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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med utomhusaktiviteter och vilka 
möjligheter och svårigheter som ofta framkommer i fritidspedagogernas beskrivningar av att arbeta i 
en utomhusmiljö. För att komma fram till studiens syfte utförde vi tio kvalitativa intervjuer med 
fritidslärare och förskolelärare på olika skolor. Materialet som vi samlade in analyserades utifrån en 
tematisk analys och för att bättre förstå analysdelen har vi delat in den i följande tre teman: Lärarens 
roll i en utomhusmiljö, Fritidslärarens undervisning utomhus och till sist Miljöns betydelse för 
elevernas lärande. Resultatet av studien visar hur fritidshemsläraren har två olika roller i 
utomhusmiljön där den ena var att övervaka verksamheten och den andra handlade om att genomföra 
styrda och planlagda utomhusaktiviteter som resulterade i att stimulera elevernas sociala relationer, 
kommunikation och gemenskap. Förutom det här resultatet har vår undersökning påvisat att det finns 
svårigheter och utmaningar med att utföra utomhusaktiviteter på grund av t.ex. resursbrister, 
välutbildad personal, elever som har sociala svårigheter samt olika miljöbrister. 
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Förord 
Utifrån vår praktikperiod på olika skolor i Södertälje upptäckte vi att utomhusmiljön har stor betydelse 
för elevernas utveckling och lärande. Vi blev även uppmärksamma på att visa fritidslärare utförde 
styrda lekar och att vissa endast tycktes vakta eleverna när de var ute. När man praktiserar och 
tillbringa mycket tid ute får man en annan bild av hur viktig miljön är samt hur den påverkar elevernas 
sociala relationer.  

För att tillhandahålla all den här fantastiska informationen och fakta till våran studie har vi fått stor 
hjälp från flera olika personer och vi vill säga ett stort tack till alla fritidslärare och förskolelärare som 
har avsatt sin tid och ordnat med fina intervjuplatser till oss. Vi vill även nämna vår strålande 
handledare Mirjam Hagström på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms 
universitet för all hjälp och goda råd som hon har delat med sig av till oss under hela 
uppsatsprocessen. Vi måste även tacka våra familjer som gav oss stöd under hela arbetsprocessen. 
Som en avslutning vill vi även tacka Stockholms universitet och alla underbara lärare som gav oss 
kunskaper och kännedom om utomhusaktiviteter så att vi fick inspiration att skriva den här uppsatsen. 
Stort tack till er alla!  

 

 

 (Beskrivning av författarnas insatser i studien) 

Uppsatsen är skriven av Edilane Karlberg och Revan Eisa. Arbetet delades upp rättvist mellan oss 
efter en överenskommelse. Vi har vid ett flertal tillfällen träffats och skrivit flera delar tillsammans 
samt att vi även har sökt och letat efter kurslitteraturer på biblioteket tillsammans. Vi har även delat 
lika när det kommer till antalet intervjuer av fritidslärare där vi utförde fem intervjuer vardera av 
sammanlagt tio.  
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Inledning 
I Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet påpekar man att fritidshemmet ska erbjuda eleverna en 
god utemiljö som kan frambringa elevernas nyfikenhet och intresse samt lust att lära. En utemiljö bör 
dessutom medverka till en ökad aktivitet av rörelse och fri lek (Skolverket, 2014). I läroplanen står det 
att fritidshemsverksamheten ska vara meningsfull för eleverna och att den ska utgå ifrån elevernas 
intressen, behov och erfarenheter. Dessutom ska undervisningen i fritidshemmet stimulera, utmana 
och erbjuda en variation av arbetssätt, lärmiljöer och olika uttrycksformer (Skolverket, 2018).  

Enligt Svedäng (2015) kan utomhuspedagogik stimulera och ge eleverna möjligheter att utveckla 
lärandet genom att väcka elevernas intresse samt att det kan erbjuda olika kunskaper inom olika 
företeelser i vår omvärld. Utomhuspedagogik kan dessutom komplettera skolan och ge barnen 
möjligheter att uppleva naturen samt främja deras intellektuella prestationsförmåga och mentala hälsa 
(Svedäng, i Pihlgren, 2015). För att utomhuspedagogiken ska vara betydelsefull och viktigt för 
fritidsverksamheten anser Svedäng (2015) emellertid att det krävs att pedagogerna reflekterar och 
planerar så att miljön ger barnen möjligheter att utforska.  

Enligt Harju och Rasmusson (2013) har platsen en stor betydelse för barnens identitetsskapande och 
självbild i relation till deras utveckling och de olika platser som barnen befinner sig i. Ahlgren- 
Hippinen (2015) menar vidare att fritidsläraren kan stötta elevernas lärande genom att stimulera 
eleverna att hitta nya vägar och nya lärandemiljöer i skolan genom att erbjuda eleverna autentiska 
miljöer. I skogen t.ex. kan eleverna plocka blåbär och fritidsläraren kan förklara vad det är för något 
och på så sätt kan eleverna få nya kunskaper och utemiljön blir då ett redskap för elevernas lärande. 
Fritidshemsmiljön kan även vara ett didaktiskt verktyg för elevernas inlärning eftersom miljön i 
fritidshemmet påverkar elevernas interaktion, identitetsskapande samt att eleverna också får kunskaper 
om olika ämnesområden. Ahlgren- Hippinen (2015) påpekar även att miljön på fritidshemmet främjar 
informella relationer mellan elever och vuxna. 

I den ovanstående texten framgår det att utomhusverksamheten är betydelsefull för fritidshemmet men 
trots detta finns det begränsat med kunskaper inom det här området. Vi tycker därför att det är 
intressant att utforska hur fritidspedagogerna upplever det pedagogiska arbetet i utomhusmiljöer i 
fritidsverksamheten. En stor del av fritidsverksamheten genomförs i utomhusmiljöer där olika rast- 
verksamheter genomförs som fritidspedagogerna ansvarar för men även för utflyter till parker och 
skogar i omgivningen. Eftersom utemiljön är en viktig del av fritidsverksamheten var vårt syfte med 
uppsatsen att undersöka och beskriva hur fritidspedagogerna arbetar med elever i en utomhusmiljö 
samt vilka möjligheter och svårigheter som kan uppstå utifrån fritidspedagogernas uppfattningar av att 
arbeta i en utomhusmiljö. 

