjat skapa en tematisk karta, detta skapa utrymme 

för ytterligare kodningar och indelningar i teman som vi kunde ha missat under tidigare steg.  

Steg 5: Definiering och namngivning av teman 

Braun och Clarke (2006) menar att detta steg börjar när det finns en tillfredsställande tematisk karta 

över data. Vid det här skedet definieras de teman som presenterar analysen och de analyserande data 

inom dem. Definiering av teman innebär att känna till det centrala i varje tema samt att bestämma 

vilken aspekt av data varje tema fångar. Det är viktigt att inte försöka få ett tema att göra för mycket, 

eller att vara för varierat och komplext. Detta görs genom att gå tillbaka till samlade data extrakt för 

varje tema och organisera dem till en sammanhängande och konsekvent samling med medföljande 

berättelse. Det är viktigt att du inte bara parafraserar innehållet i de presenterade data extrakten utan 

identifierar vad som är av intresse för dem och varför. Det behövs en detaljerad analys för varje enskilt 

tema. Förutom att identifiera berättelsen av varje tema är det också viktigt att överväga hur det passar 

in i den bredare kontexten som berättas om data, i relation till forskningsfrågan, för att säkerställa att 

det inte är för mycket överlapp mellan teman. Under steg fem började vi namnge, definiera och 

avgränsa teman, sedan la vi fram dem i vår analys. Vi har både presentat och även förklarat vad som 

utgjorde temanas innehåll och gjorde dem viktiga och intressanta. 



 

 

Steg 6: Att producera rapporten 

Enligt Braun och Clarke (2006) börjar steg 6 när en uppsättning av fullt utarbetade teman finns och 

detta involverar den slutliga analysen och skrivningen av rapporten. Det är viktigt att analysen 

(uppfattningen av den, inklusive dataextrakt) ger en kortfattad, sammanhängande, logisk, icke-

repetitiv och intressant berättelse av data inom och över teman. Rapporten presenterades skriftligt, 

sedan skrevs analysen in i rapporten. Analysen gav en sammanhängande, logisk, icke-repetitiv och 

intressant berättelse av data inom och över teman.  

Forskningsetiska överväganden  

Enligt vetenskapsrådet (2002) har forskningsetiska övervägande fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. I vår studie har vi utgått från dessa när vi 

intervjuat fritidslärarna. Vi har kontaktat intervjupersoner personligen, via mejl och telefonsamtal. 

Först har vi berättat om studiens syfte, sedan har vi bokat tid för intervjuer via mejl och även på plats i 

skolan. Vi har informerat informanterna att deras medverkan i studien är frivillig samt att de när som 

helst under intervjun kunde välja att avbryta intervjun. Vi har informerat dem om att intervjumaterialet 

kommer att endast användas till forskningens ändamål och deltagarna kommer att avidentifieras i 

studien.   

Intervjuerna som utfördes i studien var semistrukturerade med 18 öppna frågor (Se bilaga 2). 

Intervjuguiden utformades direkt i koppling till vårt syfte och våra frågeställningar. Personerna som 

blev intervjuade fick veta att de skulle anonymiseras. Även namnen på skolorna där intervjuerna hölls 

är inte nämnda i studien. På det sätt blev informanterna säkra att kunna prata fritt utan att deras 

integritet kunde röjas (Ahrne & Svensson, 2015). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningspersonerna om syftet med 

studien, om studiens innehåll, om att de kan avbryta intervjun om de vill och om att deras medverkan 

är frivilligt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att informerat samtycke innebär att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. Deltagarna 

bör informeras om procedurerna i forskningsprojektet genom briefing. Där bör ingå information 

om konfidentialitet och vem som kommer att få tillgång till intervjun och deltagarnas eventuella 

tillgång till utskriften och analysen av kvalitativa data.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär samtyckeskravet att forskaren ska erhålla informanters och 

undersökningsdeltagares samtycke. Deltagarna har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. De kan avbryta sin deltagande utan att detta orsakar negativa följder för 

dem. Deltagarnas samtycke togs emot via mail innan intervjuerna genomfördes. Vid bokning av varje 

intervju skickades ett informationsmail till deltagarna. Där beskrevs studiens syfte och kortfattad 

information om studiens innehåll. I början av varje intervju påmindes deltagarna att de godkänt 

studiens krav som skickades till dem via mail (Se bilaga 1).  
 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att konfidentalitet i forskning betyder att privata data som 

identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Informanterna bör godkänna 

publikation av informationen som kan lämnas ut och som potentiellt kan kännas igen av andra.  

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att om en deltagare vill utträdas ur ett forskningsmaterial bör detta 

tas hänsyn till. En vanlig form för utträde är så kallad anonymisering, vilket innebär att data står kvar 

men att alla möjligheter till identifikation elimineras. Vetenskapsrådet (2017) belyser att anonymitet 

kan uppnås genom att man gör insamlingen av material utan att individens identitet noteras.   

Anonymitet ska skiljas från pseudonymisering eller den situation där forskargruppen via kodnycklar 

kan hänföra uppgifter till enskilda individer. Detta är viktigt vid longitudinella studier eller för att 

kunna kontrollera forskningen. Konfidentialitetskravet ska ha följts, det vill säga andra namn som 

använts på deltagarna och som ökar risken för att koppla in deltagarna till studien har eliminerats. 

Deltagarna ska vara anonyma och insamlade data kommer att förstöras för att inte härleda 

informanterna till studien.  



 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär nyttjandekravet att deltagarnas information som insamlades för 

forskningssyfte får användas endast i forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syfte.  