 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som vi kommer att presentera här i uppsatsen är publicerad som peer 
reviewed artiklar och studierna har ett övergripande fokus på utomhusaktiviteter inom 
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utbildningssystemet. Vi har delat upp avsnittet i två teman som är relevanta för undersökningen. Det 
första temat heter Utomhusaktiviteter och lärandet och det andra temat är plats och lärande. Vi har 
haft svårigheter med att hitta studier som fokuserar på fritidshemmet och utomhusaktiviteter och vi har 
därför även vänt oss till forskning som handlar om utomhusaktiviteter i förskolan och grundskolan. I 
dessa teman kommer såväl nationella som internationella forskningar att presenteras.  

 

Utomhusaktiviteter och lärande  
I detta tema kommer vi att presentera studier från olika internationella kontexter som på olika sätt 
berör frågan om utomhusaktiviteter och lärandet. Vi presenterar forskning som lyfter upp hur 
pedagogerna arbetar med utomhusaktiviteter på skolan och förskolor med sina elever samt hur 
utomhusaktiviteter kan påverka elevernas lärande på ett positiv sätt, till exempel när det gäller sociala 
relationer, social kompetens, inkludering, kreativt tänkande och elevers hälsa. Vi kommer först 
presentera tre forskningsartiklar om förskolan och sedan två forskningsartiklar som rör 
utomhusaktiviteter inom skolverksamheten.   

Artikeln Social Competence at the Playground: Preschoolers During Recess är skriven av Veiga, m.fl. 
(2017). Artikeln undersöker hur förskolebarn lär sig att interagera med varandra när de leker i en 
utomhusmiljö. Syftet med undersökningen var att undersöka om det fanns en form av sociala lekar 
som skulle kunna vara betydande för ett barns utveckling och sociala kompetens. Studien fokuserar på 
förskolebarn mellan fyra och sex år och forskarna har genom videoinspelningar observerat 
verksamheten på förskolans lekplats.  Resultaten visade ett positivt samband mellan träningslek och 
barns sociala kompetens. Eftersom social kompetens förekommer under interaktionen när barnen leker 
med varandra i en utemiljö och att detta kan leda till en ökad långsiktig skolprestation och 
välbefinnande hos ett barn. Dessutom visar forskarna att barnen som lekte i mindre grupper under en 
längre period i högre grad kunde behålla sina kompisar i leken i jämförelse med barn som lekte i stora 
grupper. Studien visar även att planeringen av olika utomhusmiljöer har stor inverkan på 
lekaktiviteterna när det kommer till att uppmuntra barn att använda sin fantasi eller genomföra fysiska 
aktiviteter.  
 
En annan studie som vi har valt ut är The effect of outdoor learning activities on the development of 
preschool children och är skriven av Yildirim & Özyilmaz Akamca (2017). Artikeln analyserar 
resultatet av ett 12-veckors projekt som fokuserar på utomhusinlärning. Förskolelärarna utförde 90 
utomhusaktiviteter under perioden 2015–2016, fem dagar i veckan med 35 barn i fem års ålder.  
Aktiviteterna syftade till att förbättra barnens kognitiva, språkliga, motoriska samt sociala och 
emotionella utveckling. Forskarna introducerade förskolelärarna till en veckas utbildning om filosofi 
och olika metoder av utomhusundervisning och aktiviteter så att lärarna skulle bli förberedda på 
utomhusutbildningsprogrammet. Forskarna gjorde sen en utvärdering före och efter programmet och 
där forskarna använde sig av ett observationsformulär för att utvärdera kognitiv, språklig, socio-
emotionell och motorisk utveckling före och efter programmet. Syftet med studien var att observera 
den kognitiva, språkliga, socio-emotionella och motoriska utvecklingen bland dessa barn i en 
utomhusmiljö. Under projektet var barnen i direktkontakt med naturen där de samlade blommor, 
stenar och andra typer av naturmaterial och där de också genomförde prov relaterade till naturen. 
Resultaten av projektet samlades in i ”Naturens album”. Albumet användes sedan för att analysera 
barnens utveckling. Sammanfattningsvis har resultatet kommit fram till att barnen utvecklar sig 
betydligt djupare och snabbare när de är i kontakt med naturen. Effekterna av inlärning i naturen 
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påverkar inte bara den personliga utvecklingen utan också lärandet inom exempelvis matematik, 
läsning, skrivning samt att eleverna tänker och lyssnar bättre (Yildirim och Özyilmaz Akamca, 2017). 
 
En annan artikel som vi har valt ut heter Early childhood teacher`views and teaching practices in 
outdoor play with young children in Singapore, skriven av Ebbeck, Yim och Warrier (2019). Artikeln 
belyser i sin forskningsstudie som genomfördes i Singapore hur viktigt det är att pedagogerna arbetar 
med utomhusaktiviteter för barnens hälsa. Studien utgår ifrån lärarnas perspektiv på värdet av 
utomhuslek och deras undervisningspraxis när det gäller utomhuslek med små barn i en förskola. Den 
baserades på olika forskningsmetoder kombinerade av både kvalitativa och kvantitativa metoder. I 
studien finner man resultat från 432 förskolelärare som uppmanades att delta frivilligt i 
datainsamlingen och lärarna fördelade sin utomhus tid jämt med upp till en timma var gång. 
Majoriteten av förskolelärarna ca.91 % svarade att utomhuslek stöder elevernas utveckling utifrån två 
aspekter där den ena är den fysisk och den andra är socio emotionell.  Resultatet från studien visar 
även att lärarna hade svårigheter med att arbeta med utomhusaktiviteter på grund av brist på personal 
och utmaningar på plats. Men samtidigt visade resultatet på stora fördelar både på kort och lång sikt 
med att låta eleverna leker ute minst en timme per dag. Detta utvecklar det kognitiva tänkandet och 
koncentrationen och det har även positiva effekter på deras fysiska utveckling och hälsa.  

Nu kommer vi att gå från forskning om förskolan till att presentera två forskningsartiklar som 
fokuserar på utomhusaktiviteter och lärande i skolverksamheter.  

En studie som vi kommer att presentera gjordes i ett låginkomstområde i USA av Massey, m.fl.  
(2017). I artikeln som heter The impact of a multi-component physical activity programme I low-
income elementary schools beskriver författarna en studie av strukturerad rast verksamhet på en 
grundskola. Undersökningen fokuserade på elever som är tio till tolv år gamla på fyra olika skolor och 
de baserades på observationer av elevernas interaktion och deras beteende i relation med vuxna under 
rasten samt i klassrummet. Resultatet visar att engagerad personal som bidrog till strukturerade raster 
med olika fysiska aktiviteter ledde till en ökning av elevernas prestationsförmåga i klassrummet. Det 
visade sig vidare minska omfattningen av händelser som utfrysning och mobbning som i sin tur kunde 
bidra till ett negativt skolresultat. Dessutom kom forskarna fram till att fysiska aktiviteter utomhus 
förstärker elevernas hälsa och sociala relationer och bidrog till en större social inkludering i gruppen 
och ett bättre skolklimat. 