Studiens kvalitet 

Vi har valt en kvalitativ forskningsintervju till denna studie, metoden var passande och vi fick svar på 

undersökande frågor. Bryman (2011) beskriver flertal fördelar med öppna intervjufrågor. Vi använde 

öppna frågor när vi genomförde intervjuerna. Fördelar med öppna frågor är att informanterna kan 

svara med sina egna ord, de tvingas alltså inte svara med forskarens ordval. Öppna frågor lämnar 

utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner och de leder inte informanternas tankar i 

någon viss riktning. På så sätt kan man få reda på informanternas kunskapsnivå och hur de tolkar en 

fråga. Vidare beskriver Bryman (2011) att nackdelar med öppna intervjufrågor är att de är tidsödande 

för intervjuarna. Informanterna pratar längre än vid en sluten fråga. När vi genomförde intervjuerna 

och ställde öppna frågor svarade några informanter på flera frågor i ett svar, vilket var tidskrävande för 

oss. Trots att de svarade på flera frågor i ett svar, fick vi inte de detaljer som vi önskade, vilket 

medförde att vi ställde samma fråga på ett annat sätt och slutligen fick svar på önskade frågor.  

  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker kunskap uttryckt på 

normal prosa och den har som mål att inhämta nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter. 

Författarna menar att intervjun söker meningen hos centrala teman i intervjupersonens livsvärld. 

Intervjuaren måste ha kunskap om intervjuämnet och vara observant på och kunna tolka tonfall, 

ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck. Intervjuaren kan försöka formulera det underförstådda 

budskapet och sända tillbaka det till intervjupersonen och kanske få en omedelbar bekräftelse på om 

tolkningen är riktig eller inte. Vi valde att sammanfatta informantens svar och be dem bekräfta om vi 

hade uppfattat dem på det sätt de syftat på.  Metodens styrkor var att vi fick in ett brett och varierat 

material från informanterna, alla deltagarna svarade på frågor, de beskrev sina upplevelser och delade 

med sig av erfarenheter på ett nyanserat sätt. En annan styrka med metoden var att den genomfördes 

av två personer, vilket både sparade tid och underlättade arbetsprocessen. Svagheten med metoden var 

att den tog tid att hitta fritidslärare som ville ställa upp på intervju samt att transkriberingen var 

tidskrävande. Bryman (2011) menar att problemet med att skriva ner intervjuerna är att det är en 

mycket tidsödande process. Man får räkna med att det tar fem till sex timmar att transkribera en 

timmes muntlig intervju. Detta innebär att mycket material måste granskas i analysen.  
 

Enligt Bryman (2011) rör reliabilitet (tillförlitlighet) frågan om resultatet från en undersökning blir 

desamma om undersökningen genomförs på nytt. För att stärka reliabiliteten förklarade vi vårt 

tillvägagångssätt i metoden och var försiktiga under transkriberingen då vi transkriberade 

informanternas svar ordagrant för att inte bidra till att reliabiliteten sänks på grund av slarvfel, 

feltolkningar och oläsliga anteckningar. Trost (2010) menar att idén med att man skall får samma svar 

på en fråga då den ställs vid skilda tillfällen bygger på en föreställning om att konstans skall finnas, 

det vill säga att intervjupersonen är statisk eller oföränderlig i sina tankar, i sina beteenden och i sina 

åsikter. Men detta är omöjligt, människor är inte alls statisk utan tvärtom fungerar människor konstant 

som deltagare och aktörer i en process. Det innebär i sin tur att svaren inte alls måste bli detsamma 

varje gång den givna frågan ställs. Vidare beskriver Trost (2010) att idén med reliabilitet bygger på att 

man gör kvantitativa studier, att man mäter och anger värden på variabler för varje enhet.   
 

Bryman (2011) menar att validitet går ut på att bedöma om de slutsatser som generats från en 

undersökning hänger ihop eller inte. I vår undersökning baserades allt på informanters beskrivningar 

av och syn på utomhusaktiviteter och elevers sociala färdigheter. Vi följde vårt syfte och våra 

frågeställningar för att säkerställa validitet och reliabilitet. Genom att se om vi verkligen svarat på dem 

och genom att ge en bild av informanters synpunkter. Trost (2010) menar att både reliabilitet och 

validitets kommer från kvantitativa metodologier. Dessa begrepp och termer blir annorlunda i 

samband med kvalitativa metoder. I kvalitativa metoder mäter och tolkar forskare resultatet.  



 

 

Resultat och analys 

Med hjälp av tematisk analys av det insamlade materialet har vi kommit fram till fyra teman. Det 

första temat är fördelar och nackdelar med utomhusaktiviteter, det andra temat är utomhusaktiviteter 

och elevens sociala relationer, det tredje temat är fria-styrda lekar och elevens sociala relationer, och 

det fjärde och sista temat är naturen och elevens lärande.   

1 Fördelar och nackdelar med utomhusaktiviteter 

Fördelar med utomhusaktiviteter är att konflikter minskar, det blir sociala relationer och även bättre 

skolprestationer. Nackdelar med utomhusaktiviteter är att utanförskap och konflikter kan förekomma 

mellan eleverna.  

1.1 Fördelar med utomhusaktiviteter   

Informanterna lyfter tre fördelar med utomhusaktiviteter. Fördelarna är att de bidrar till färre 

konflikter, eleverna kan prestera bättre i klassrummet på grund av dessa aktiviteter samt att 

utomhusaktiviteter leder till bättre sociala relationer.   

Flera av informanterna anser att konflikter minskar när eleverna genomför utomhusaktiviteter på 

skolgården. En av informanterna hävdar att eleverna behöver större plats för att röra sig fritt utan att 

stöta på någon eller störa andras arbete och arbetsro. Detta gäller framförallt elever som har ett större 

behov av att röra på sig och därför behöver gå ut flera gånger för att inte bli rastlösa och störa andra 

elever under lektionstid. Det är därför viktigt att eleverna ges tillgång till utomhusaktiviteter under 

skoldagen, både på förmiddagen och på eftermiddagen. Tre av informanterna förklarar att 

konflikter minskar mellan eleverna på grund av att de har möjlighet att röra sig över en större yta 

utomhus än inomhus. Detta förutsatt men att det finns tillräckligt med personal under rasten och på 

fritids.   
Det obegränsade utrymmet gör att eleven kan röra på sig fritt och utan att skada sig själv eller någon 

annan. Dessutom minimeras konflikter genom att vara ute (Informant 8).   

 Det finns många fördelar tycker jag; mindre konflikter, större plats och bara den friska luften gör att 

man mår bättre (Informant 3).    

Två informanter, (6 och 10), jobbar båda i klassrummet och på fritidshemmet och menar att eleverna 

känner sig både piggare och gladare på grund av utomhusaktiviteter. Eleverna kan genomföra 

uppgifter effektivare och de flesta elever blir också lugnare precis efter en utomhusaktivitet. 

Majoriteten av personalen på fritidshemmet ansåg att eleverna behöver röra på sig utomhus och att de 

bär ges möjlighet att till exempel springa, klättra och hoppa hopprep eftersom att många blir rastlösa 

efter längre lektionstider och konstant arbete i klassrummet.   

  
När man rör på sig så frisättas saker i kroppen. När eleven sedan kommer in kan de lära sig bättre 

(Informant 6).   

Man märker att de blir piggare och gladare efter en rast. Jag jobbar som rastvakt på skolan, efter 

rasten går jag in med eleverna och märker detta speciellt efter lunchrasten som är lite längre och då 

hinner de leka eller springa lite mer(Informant 10).   

Informant 9 anser att eleverna samarbetar bättre med varandra under utomhusaktiviteter. De 

samarbetar inte bara med sina nära kamrater utan även med andra elever som befinner sig på gården, 

både under rasten på skoltid och på fritids. Samarbete och empati är två områden som denna 

informant jobbar mycket med under pågående termin, både utomhus och inomhus. Informanten menar 

att de jobbar med samarbete och empati genom lek och drama inomhus, de har ett välutrustat rum på 

andra vången med mycket rekvisita till sitt förfogande. Fritidspersonalen hjälper eleverna att 

genomföra drama samt olika lekar som är kopplade till samarbete och empati. Till exempel tittar 

eleverna på en film som handlar om samarbete och sedan diskuterar de filmen i grupp. Eleverna får 

idéer om samarbete från filmen och andra källor i fritidshemmet, sedan tillämpar de sina idéer i praktik 



 

 

genom rollspel. Utomhus jobbar personalen i fritidshemmet med samarbete med eleverna, till exempel 

genom utflykter. Vygotskij (2001) menar att eleverna alltid kan göra mer och lösa svårare uppgifter i 

samarbete och under handledning än på egen hand. Dessutom är eleven klokare och starkare 

tillsammans än när de arbetar själva. Elevernas förmåga att lösa svårare intellektuella uppgifter ökar 

när de samarbetar med vuxna eller andra jämnåriga.  

En av informanterna menar att utflykter hjälper eleverna att lära sig samarbeta i mindre grupper men 

eventuellt också i stora grupper. Förutom att eleverna lär sig mycket om naturen och miljön genom 

utflykter lär sig eleverna också av att arbeta i grupp eftersom att det kräver ett samspel. Informanten 

berättade att när de gör utflykter så observerar de huruvida eleverna kommer närmare varandra. 

Informanten menar att eleverna tar hand om varandra, exempelvis uppför långa trappsteg eller när de 

korsar vägen. Eleverna brukar också berättar också om sin utflykt för klasskamrater som har missat 

utflykten. Under vintern brukar eleverna åka skridskor. Informanten menar att alla elever inte kan åka 

skridskor och då får de mycket hjälp av sina klasskamrater.   
 

När eleven är ute och åker skridskor eller pulka så samarbetar de med varandra, till exempel, om 

någon av dem inte kan åka skridskor får hen hjälp av sina kompisar, och inte bara klasskompisar utan 

även kamrater från andra klasser (Informant 9).    

Man lär sig väldigt mycket av utflykter. Det finns mycket regler som man behöver träna på och man 

tränar på många moment samtidigt som grupp (Informant 1).   

En majoritet av informanterna anser att styrda utomhusaktiviteter är bättre för elevernas sociala 

relationer. De menar att de flesta elever behöver struktur och stöd av vuxna när de leker med andra 

elever. De hävdar även att elever som har speciella behov behöver mer stöd från personalen för att 

komma in i leken. Informanterna anser att styrda och planerade utomhusaktiviteter bidrar till 

förstärkning av sociala relationer för alla elever.    

Informant 6 anser att elever som spelar datorspel eller mobilspel tappar kontakten med verkligheten 

och detta försämrar deras sociala färdigheter. Informanten gör en jämförelse av sig själv när hen var i 

grundskolan och hävder att nuförtiden behöver alla elever mycket stöd från personalen för att de ska 

fungera i grupp både inomhus och utomhus och därför erbjuds vuxenledda lekar på förmiddagen 

nästan varje dag. Informanterna anser att planerade och styrda lekar hjälper eleverna att samspela 

bättre med varandra. Informanten menar också att många elever blir kompisar på grund av dessa 

styrda aktiviteter. En av informanterna som jobbar på en fritidsklubb menar att elever som går från 

årskurs 4 upp till årskurs 6 träffar andra kamrater förutom de från sin klass. Informanten anser att 

elever behöver stöd av vuxna för att hitta nya kompisar och detta kan ske genom styrda aktiviteter 

både utomhus och inomhus.   
Det är lika bra att ha planerade aktiviteter och som styrs av vuxna för att det finns alltid elever som 

har svårigheter att komma in i någon lek, därför är det bra at en vuxen vara med i aktiviteter, det är 

även viktigt för elever som har svårigheter/diagnoser (Informant 7).   