En annan artikel som vi har valt ut heter Effects of an Outdoor Education Programme on Creative 
Thinking av Well-being in Adolescent Boys och är skriven av McAnally, Robertsson & Hancox 
(2018). Syftet med artikeln var att undersöka effekter på elever som går på en gymnasieutbildning på 
en skola i Nya Zeeland och som genomgår ett utbildningsprogram som heter Tihoi-programmet. 
Programmet har ett stort fokus på utomhusaktiviteter som varvas med teori. Lärarna arbetar med 
ungdomarna på Tihoi som dessutom har en begränsad tillgång till elektronik. Effekterna av 
programmet undersöktes genom olika tester och enkäter som är tänkt att mäta exempelvis 
problemlösningsförmåga, kreativitet och självkänsla.  Resultatet för ungdomarna på Tihoi-programmet 
ställdes mot ett resultat bland ungdomar som gått i ett vanligt undervisningsprogram. Studien visar 
positiva effekter av Tihoi-programmet. Ungdomarnas kreativa tänkande och välmående utvecklades 
under tiden i programmet jämfört med testgruppen. Studien visar även att om lärarna uppmuntrar 
tonåringar att byta ut inomhustid med utomhusaktiviteter så blir det en positiv effekt för elevernas 
hälsa. Efter programmet observerades även att eleverna i Tihoi-programmet hade en ökad 
livstillfredsställelse och självkänsla. Sammanfattningsvis antyder resultaten att Tihoi-programmets 
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fokus på aktiviteter i utomhusmiljö gav omedelbara fördelar för lärandet men också för deras 
välbefinnande.  

Dessa två studier om skolverksamheter och betydelsen av utomhusmiljön för lärande är viktigt för oss 
eftersom fritidshemmet är en del av skolan och att fritidspedagoger är väldigt involverade i arbetet på 
såväl skoltid som fritidstid.  

 

Plats och lärande  
I det här avsnittet kommer vi att presentera nationella artiklar som handlar om utomhusaktiviteter och 
även här berör studierna både förskolan och grundskolan. I studierna lyfts olika definitioner av platser, 
platsbetydelse för lärandet samt hur det påverkar utomhusaktiviteter för elevernas välmående.  Vi 
kommer presentera forskningsartiklar om skolverksamheten som kopplas med temat plats och 
lärande. 

Brodin (2011) belyser i sin studie att utomhusaktiviteter stimulerar och motiverar eleverna till lärande 
och den sociala inkluderingen. Den här studien är baserad på projektet Learning in motion med fokus 
på barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Materialet i studien utgår från kvalitativa 
metoder med både intervjuer och observationer men den baseras även på en enkätstudie. Brodin 
(2011) menar att lärarna ofta arbetar med utomhuspedagogik för att den betraktas som ett komplement 
till den traditionella undervisningen i klassrummet samt att det har stor betydelse för lärandet om natur 
och miljö. Resultatet visar att den formella undervisningen i klassrummet och den informella 
undervisningen som sker ute i naturen är lika bra men att den informella undervisningen möjligtvis 
kan vara lite mer gynnsam. Naturen är ett gratis material och en källa för att öka elevernas kunskaper 
och detta eftersom eleverna är nyfikna och har en vilja att utforska naturen när de är ute. Samtidig 
känner eleverna sig bekväma att röra sig fritt jämfört med undervisningen som sker i klassrummet där 
eleverna måste sitta still och koncentrera sig på läraren. Brodin (2011) beskriver att lärarna arbeta ofta 
med friluftsfrämjandet för att eleverna ska lära sig om naturen, samt lära eleverna ha respekt för 
naturen. Lärarna planerar aktiviteterna utifrån elevernas behov av kunskaper, rörelse och samspel med 
andra elever i utemiljön. Brodin (2011) beskriver att fysiska upplevelser förstärker de teoretiska 
kunskaperna och när eleverna utforskar naturen använder de alla sinnen som smak, lukt, syn och 
hörsel. Det innebär att de lär sig igenom att göra och utföra saker med sina händer och det är vad 
Brodin (2011) kallar för Learning in motion. Brodin (2011) hävdar också att utomhusaktiviteter leder 
till inkludering och detta gäller även elever som har intellektuella funktionsnedsättningar eftersom de 
kan utforska naturen utifrån sina egna förutsättningar. En svårighet som elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar möter i en utomhusmiljö i skolan kan emellertid vara utformningen som ibland 
inte är anpassad till deras förutsättningar. Resultatet från den här studien visar att utomhusaktiviteter 
främjar sociala interaktioner mellan elever och att det stimulerar lärandet och förbättrar hälsan samt att 
det även möjliggör inkludering (Brodin, 2011). 

En av artiklarna som vi har utgått ifrån är skriven av Harju & Rasmusson (2013). Syftet med deras 
studie var att undersöka den sociokulturella miljön och hur den fysiska miljön upplevs ur ett barns 
perspektiv. Artikeln fokuserar på barn mellan 9–11 år och följer en skolklass under18 månader vid 
olika tidpunkter i mitten av 1990-talet och mellan åren 2008–2009. Det empiriska materialet som 
används i undersökningen är t.ex. barnens uppsatser, dagböcker, teckningar, foton samt att forskaren 
intervjuade barnen individuellt och i grupp. Studiens syfte var även att pröva olika kvalitativa metoder 
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för att få en inblick i barns perspektiv och vardagstillvaro i ett modernt ytterområde. Resultatet från 
artikeln visar att en plats kan ha flera olika betydelser utifrån barnens perspektiv där den ena är Den 
fysiska miljön och barns meningsskapande. Den andra är Platsers sociala innebörd och den tredje är 
Platser och barns identitetsarbete. Den fysiska miljön och barns meningsskapande är framför allt en 
utomhusmiljö t.ex. skolgårdar, lekplatser eller det egna huset. Det är platser som ger möjligheter och 
erbjuder olika aktiviteter. Platsers sociala innebörd är platser som är viktiga för barn och som 
fungerar som möten, samvaro och identitetsarbete, ett exempel på det här kan vara en lekplats. Platser 
och barns identitetsarbete är platser där barn skapar olika föreställningar som t.ex. ”vi ”och ”dom”. På 
dessa platser förstår barnen vem de är i förhållande till andra människor, ett exempel kan vara mellan 
olika bostadsområden. Resultatet visar även att barn utvecklar sin egen identitet och självbild beroende 
på vilken plats de befinner sig på.  