Nu för tiden träffar man sina kompisar via Snapchat och andra appar. Vi erbjuder sociala lekar under 

rastaktiviteter, och just nu har vi två personer som jobbar bara med att planera rastaktiviteter 

(Informant 6).  

1.2 Nackdelar med utomhusaktiviteter  

Samtliga informanter anser att personalbrist ute på skolgården bidrar till förekomsten av konflikter och 

utanförskap mellan eleverna. De anser att skolgården är en stor arena och det krävs inte mycket för 

att eleverna ska känna sig utanför. Informanterna menar att under raster på förmiddagen och 

fritidshemmets aktiviteter på eftermiddagen finns det för lite personal ute på gården.  

  

Rasten är en sådan plats där man kan känna sig utanför, men vi jobbar för att inga elever ska känna sig 

utanför. Vi har många rastvakter och vi försöker ha mycket personal ute och när personalen ser att 

någon elev känner sig utanför hjälper de eleven att komma in i leken (Informant 6).  

  



 

 

De flesta informanterna anser att utanförskap uppkommer under rasten. Det krävs en bra och 

engagerad personalstyrka ute på gården för att förebygga och eventuellt lösa dessa konflikter. 

Informant 6 anser att när konflikter uppkommer under rastaktiviteter känner sig eleverna utanför på 

grund av att de inte förstår lekens regler, vilket kan bero på brist på personal. Informanten menar att en 

eller två personer inte kan hindra konflikter mellan elever eller hjälpa dem som känner sig ensamma. 

Fler ansvarig personal krävs för att engagera sig i elevens lek och andra aktiviteter.   

  

För en del elever som har svårt med störande miljö så är det lugnare inomhus. Även ute på rasten är 

det mycket som stör. Sedan tycker jag att det är svårt för en del att veta lite vad de ska göra 

(Informant 5).  

 

Informant 5 anser att ostrukturerade utomhusaktiviteter är obehagliga för elever som har svårt att tolka 

sociala koder. Utomhus är så pass stort att det blir mycket svårt för sådana elever att befinna sig i en 

sådan miljö utan vuxens stöd. På grund av personalbrist menar majoriteten av informanterna att de 

flesta elever, framförallt elever med svårigheter, kan känna sig utanför och ensamma. Smidt (2010) 

beskriver att människor utvecklar kulturella redskap under en lång tid och dessa kulturella redskap 

hjälper människor att tänka och reflektera över sina värderingar, idéer och vanor. Eleverna behöver de 

vuxnas stöd i skolan för att utveckla dessa kulturella redskap. Säljö (2000) menar att individers sätt att 

uppfatta världen och agera i den har nära kontakt med de omgivande sociala och kulturella mönstren. I 

vardagen använder sig människor av kulturella redskap genom kommunikation som dessutom är 

länken mellan kulturen och människors tänkande. De flesta informanter tror  att alla elever, framför 

allt elever som har olika svårigheter, anser att rasten är obehaglig för att det inte finns tillräckligt 

personal att ta kontakt vid behov.   

2 Utomhusaktiviteter och elevens sociala relationer 

I följande temat beskrivs informanternas syn på utomhusaktiviteter och elevens sociala relationer. 

Flera informanter anser att eleverna samspela framförallt genom leken. Enligt informanterna kan 

eleverna i den fria och kollektiva leken få möjligheter att uttrycka sina upplevelser och känslor.  

(Utomhus) blir eleverna aktiva och vill leka, sen är det en del elever som behöver lite hjälp, som 

kanske inte riktigt vågar fråga om de får vara med. Då får man försöka hjälpa och stötta dem så de 

kan prata med de andra och fråga vad de leker (Informant 5).  

Man försöker helt enkel se olikheterna hos eleverna. Det är viktigt att ha en Vi-känsla på fritids. Här 

ska alla få vara med på något sätt. Alla ska inte vara med varandra hela tiden, det går inte. Men alla 

ska känna sig välkomna, det är viktigt (Informant 3).   

Inomhus måste man begränsa kanske i ateljéer, man får kanske bara 10 platser men alla får vara med 

i omgångar. Men utomhus kan man alltså ta flera stycken på en gång, om man bara vill. När de åker 

iväg blir det kanske mindre konflikter. Det är så som de skärper till sig lite och fokuserar (Informant 

1).   

De lär sig om sociala relationer genom leken. Det vet vi ju inte men det verkar som att barn har 

svårare att leka nu för tiden (Informant 6). 

Det är på aktiviteterna utomhus som eleverna har som mest kontakt med varandra. Inomhusdelen av 

skolan är oftast begränsad i utrymme vilket även begränsar antalet elever som kan delta i en viss 

aktivitet. Under exempelvis rasten, där eleverna har möjlighet att vara ute på skolgården, är 

interaktionen större och det leder även till att eleverna i olika åldrar skapar en social relation till 

varandra. Flera informanter, som informant 1, anser att vistelserna utomhus kan påverka elevernas 

fokus och beteende positivt; han upplever att eleverna är lugnare utomhus och deltar mer i 

aktiviteterna. Däremot anser informant 6 att genom lek skapar elever både positiva och negativa 

beteenden. 

Informant 3 anser att personalen ska arbeta tillsammans med ett grupperspektiv och se eleverna som 

en helhet. På det sättet kan alla elever känna sig viktiga och välkomna, vilket leder till att de kan 

engagera sig mer i aktiviteterna. Det är inte nödvändigt att alla elever alltid ska ha ett socialt umgänge 



 

 

med varandra; det är viktigt att förstå att utanför gruppen är eleverna även individer, med egna 

uppfattningar och personligheter. Däremot ska eleverna kunna känna sig trygga i skolmiljön på ett sätt 

att de kan ha kontakt med andra elever och inte känna sig hotade på något sätt. Det är även viktigt att 

arbeta på relationerna mellan elever och pedagog, i syfte att bygga en stark relation där eleverna kan 

förlita sig på vuxna i sin närhet. Eleverna blir delaktiga i sina kunskaper och färdigheter genom att 

lyssna och kommunicera med andra (Vygotskji, 2001). 

3 Fria-styrda lekar och elevens sociala relationer 

I följande tema beskrivs sambandet mellan fria och styrda lekar och hur dessa påverkar elevernas 

sociala relationer, utifrån informanternas perspektiv. Flera informanter nämner vikten av aktiviteterna 

utomhus för elevernas lärande men anser att detta kan kräva ett stort engagemang och planering av 

personalen.  

När skoldagen är slut då kände många att de vill styra sina aktiviteter mycket mer. Nu i årskurs 3 vill 

man ha mer egna val. De vill styra mer över sin tid på fritids. Och det finns många som inte vill vara 

utomhus men när vi välkomnar dem på plats så har de ofta roligt ändå (Informant 2).  

Idag lekte de att de var hästar och mamma och pappa. Ja, när de leker rollekar och inte för många 

kanske 4-5 stycken då märker man att de har roligt och blir kreativa och bygger runt med stolarna och 

så (Informant 5). 

Jag tänker att vissa barn kan känna sig utanför när det blir för fritt, när det blir för stort. Då vet de inte 

riktig vem ska de vara med, vad de ska göra. Där tror jag mycket på att man ska kunna erbjuda 

bestämda aktiviteter. Man ska kunna se till att alla barn har något att göra. Och att man kanske ibland 

behöver dela in barnen i specifika grupper. Nu ska ni leka med varandra, nu ska du in i den gruppen. 

Då minskar risken att någon känner sig utanför (Informant 4). 

Man är aktiv hela tiden under rasten, speciellt under vintern när barnen gör vinteraktiviteter som att 

åka pulka, skridskor, bygga koja med snö, snögubbe och sånt (Informant 7). 

 

Flera informanter nämner vikten av aktiviteterna utomhus för elevernas lärande men anser att detta 

kan kräva ett stort engagemang och planering av personalen. Bortsett från de planerade aktiviteterna 

måste det även finnas tid för att eleverna ska ha en spontan och fri kontakt med varandra; detta kan ske 

exempelvis på rasterna eller under fritids. Under rasten har eleverna möjlighet att välja vilka elever de 

vill umgås med och bygga sina egna sociala kretsar. Enligt informant 5 sker den största delen av den 

sociala interaktionen mellan eleverna när de leker fritt, oftast i små grupper, utan avbrytande av 

personalen. Lekar som exempelvis rollekar uppmuntrar eleverna att förbättra deras 

kommunikationsförmåga genom att skådespela en viss karaktär. Informant 2 anser att det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att bestämma själva under den tiden, till en viss gräns, vilka aktiviteter de vill 

göra samt vilka de vill leka med. Dock har aktiviteterna utomhus även sina nackdelar. Enligt 

informant 4 är det vanligt att vissa elever upplever svårigheter att socialisera med andra elever under 

aktiviteterna i grupp och känner sig utanför. Informant 7 hävdar att eleverna alltid är aktiva, så det 

spelar ingen roll om det är vinter eller sommar, eller om det blir styrda eller fria leker, eleverna leker 

ju hela tiden. Lekar och aktiviteter som styrs av fritidshemspersonal underlättar kommunikationen för 

dessa elever, eftersom det endast kräver elevernas deltagande. På det sättet kan elever med svårigheter 

bygga en social relation med andra elever (Säljö, 2000). Som personal i fritidshemmet är det viktigt att 

hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att kommunicera och lösa konflikter. 

4 Naturen och elevens lärande 

I följande tema diskuteras hur aktiviteterna utomhus i naturen påverkar elevernas lärande samt hur 

naturen kan användas som bland annat verktyg till elevernas inlärning av olika teoretiska ämnen.  



 

 

Skogen är glasklar, det är den bästa miljön. Och vi tyvärr…. Vi har en liten skog här omkring men vi 

har lite för långt för att komma iväg på utflykter till den lite mer offentliga skogen (Informant 3). 

 

Vad man gillar är att vara utomhus och lära sig om naturen, så alla leker som är knutna till naturen 

gillar de (Informant 9). 

Man ska vara väl förberedd för utomhusaktivitet och de kan vara var som helst.  Man skulle kunna 

göra massor med matteövningar ute. Olika matteuppdrag, jobba med matte med händerna, laborera 

lite, inte bara sitta och skriva i en bok. Det skulle vara mer tid för eleverna i skogen. (Informant 1). 

 

En del av informanterna anser att utomhusaktiviteter ofta begränsas till skolgården; de hävdar att det är 

viktigt att hitta en miljö som passar elevernas utveckling och inlärning. Informanter 3, 5 och 9 anser 

att den bästa platsen för aktiviteter utomhus är skogen. Aktiviteterna i skogen har fördelar för både 

eleverna och fritidshemspersonal: där finns det möjlighet för eleverna att springa fritt och leka, 

samtidigt som de anses vara mer delaktiga och engagerade i aktiviteterna. Eleverna lär sig även genom 

sina sinnen, det vill säga genom att känna och se olika växter och djur, lukta på blommor och höra 

naturens ljud (Säljö, 2000). Informant 5 anser att eleverna lär sig ännu mer när de har möjlighet att ha 

en aktivitet i naturen och informant 9 tycker att i naturen blir leker och aktiviteter roligare.   