Szczepanski & Andersson (2015) presenterade en studie som är baserad på intervjuer med 15 
professorer som har inflytande på skolans undervisning vid lärarutbildningen. Professorerna beskriver 
sina uppfattningar om olika platsers betydelse för lärandet och undervisningen i en utomhusmiljö. 
Forskarna beskriver lärandet och undervisningen i en utomhusmiljö som en brygga mellan teori och 
praktik vilket betyder att det ska finnas ett samspel mellan den teoretiska undervisningen och den 
praktiska undervisningen. Eleverna får den teoretiska delen i klassrummet och efteråt praktiserar 
eleverna teorierna i en utomhusmiljö på ett multimodalt sätt. Szczepanski & Andersson (2015) delar in 
professorernas uppfattningar i fem olika kategorier. Den första kategorin handlar om att upptäcka och 
utveckla platsbetydelsen. Det här betyder att eleverna möter olika företeelser i sina naturliga miljöer 
och det ger eleverna möjligheter att förstå och skapa en mening av platsen. Den andra kategorin 
handlar om att utveckla den kroppsliga och sinnliga relationen till olika företeelser och fenomen. Här 
lyfter man upp betydelsen av kroppsliga och sinnliga erfarenheter genom att låta eleverna skapa en 
direkt relation till olika företeelser via kroppens rörelser och sinnen. Den tredje kategorin handlar om 
att utveckla en personlig landskapsrelation. Det innebär att eleverna får utveckla den personliga 
relationen till det lokala landskapet som de befinner sig i. Den fjärde kategorin handlar om att utveckla 
en förtrogenhetskunskap och det innebär att eleverna får utveckla en viss form av kunskaper utifrån en 
konkret situation eller från en praktisk handling. Den sista kategorin handlar om att utveckla en 
bredare förståelse för samhället och miljön och där eleverna ska utveckla en förståelse för miljö och 
hållbarhet samt en förståelse för samhället och världen (Szuzepanski & Andersson, 2015). 

Som en sammanfattning av dessa studier var det viktigt för oss att få en insikt i hur olika platser har 
betydelse för elevernas utveckling och lärande. Dessa kunskaper har stor relevans och inverkan på vår 
forskningsstudie eftersom fritidsverksamheten inte bara handlar om inomhusaktiviteter utan också vad 
som händer utomhus. Dessutom har studien visat på positiva effekter på elever som utför fysiska 
aktiviteter i en utomhusmiljö. En positiv effekt är att eleverna har stärkt sina kunskaper i teoretiska 
ämnen som t.ex. naturkunskap när de får använda alla deras sinnen så som smak, lukt, syn och hörsel 
samt att utomhusaktiviteterna leder till inkludering. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger upplever det pedagogiska arbetet i 
utomhusmiljöer. Vi vill ta reda på hur fritidspedagoger beskriver hur de arbetar utomhus samt hur de 
upplever att det fungerar. 

 

Hur beskriver fritidspedagogerna hur de arbetar med elever i utomhusmiljöer på fritidshemmet?  

 

Vilka möjligheter och hinder framkommer i fritidspedagogernas beskrivningar av att arbeta i en 
utomhusmiljö på fritidshemmet? 

 

Teoretiskt perspektiv 
I den här studien behandlas frågor om hur pedagogerna arbetar med eleverna i utomhusmiljön och vi 
har därför valt att ha utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv och detta kompletteras med 
begrepp som utvecklas av den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey (1859–1952). Ur ett 
sociokulturellt perspektiv finns ett antal begrepp som lyfter fram pedagogernas arbete i att stimulera 
lärandet i relation till begreppen instinkter, kommunikation, mediering och den Proximala 
utvecklingszonen men i resultat och analysdelen kommer vi inte lyfta fram begreppet kommunikation.  

Vi utgår från Lev Vygotskij som anses vara grundare till sociokulturella perspektivet som Lindqvist 
(1999) beskriver i boken Vygotskij och skolan och sedan utvecklar teorin av forskare som Roger Säljö 
(2014), Leif Strandberg (2006) och Ivar Bråten (1998). Ur John Dewey teorier kommer vi att fokusera 
på begreppen Learning by doing och miljö, baserat på Dewey (1999) och Dewey (2004).  

 

Det sociokulturella perspektivet  
Det sociokulturella perspektivet har utvecklats av den ryske psykologen Lev Vygotskji (1896–1934). 
Vygotskjis tankar uppmärksammades under 1960-talet och användes i undervisningens kontext. En 
viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet är instinkter hos människor har alltid betraktats som 
hemliga och gåtfulla. Instinkter är en hemlig drivfjäder bakom beteendets tydliga mekanismer 
(Lindqvist, 1999). Lindqvist (1999) beskriver två värdefulla instinkter vid barns uppfostran och dessa 
är barns intresse och lek. Barns intresse är den naturliga drivkraften för barnens beteende och 
utveckling och det är därför viktigt menar Vygotskij att all undervisning ska byggas upp med hänsyn 
till barns intresse. Lindqvist (1999) anser att innan man uppmuntra barnen för någon aktivitet ska man 
först intressera dem för aktiviteten. Man ska också vara uppmärksam på om barnen är mogna för 
aktiviteten så att de kan ge alla kraft som behövs för aktiviteten. På så sätt kommer barnen att vara 
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aktiva och läraren kommer att vara som en handledare i verksamheten. Den andra värdefulla instinkten 
för barns uppfostran är barns lek som är den viktigaste instinkten hos barn men det finns flera 
definitioner av barnlekens betydelse. Lindqvist (1999) menar att leken i allmänhet ses som ett 
tidsfördriv och nöje som barn ägnade sig åt en begränsad tid. En annan definition på lek är att det är ett 
utlopp för den insamlade energin hos barnen och därför behöver barnen utföra onödiga och onyttiga 
rörelser genom t.ex. att springa eller hoppa. Men egentligen menar Lindqvist har leken en biologisk 
betydelse och han betraktar den som en naturlig del för barnens uppfostran. Genom leken blir man 
medveten om barnens intresse och leken innehåller dessutom element som leder till skapande av 
nödvändiga färdigheter och förmågor hos barnen (Lindqvist, 1999).  

En annan viktig aspekt av det sociokulturella perspektivet är kommunikationen. Säljö (2014) anser att 
det mänskliga lärandet och utveckling sker genom den kommunikativa processen. Kommunikation är 
ett sätt som människor använder sig av för att dela och överföra kunskaper och färdigheter och det går 
att skilja mellan verbal och fysisk kommunikation. Fysisk kommunikation innebär att man behärskar en 
kommunikativ praktik exempelvis igenom att läsa, skriva, räkna eller rita. Språket är en verbal 
kommunikation och det är en mekanism som hjälper människor att uttrycka sig och tolka olika 
händelser med begreppsliga termer. Språket är en unik förmåga som gör att vi kan byta information 
och dela erfarenheter med varandra (Säljö, 2014).  

Säljö (2014) beskriver kulturella redskap som ytterligare en central aspekt i det sociokulturella 
perspektivet. I det vardagliga livet behöver människor olika redskap för att kunna kommunicera med 
andra t.ex. genom att dela information, skriva en text eller skicka en bild. Dessa redskap är nödvändiga 
för oss människor för att kunna lösa olika problem. De fysiska redskapen eller artefakter är utvecklade 
av människans naturliga förmåga genom att samla erfarenheter av ett specifikt problem. Därefter 
hanteras detta problem genom att man utvecklar de artefakterna som överförs till nya hjälpmedel eller 
tekniker, på så sätt utvecklas också den mänskliga intellektuella kunskapen. Säljö (2014) lyfter även 
begreppet mediering som innebär att människans föreställningsvärld och tänkande utvecklas genom 
intellektuella och fysiska redskap. Enligt Strandberg (2006) innebär begreppet mediering att 
människan inte kan uppfatta världen rakt av utan hjälp av artefakter för att förstå och lösa olika 
problem.   

Bråten & Thurmann-Moe (1998) beskriver att ett nyckelbegrepp i Vygotskijs teori handlar om både 
utveckling och undervisning i den närmsta utvecklingszonen. Bråten & Thurmann-Moe (1998) 
beskriver där två nivåer i barnets utveckling. Den första handlar om den aktuella utvecklingsnivån där 
barnet klarar sig själv på egen hand utan vägledning eller hjälpmedel. Den andra nivån i barnets 
utveckling är den nivån där barnet klarar sig i samarbete med en lärare eller i samspel med ett mer 
kompetent barn och på så sätt uppnår barnet sin potentiella utvecklingsnivå. Bråten & Thurmann-Moe 
(1998) påpekar även att barnet som klarar sig idag i samspel med andra barn eller med hjälp av en 
lärare senare kommer att kunna klara sig på egen hand. De menar även att lärandet alltid sker genom 
överföring. Bråten & Thurmann-Moe (1998) beskriver en annan aspekt för lärandet i den närmsta 
utvecklingszonen och det handlar om imitation. Med imitation kan barnet inte få en färdig kunskap 
utan imitation fungerar bara som hjälp i ett förhållande till färdigheter och läroprocesser under 
utvecklingsprocessen.  

I det ovanstående avsnittet beskriver vi viktiga begrepp i det sociokulturella perspektivet som vi ska 
använda i undersökningen. Dessa begrepp är viktiga för att förstå hur fritidspedogerna beskriver sitt 
arbete i utomhusmiljön.  
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Learning by doing och miljöns betydelse   

 
Begreppen Learning by doing och förståelsen av miljöns betydelse kommer vi att presentera från 
amerikanen John Dewey (1859–1952) som var en känd filosof och pedagog. Ett välkänt begrepp som 
Dewey har utvecklat är learning by doing som bygger på grundidén att tanken och handling hör ihop. 
Det handlar om hur eleverna lär sig genom att utföra saker. Det här betyder att meningsfulla aktiviteter 
i utemiljö kan leda till erfarenheter och nya kunskaper hos barn. Dewey tror att det bästa sättet att lära 
sig saker på är att utföra praktiska övningar med sina egna händer och att inlärningen som eleven lär 
sig själva utanför skolan och utan lärare ger eleverna kunskaper och förmågor att lösa kritiska 
problem.  

Aktivitetspedagogiken som Dewey beskriver i sin bok Individ, skolan och samhälle (2004). Det är en 
teori som har praktiska och reflekterande handlingsmoment och som hänger ihop. Det innebär att det 
är oerhört viktigt att eleverna undersöker och experimenterar på egen hand i det närområde som de 
befinner sig och där momenten kan utföras när barnen är ensamma eller i grupp. Det betyder att 
utbildningen ska utgå ifrån individens intresse och att aktiviteterna ska vara målinriktade och att 
lärarnas aktiviteter ska stimulera och utöka elevernas kunskaper (Dewey, 2004). 

I boken Demokrati och utbildning av Dewey (1999) beskriver han begreppet Miljö genom att dela in 
begreppet i följande fyra teman; Miljöns betydelse, Den sociala miljön, Den sociala miljöns bildande 
effekt och till sist Skolan, en speciell miljö och där författaren förklarar olika sätt att uppfostra barnen 
på beroende på olika miljöer. Dewey menar att ordet miljö symboliserar något mera än helheten av de 
ting som omger en individ och betecknar då omgivningens specifika sammanhang med dess egen 
aktiva strävan (Dewey, 1999, sid.46). Dewey (1999) anser att miljön kan bestå av olika förutsättningar 
som kan främja, hindra samt stimulera individens intelligens beroende på vilken miljö man har blivit 
uppfostrad i. Ett exempel på detta kan vara när ett barn inte vill ha en viss leksak och beter sig 
våldsamt. Om man vill förändra barnens yttre beteende så kan man byta miljön och genom att göra det 
kan det leda till positiva stimulanser hos barnet och på så sätt lugnar barnet ner sig och beter sig på ett 
helt annat sätt.  

Den sociala miljö påverka barnen på flera olika sätt och ett exempel är när barnen vill gå ute och 
mamman säger ordet mössa och när hon säger det sätts något igång i barnets huvud. Barnen kan 
koppla den här handlingen med ljud samt erfarenheter och förstår på så sätt handlingen.  