Undervisning i naturmiljöer kan kopplas till den teoretiska undervisningen som eleverna får i 

klassrummet. Där kan de lära sig exempelvis om olika växter och djur och hur naturen fungerar. Detta 

kan även kopplas till andra teoretiska ämnen som matematik, genom att väga, räkna och väga. Enligt 

informant 5 handlar utomhuspedagogiken även om geografi, kultur och språk. Det är genom dessa 

aktiviteter som eleverna får möjlighet att utveckla sina egna grundförmågor och även samspelet mellan 

varandra (Säljö, 2000). Tyvärr kan dessa aktiviteter begränsas om det saknas skog i närheten av skolan 

eller om det är svårt för fritidshemspersonal att ta sig fram till skogen med eleverna.  

Diskussion  

Syftet med studien var att studera hur personal i fritidshem beskriver betydelsen av utomhusaktiviteter 

för elevens lärande av sociala färdigheter. Studien har utgått från följande två frågeställningar. På vilka 

sätt arbetar personal i fritidshem med elevens sociala relationer i fritidshemmets utomhusmiljö?  Hur 

samspelar eleverna under utomhusaktiviteter enligt personal i fritidshem? Följande diskussion handlar 

om vårt studieresultat med utgångspunkt till det sociokulturella perspektivet i relation till tidigare 

forskning.   

Fördelar med utomhusaktiviteter 

Resultat visade att de flesta personal i fritidshem anser att utomhusaktiviteter är bra för elevernas 

välbefinnande, sociala relation och även skolprestationer. Informanterna har lyft tre fördelar med 

utomhusaktiviteter; eleverna kan prestera bättre i klassrummet, det blir bättre sociala relationer och det 

blir mindre konflikter.  Enligt resultatet kan utomhusaktiviteter förbättra elevernas välmående, 

koncentrationsförmåga och prestation. Alla informanter anser att eleverna har ett behov av att röra på 

sig utomhus, springa och göra andra fysiska aktiviteter; detta leder till att de flesta elever blir lugnare 

och kan fokusera bättre på undervisningen. 

 

Richmond m.fl. (2018) menar att de fysiska och psykiska utmaningarna i samband med en OAE-

upplevelse resulterade i att eleverna förstod att de kunde klara av motgångar och lösa svåra uppgifter. 

Dessa aktiviteter ger en positiv inverkan i elevernas klassrumsinlärning, vilket skapar ett samband 

mellan undervisningen utomhus och inomhus. I likhet till denna studie och vårt studieresultat visade 

en annan studie som genomfördes av Durlak, Pachan och Weissberg (2010) att utomhusaktiviteter 

bidrar till en förbättring av elevernas skolbetyg, deras positiva sociala beteenden samt en minskning av 



 

 

problembeteenden. Detta studieresultat visade att vid genomförande av utomhusaktiviteter blir sociala 

relationer bättre mellan eleverna. Informanterna anser att eleverna samarbetar bättre under 

utomhusaktiviteter med andra barn på skolgården och att dessa aktiviteter är bra för elevernas sociala 

relationer. Genom att samarbeta med varandra under lekar och utflykter förstärks deras sociala 

kompetenser. Veiga m.fl. (2017) menar att elever lär sig att samspela med varandra när de leker 

utomhus. Samspel och social kompetens är viktiga för elevens generella utveckling, långsiktiga 

välbefinnande, och även bättre skolprestationer. Vidare beskriver författarna att elever som har bättre 

sociala kompetens kan delta i olika leksituationer. Elever som leker och utför aktiviteter under en 

längre tid i mindre grupper bedöms vara mer socialt kompetenta, eftersom det gör möjligt för eleverna 

att behålla sina kamrater i leken.  

 

Resultat visade att styrda och styrda utomhusaktiviteter är bra för elevernas sociala relationer. En 

majoritet av informanterna anser att styrda utomhusaktiviteter är bättre för elevernas sociala relationer. 

De menar att de flesta elever behöver struktur och stöd av vuxna när de leker med andra elever, 

exempelvis för att skaffa sig nya kompisar. De hävdar även att elever som har speciella behov behöver 

mer stöd från personalen för att komma in i leken. Massey, m.fl. (2017) menar att strukturerade 

rastverksamheten där vuxna är med under aktiviteter bidrar till mer hälsosammare vanor hos eleverna, 

vilket leder till att barnen blir mer aktiva under skoltiden. Författarnas studieresultat visar att 

strukturerade utomhusaktiviteter samt personalengagemang under rasten kan bidra till att negativa 

erfarenheter minskas samt eleverna får positiva alternativ under rasten som fysiska aktiviteter och 

sociala inkluderingen. Resultat visade att konflikter minskar mellan eleverna utomhus när personal är 

med i leken.    