Dewey beskriver att ”den sociala miljön formar den mentala och emotionella dispositionen för 
individens beteende genom att engagera dem i aktiviteter som väcker och förstärker vissa impulser 
som har vissa syften och leder till vissa konsekvenser” (Dewey, 1999, sid. 51). En aktivitet som är 
genomtänkt utformad ger en bra struktur och positiva influenser till barnet och en genomtänkt 
undervisning ökar elevernas sociala och mentala kompetens vilket dessutom leder till bättre 
kunskaper. Skolmiljöns uppgift är att balansera olika typer av aktiviteter och att se till att varje elev får 
en möjlighet att växa i sin sociala kompetens gruppvis eller ensam.  Han skriver att ”Skolan har också 
till uppgift att utifrån varje individs disposition samordna inflytandet från hans olika sociala miljöer” 
(Dewey, 1999, sid. 57). Grunden här är att skolan har som uppgift att erbjuda en förenklad miljö så att 
elever får en möjlighet till olika sociala miljöer. Alla dessa olika definitioner av miljö har stor 
betydelse för elevernas utveckling i skolan och i samhället då detta förenklar deras inlärningsformer 
och ger barnen kunskaper på ett bredare sätt (Dewey, 1999).  
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Dewey använder sig av begreppet learning by doing för att förklara hur eleverna lära sig olika 
kunskaper när de utför utomhusaktiviteter i en utemiljö. Dewey tolkar begreppet Miljö och förklarar 
att miljön kan påverka eleverna på flera olika sätter och att det kan både främja och hindra. Miljön kan 
även stimulera elevernas inlärning i skolan beroende på vilken miljö eleven befinner sig i. Dessa 
begrepp är väldigt viktiga för fritidsläraren att känna till eftersom det handlar om meningsfulla 
aktiviteter som fritidspedagogerna ska genomföra med elever i utemiljöer. Om fritidsläraren har 
kunskaper om dessa viktiga begrepp leder det här till förhöjda kunskaper hos eleverna. Det är därför 
viktigt att fritidsläraren får möjligheter att utföra utomhusaktiviteter med eleverna så att de får 
praktisera teorierna i relation till naturen samt att elever även får möjligheter att lösa kritiska problem. 

Metod 
Under den här rubriken kommer vi att beskriva vilken typ av metod som vi har använt oss av i vår 
studie för att få svar på undersökningsfrågorna samt varför vi har valt den här metoden. Vi kommer 
även att beskriva hur urval och avgränsningar valts samt relevant information om 
undersökningspersonerna som har medverkat i studien. Dessutom redogör vi för hur vi gick till väga 
för att samla in data samt hur data har bearbetats och analyserats. Till slut kommer vi att presentera hur 
vi förhåller oss till forskningsetiska krav samt diskutera studiens kvalitet.  

 

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att få en större inblick i hur fritidspedagogerna 
arbetar med elever i utomhusmiljöer samt vilka möjligheter och hinder som framkommer i deras 
beskrivningar av att arbeta utomhus. Patel och Davidsson (2011) beskriver att syftet med kvalitativa 
intervjuer innebär att upptäcka och identifiera intervjupersonens uppfattningar om ett specifikt 
fenomen. Kvalitativa intervjuer fyller med andra ord syftet med vår studie eftersom det ger 
respondenterna möjligheter att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) innebär kvalitativ forskning att man lära sig att inte bara analysera data på ett brett 
sätt utifrån en enskild person men också att man lära sig nya kunskaper utifrån erfarna informanter. 
Kvalitativa forskningsintervjuer innebär att man får information utifrån ett naturligt samtal men man 
bör också poängtera att forskaren måste också ha kunskaper om intervjuämnet samt att man måste vara 
uppmärksam på informanternas ansiktsuttryck så att man tolkar informanternas kroppsspråk på ett 
korrekt sätt (Kvale och Brinkmann, 2014). Enligt Ahrne och Svensson (2015) lyfter den kvalitativa 
metoden fram intervjupersonens åsikter och tankar så att intervjun blir en så naturlig konversation som 
möjligt så att forskaren utifrån intervjun får kunskaper om informanternas berättelser, upplevelser samt 
erfarenheter i en naturlig dialog. Sen handlar det om att man måste förstå och tolka resultatet som 
kommer från undersökningen på ett bra sätt så att man kan sortera, reducera och argumentera (Ahrne 
& Svensson,2015). I den här studien använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att 
vi hade bestämda intervjufrågor (Se bilaga 2) som vi ställde till samtliga respondenter samt att vi 
kompletterade med följdfrågor för att ge respondenterna möjligheter att utveckla sina åsikter vilket 
medför att vi får mera information och fakta. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver 
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fördelen med semi-strukturerade intervjuer att man får en bild med flera nyanser, och detta ger 
forskaren ett underlag till en studie. 

Urval och avgränsningar 
I vår undersökning var målet att intervjua högskoleutbildad personal för att få höra hur de upplever 
arbetet med elever i utomhusmiljöer. Eftersom det var svårt att få ihop tio intervjuer med utbildade 
lärare i fritidshemmet så började vi söka efter fritidspedagoger som hade arbetat många år i 
fritidshemmet. Intervjuerna skedde på sex olika skolor i Södertäljeområdet. Vi kontaktade skolorna via 
e-mail och telefonsamtal. Våra respondenter hade varierande åldrar, kön och bakgrund. Eriksson-
Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver att det finns två viktiga steg när man gör ett urval av 
intervjusubjekten. Det första steget handlar om att gör ett urval av vilken grupp av människor som 
man är intresserad av att intervjua. I andra steget gör man ett urval av vilken person man vill intervjua. 
Som ett exempel valde vi i första steget att intervjua läraren och i nästa steg valde vi att intervjua en 
fritidspedagog. 

 

Undersökningsmaterial/personer 

 

Studiens undersökningspersoner bestod av fyra män och sex kvinnor i åldrarna 28–56 år som arbetar i 
fritidshemmet på sex olika skolor i Södertäljeområdet. Sex av respondenterna var utbildade 
fritidslärare, två var utbildade till fritidspedagoger. Två av respondenterna var utbildade till 
förskolelärare och arbetade som lärare i förskoleklassen samt med förskoleklassen på fritidshemmet. 
Respondenterna fick i förväg ett e-mail där vi förklarade vårt syfte. Vi skickade även våra 
intervjufrågor i förväg till respondenterna så att de kunde gå igenom frågorna och förbereda sig.  

 

Genomförande 
Vi valde ut tio olika skolor i Södertäljeområdet och skickade ett e-mail till biträdande rektor på 
respektive skola för att informera dem om att vi är studenter på Grundlärareprogrammet med 
inriktning mot arbete i fritidshemmet vid Stockholms universitet. Vi informerade dem också om att vi 
går på sista terminen och att vi skriver ett självständigt arbete med syfte att undersöka hur 
fritidslärarna arbetar med elever i en utomhusmiljö samt vilka möjligheter och hinder som uppkommer 
i deras arbete i utomhusmiljöer. Sex av de biträdande rektorerna vidarebefordrade våra e-mail till 
fritidshemspersonlen. På dessa skolor fick vi fram 6 fritidspedagoger som kunde tänka sig att delta i en 
intervju. Fyra av skolorna som vi skickade en förfrågan till fick vi inte något svar ifrån. Då valde vi att 
åka dit personligen och sökte upp personalen. I anslutning till det fick vi kontakt med ytterligare 4 
personer som sedan deltog i intervju. Vi bokade in tider som passade för respektive fritidspedagogerna 
och kom sedan till skolorna under utsatta tid.   

 

Eftersom vi hade en begränsad tid för datainsamlingen så bestämde vi oss för att var och en ska 
genomföra fem intervjuer och sedan transkribera dem så att vi hade totalt 10 intervjuer med 
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transkribering. Intervjuerna skedde på fritidslärarnas arbetsplatser i avskilda rum och pågick i 30–45 
minuter. Vi inledde samtliga intervjuer med att beskriva vårt syfte med studien och talade om de fyra 
etikreglerna som är utformade av vetenskapsrådet. Sedan informerade vi intervjupersonerna om att 
deras medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst. De skulle förbli helt anonyma 
och all data skulle förstöras efter att arbetet har blivit godkänt. Samtliga respondenter fick skriva under 
på ett samtyckesbrev innan intervjun (Se bilaga 1). Vidare frågade vi om tillåtelse att spela in 
intervjuerna så att vi kunde fokuserar på att bara lyssna under själva samtalet och alla godkände detta. 
Intervjufrågorna bestod av 12 öppna frågor (Se bilaga 2) som vi hade formulerat till vårt syfte och 
frågeställningar. Innan vi började med intervjuerna introducerade vi ämnet för respondenterna samt att 
vi avgränsade och kontrollerade situationen i intervjuerna. Under intervjuerna berättade 
respondenterna om sina vardagliga erfarenheter och åsikter medans vi var lyhörda och lyssnade för att 
kunna ta till oss kunskaper från respondenterna.   

 

 

Databearbetning och analysmetod 
 

I den här studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer vilket innebär att vi samlade verbala data och 
då som vi sedan transkriberade vi vårt material till texter. Vid transkriberingen av våra intervjuer var 
vi mycket noggranna med att allt måste överensstämma med det verbala materialet samt att det var 
viktigt för oss att vi placerade kommatecken och punkter på rätt plats så att det inte blir ändringar på 
innebörden av meningarna.  

Efter att materialet hade transkriberats påbörjade vi analysen. För detta arbete utgick vi ifrån en 
analysmodell utvecklad av Braun och Clarke (2006). De beskriver modellen för tematisk analys som 
en process och genom denna process kunde vi identifiera teman och mönster i materialet. Den 
tematiska analysmodellen rekommenderar sex faser i arbetet för att på så sätt kunna hantera, 
organisera och analysera datamaterialet.  

Braun och Clarke (2006) beskriver att man i första fasen ska bekanta sig med den insamlade datan och 
att det är viktigt att man fördjupar sig och letar efter bredd och djup. Transkriberingen var ett sätt att 
bekanta oss med vårt material. Även om det är tidskrävande så var det viktigt för oss och detta 
eftersom det möjliggör för oss att lära känna materialet. Vi läste igenom materialet flera gånger för att 
kunna hitta mönster. Efter transkriberingen läste vi igenom och bekantade oss med vårt material samt 
att vi skrev en lista på vad som kom fram och vad som var intressant att tolka. Efter det påbörjade vi 
fas två i den tematiska analysen. Braun & Clarke (2006) kallar denna fas för kodningen. I den här 
fasen gick vi igenom transkribering igen och markerade i texten det som vi fann intressant. Vi hade 
många olika koder som vi markerade i transkriptionerna med hjälp av markeringar i datorn. Därefter 
sorterade vi vår data utifrån de initiala kodningarna och efter det så inledde vi den tredje fasen. Braun 
& Clarke (2006) förklarar att denna fasen handlar om att man ska börja analysera kodningar och hitta 
samband mellan dem. I denna fas analyserade vi förhållandet mellan koderna för att hitta olika teman. 
Några koder skapade specifika teman och andra skapade mindre underteman. I början kunde vi hitta 
fyra olika teman men när vi bearbetade med dessa teman upptäckte vi att två av teman hör ihop med 
varandra så vi arbetade vidare med dessa teman och sammanställde dem sedan till ett tema.  
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Braun & Clarke (2006) förklarar att man i fas fyra börjar bearbeta det som sedan kommer att bli det 
slutliga temat. I denna fas bearbetade vi våra teman var för sig. I den här fasen kan vissa teman 
separeras medan andra teman behöver mer data eller att två olika teman kan resultera i ett gemensamt 
tema. Den här fasen innehåller två nivåer av bearbetning och granskning av temat. Första nivå innebär 
att vi går igenom varje tema och ser om våra kodningar passar in för att sen kunna bilda ett 
sammanhängande mönster. Om våra teman inte skulle passa in i detta då skulle vi behöva tänka om 
och kanske behöva skapa ett nytt tema. Andra nivån i den här fasen skulle vi se om våra teman 
fungerade i ett förhållande till vår datamängd.  

Under fas fem skulle vi enligt Braun & Clarke (2006) definiera teman för att kunna presentera dem i 
vår analys. I den här fasen arbetade vi med varje enskilt tema för sig. Vad var kärnan i varje tema och 
hur kan det förstås i relation till det större materialet samt i relation till syftet och frågeställningarna. I 
den här fasen namngav vi våra teman så att läsarna kan få en känsla om vad temat handlar om. De 
teman vi fick fram och kommer att lyftas fram i analysen är: Fritidspedagogernas olika roller i 
utomhusmiljön, Utomhusaktiviteter för lärande och Begränsade och obegränsade miljöer.  

Braun & Clarke (2006) förklarar hur man i sista fasen bearbetar och analyserar dessa olika teman. 
Analysen behöver ha en röd tråd för att temana ska hänga ihop och skapa en bild av materialet som 
helhet.   