Nackdelar med utomhusaktiviteter  

Resultat visade att de flesta informanterna anser att konflikter förekommer mellan eleverna när det inte 

finns tillräckligt många personal ute på gården. De menar att det krävs en engagerad personalstyrka 

ute på gården för att förhindra och lösa konflikter. McNamara, Colley och Franklin (2015) menar att 

eleverna behöver möjligheter att etablera positiva sociala relationer i skolan med sina kamrater, men 

förekomst av konflikter på skolgården förhindrar detta. När elevernas sociala behov utelämnas leder 

detta till att eleverna känner sig ensamma och isolerade, vilket kan även bidra till mentala och fysiska 

ohälsa hos eleverna. McNamara, Colley och Franklin (2015) menar att det finns olika utmaningar 

under rasten som gör det svårt för eleverna att upprätthålla positiva relationer, till exempel 

personalbrist, liten skolgård och avsaknad av lekidéer hos eleverna. Otillräcklig personalstyrka ute på 

skolgården kan leda mobbning och social exkludering av eleverna under rasten. I likhet till denna 

studie menade de flesta informanterna att eleverna behöver stöd av personal i fritidshemmet för att 

hitta aktiviteter att göra under rasten. Massey, m.fl. (2017) menar att mobbningen, utfrysningen och 

den sociala exkluderingen som oftast sker under rasterna kan bidra dåliga skolresultat och låg 

självförtroende hos eleverna.  

 

Informanterna anser att styrda utomhusaktiviteter och en större personalstyrka minskar konflikter och 

förebygger utanförskap mellan eleverna under förmiddagsrast och eftermiddagens aktiviteter på 

fritidshemmet. Några av informanterna anser att ostrukturerade utomhusaktiviteter är obehagliga för 

elever som har svårt att tolka sociala koder; utomhusmiljön i skolan eller skolgården är så pass stort att 

det blir mycket svårt för elever med svårigheter att befinna sig i utan vuxens stöd. Sharkey, m.fl. 

(2018) menar att tillsyn är särskilt viktig i situationer där elever har allt för mycket frihet och 

ostrukturerade interaktioner. Författarnas studieresultat visar att lärarna på skolgården borde vara mer 

tillgängliga för eleverna: de får vara medveten av omgivning, ge eleverna chans och se till att eleverna 

följer reglerna. 

Utomhusaktiviteter och elevens sociala relationer  

För de flesta fritidshemspersonal i materialet har lekar och utomhusaktiviteter mycket att göra med 

elevens sociala färdigheter. Fritidshemspersonal menar att elever lär sig ständigt både inomhus och 

utomhus. I likhet med Szczepanski och Andersson (2015) ansåg fritidshemspersonal att elevens 



 

 

vardagliga möten med olika företeelser, till exempel på skolgården eller i skogen ger eleverna 

möjligheter att förstå sammanhang och skapa mening i samspel. Författarna menar att utomhusmiljön 

ses som ett redskap för elever att skapa mening och förståelse på ett annat sätt än i klassrummet. 

En annan studie genomfördes av Durlak, Pachan och Weissberg (2010). I likhet med vad 

fritidshemspersonal beskrev i vår studie visade resultat att fritidshemsaktiviteter påverkar elevs 

personliga och sociala färdigheter. Fritidshemspersonal ansåg att vissa elever inte tänker på 

undervisning när de är utomhus. Många tror att undervisning bara sker i klassrummet. Byter elev 

miljö, så är det fortfarande inlärning men eleverna tänker inte på det. Enligt författarna ovan blev 

fritisbarnens självuppfattning, sociala beteende och skolprestationer förbättrade genom elevernas 

utomhusvistelse.   

 

Enlig teori om sociokulturella perspektiv på mänskligt lärande och utveckling är kommunikativa 

processer helt centrala för elevens utveckling. Genom utomhusaktiviteter ställs eleverna inför 

situationer och miljö som främjar deras sociala relationer (Säljö, 2000).  

Fria-styrda lekar och elevens sociala relationer  

För en majoritet av fritidshemspersonal var elevs lekar och aktiviteter utomhus väldigt olika. 

Fritidshemspersonal i studien berättade att eleverna gillar att spela fotboll, leka kullekar, gunga och 

springa. En del av fritidshemspersonal ansåg att det spelar ingen roll om aktiviteterna är styrda eller 

fria, när eleverna leker har de alltid roligt. Det blir därför väsentligt att fritidshemspersonal bör vara 

uppmärksamma på att fånga elevs intresse för att underlätta deras inlärning. Med detta menade 

fritidshemspersonal att om en elev tycker att någonting är roligt, då blir eleven mer mottagligt för att 

lära sig och umgås med andra kompisar. Enligt fritidshemspersonal bör man ha varierande 

inlärningsmetoder så att det blir både praktiskt och teoretiskt. I likhet med vår studie nämner Haglund 

och Andersson (2009) att för många elever är det viktigaste att de har möjlighet att vara med eller 

kanske styra aktiviteter och lek det sätt de vill.  Utifrån detta synsätt blir aktiviteterna roligare och mer 

effektiva för elevernas inlärning.  

Naturen och elevens lärande 

En del av fritidshemspersonal poängterade att den mest effektiva lärandemiljön sker när eleverna 

vistas i naturen. För fritidshemspersonal innebär en utflykt i skogen en inspirerande och uppmuntrande 

miljö. De ovan nämnda fritidshemspersonal i materialet menade att det är genom olika 

förnimmelseförmågor som elever lär sig och utvecklas både kognitivt och socialt. För Brodin (2011) 

ger utomhusaktiviteter elever möjlighet att testa sina förmågor och att våga prova nya idéer på ett mer 

lärorikt och kreativt sätt. Såsom Brodin (2011) beskriver i sin studie ansåg fritidshemspersonal att 

skolorna skulle satsa på ännu mer planerade aktiviteter och undervisning utomhus.  För en del av 

fritidshemspersonal var utomhusaktiviteter starkt förknippade med lärande, det vill säga att skogen, 

parken eller skolgården även kan användas som eleverna klassrum. Szczepanski och Andersson (2015) 

förstärker fritidshemspersonal syn på om lärande och naturen. Förfarfattarna använde sig av två 

tidigare nämnda begrepp, oneness och affordance. Enligt författarna att gå med eleverna i naturen 

handlar om mycket mer än att ger de kunskap om naturen. Med detta menar författarna att när  

eleverna upplever naturen med olika sinne gör att de skapar kontakt och relation till utemiljö. Enligt 

fritidshemspersonal kan vädret också har en stor inverka på dessa utomhusaktiviteter. 

Fritidshemspersonal menar att på vintertid kan det bli omöjligt att går ute om inte alla elever har 

tillräckligt med kläder.  

 

I studiens har vi kommit fram till att fritidshemspersonal hävdar att elevens sociala relationer också 

blir påverkade av lekar och aktiviteter utomhus. Samtliga fritidshemspersonal var överens om att 

elevernas utomhusaktiviteter utvecklar relationen med såväl andra elever som med 

fritidshemspersonal. Att gå ute på utflyter förbättra gemenskap mellan eleverna. De menade även att 

ute aktiviteter leder till förbättrade koncentrations förmåga.  Utomhusaktiviteternas positiva effekter 

leder till mindre konflikter och ökad empati.  Detta kopplas vi till Brodin (2011) som nämner att 

utomhusaktiviteter är centrala för elevens socialisering.   



 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

I likhet med tidigare forskning visar studien att personal i fritidshemmet menar att utomhusaktiviteter 

ger en positiv effekt genom utveckling av elevens sociala relationer. All fritidshemspersonal vi 

intervjuat anser att miljöombyte har många fördelar men även nackdelar. Skolgårdens stora utrymme 

ger eleverna möjlighet att leka fritt men kan också skapa utanförskap. För många fritidshemspersonal 

är utomhusaktiviteter, till exempel i naturen den bästa platsen för inlärning. I skogens miljö finner man 

naturens material som används av eleverna och fritidshemspersonal med syfte att använd av sig för 

olika ämne. En annan väsentlig punkt är hur fritidshemspersonal ser på fria-styrda utomhusaktiviteter. 

På grund av personalbrist menar fritidshemspersonal att det oftast blir fri lek i stället för styrda 

aktiviteter. Men med styrda aktiviteter ser personalen en utveckling av elevens sociala relationer.  

Inför vår kommande profession tycker vi att det viktigt att lyfta fram frågor om relationen mellan 

utomhusaktiviteter och elevernas sociala färdigheter. I vår studie har vi kommit fram till att det kan 

vara svårt för fritidshemspersonal att leda en planerad och omtyckt aktivitet. Studien har även gett oss 

en bredare syn på elev och hur vi som blivande fritidslärare kan skapa meningsfulla, kreativa och 

intressanta utomhusaktiviteter.  

Slutsatser 

Den intervjuade fritidshemspersonalen hävdar att utomhusmiljön har en positiv inverkan på elevens 

sociala relationer med andra elever. Flera fritidshemspersonal under denna studie menar att 

miljöombyte kan vara ett sätt att förbättra elevernas inlärning och deras sociala relationer; ett exempel 

är aktiviteterna som sker i naturen. Enligt fritidshemspersonal hjälper utomhusaktiviteter eleverna att 

lära sig nya saker samtidigt som de prövar sig fram till nya idéer på ett kreativt sätt. 

Fritidshemspersonal menar att aktiviteterna utomhus även kan ha positiv inverkan på elevernas 

koncentrationsförmåga.  

Utomhusmiljön har dock även sina nackdelar: fritidspersonal anser att skolgårdens stora utrymmen 

kan skapa utanförskap under de fria aktiviteterna, framförallt hos elever med sociala förhinder. För att 

bearbeta dessa nackdelar, krävs att personalstyrkan är ute vid dessa aktiviteter för att minska 

konflikterna. Samtidigt som en balans måste skapas mellan fria och styrda aktiviteterna för att både ge 

möjlighet till dessa elever med svårigheter att socialisera med andra elever, samtidigt som eleverna får 

friheten att skapa sin egna sociala krets. De styrda aktiviteterna kan förstärka sociala relationerna med 

eleverna från andra klasser och i olika åldrar. En annan slutsats är att det inte spelar någon roll om 

aktiviteterna är fria eller styrda så länge eleverna trivs och har roligt med varandra. När eleverna har 

roligt menar pedagogerna att de är mer mottagliga och kan socialisera med andra elever, även med 

dem som de inte har mycket kontakt med. Det är således väsentligt att eleverna känner sig deltagande 

och får vara med och påverka aktiviteterna. Deltagandet kan skapas genom en bra kommunikation 

mellan eleverna och fritidshemspersonal. 

Vidare forskning 

Baserat på studerad teori och med bakgrund av de intervjuer vi har utfört kan man se att det finns ett 

flertal områden som skulle vara fördelaktiga att forska vidare om. Det vore till exempel intressant att 

utifrån studier fastlägga rekommendationer för hur mycket personal som behövs under uteaktiviteter. 

Det skulle vara intressant att göra mer jämförelser mellan fri lek och styrd lek samt vilka positiva och 

negativa effekter dessa kan ha för eleverna. Det vore även intressant för oss att fortsätta en vidare 

undersökning om utomhusaktivitet och elevernas sociala relationer genom att observera eller intervjua 

elever. För det krävs mer tid och även inhämtande av föräldrarnas tillåtelse. Ett annat intressant ämne 

är att studera hur samspel sker under utomhusaktiviteter mellan svenska och nyanlända elever. Det 

skulle även vara intressant att se hur personal i fritidshemmet arbetar för att inkludera nyanlända 

elever i fritidsaktiviteter och få dem att känna sig välkomna.  
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