 

 

Forskningsetiska överväganden  
I den här studien har vi utgått ifrån vetenskapsrådet (2002 och 2017) vilket innebär att vi har arbetat 
utifrån vetenskapsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. För oss var 
det oerhört viktigt att vi arbetade med de etiska krav som ställs på denna typ av undersökningar för att 
skydda deltagarna och tydliggöra kvalitén i vår forskning. Inom forskningsetiska principer finns det 
fyra huvudkrav som man alltid ska utgå ifrån och det är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet.   

 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera intervjupersonen om forskningssyftet samt att 
det är frivilligt att delta och när som helst kan intervjupersonen avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002;2017). Informationskravet är en viktig del i arbetet och innan vi bokade en tid 
för att intervjua en fritidslärare skickade vi ett e-mail med information om vårat forskningssyfte och de 
forskningsetiska principerna. Vid tillfällen där vi besökte skolor för att på så sätt hitta personer att 
intervjua var vi noga med att informera dem innan vi ställde frågan om de ville delta. På så sätt kunde 
våra deltagare känna sig säkra med att intervjumaterialet endast skulle användas för forskningssyfte 
samt att intervjupersonen kommer att avidentifieras i uppsatsen. I våran studie hade vi 10–12 
intervjufrågor som vi utgick ifrån och som var kopplade till vårt syfte. Några av fritidslärarna ville ha 
intervjufrågorna i förväg och då skickade vi informationen i förväg så att de kunde förberedda sig 
inför vår intervju. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att man ska informera deltagarna om vilka 
risker som kan förekomma när man intervjuar en person. Ett exempel på detta kan var att forskaren 



14 
 

måste respektera intervjupersonen så att hen inte ska kännas sig kränkt. Det här leder till att det 
empiriska materialets innehålla bara är ett resultat av trovärdigheter och sanningar utifrån deltagaren.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagaren själva har rätt till att bestämma över sin medverkan. Ett 
exempel på det här kan vara när man gör en undersökning med barn som är under 15 år för då måste 
man även ha ett samtycke från vårdnadshavaren. En annan regel är att deltagarna ha rätt att själv 
bestämma hur länge och på vilka villkor de ska delta i studien. Deltagarna har även rätt att avbryta sin 
medverkan utan att det har någon negativ påverkan för dem. Den sista regeln innebär att deltagarna 
inte får utsättas för olämplig påtryckning om hen bestämmer sig för att avbryta sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002;2017). Den här informationen har vi informerat deltagarna om inför varje 
intervjubokning och vi har även upplyst dem om hur många minuter intervjun är tänkt att pågå. Vi har 
även informerat deltagarna om att vårt arbete har sin utgångspunkt ifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska regler som också beskrivs i God forskningssed (VR, 2017). Dessutom påminde vi 
deltagarna om detta vid intervjutillfället.  Utöver ovanstående principer har vi i vår studie lämnat ett 
samtyckesformulär där vi har bett om en underskrift från fritidsläraren som ska medverka i vår 
uppsats. Dessutom har vi även informerat intervjupersonen skriftligt och muntligt om studiens 
bakgrund och syfte samt att vi har förklarat hur studien går till inklusive hantering av data där vi 
förklarade att inga obehöriga skulle få tillgång till materialet. Vi informerade även deltagarna om att 
det var frivilligt att delta samt att de kunde avbrytas intervjun när som helst utan att ange orsak. Vi 
skrev också ett samtyckesformulär där vår handledare och våra kontaktuppgifter fanns med så att 
deltagarna kunde kontakta oss vid eventuella frågor.  

Konfidentialitetskravet är ett krav som innebär att all privat data från intervjupersonerna inte ska 
avslöjas och studien görs i största konfidentialitet för att säkra att alla personuppgifter skyddas och så 
att obehöriga inte kan komma åt den (Vetenskapsrådet, 2002;2017). Kvale och Brinkmann (2014) 
anser att anonymiteten är viktig för att på så sätt skydda informanterna för framtida problem och det är 
därför oerhört viktigt att deltagarna godkänner publikationerna av informationen som ska lämnas ut i 
studien. I våran studie var alla deltagarna medvetna om att deras namn inte kommer att nämnas i 
arbetet. Vi nämnde även att den insamlade data kommer att elimineras efteråt. Enligt Ahrne & 
Svensson (2015) lägger man stor vikt vid att informanterna ska anonymiseras inklusive namnen på 
skolor för att förstärka säkerheten för intervjupersonen att diskutera fritt.  

Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter som samlas in för forskningen endast ska användas 
för studiesyftet. Det betyder att deltagarnas information inte ska användas för kommersiellt bruk och 
andra icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002;2017). Kvale och Brinkmann (2014) 
belyser att konsekvenserna av en kvalitativ forskning innebär risker för att intervjupersonen kan 
skadas. Det betyder att forskaren ska vara medvetna om att dessa konsekvenser finns och att man 
måste ta hänsyn till deltagarnas känslighet genom att inte kräva svåra svar på intervjufrågorna. 

 

 

Studiens kvalitet 
Syftet med den här studien var att undersöka hur fritidspedagogerna upplever det pedagogiska arbetet i 
utomhusmiljöer samt vilka möjligheter och hinder som framkommer i fritidspedagogernas 
beskrivningar av att arbeta med utomhusaktiviteter. För att analysera studiens intervjudata har vi 
använt oss av en kvalitativ metod samt en tematisk analys. Dessa metoder gav oss mer möjligheter att 
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uppnå en bättre kvalitet i vårat arbete samt att det gav oss intressanta aspekter när vi samlade in vårt 
material.  

Svensson och Ahrne (2011) anser följande. För att man ska kunna utforma ett kvalitativt 
forskningsprojekt krävs att man har en hög kvalitet i studien och inom vetenskapen finns många 
viktiga krav för att redogöra dessa. Svensson och Ahrne (2011) förklarar termen forskningsdesign 
vilket betyder att en studie alltid måste besvara på frågor man för fram i forskningsstudien. Det här 
innebär att första steget börja med att undersöka vilka metoder som är passande till studien, därefter 
börjar man att producera data för att sen avsluta med att svara på forskningsfrågorna. I våran studie har 
vi valt att arbeta med kvalitativa intervjuer för att få en kännedom om hur fritidspedagogerna arbetar i 
relation till utomhusaktiviteter. Svensson och Ahrne (2011) menar att kvalitativa intervjuer är ett sätt 
man kan använda sig av för att lyfta fram olika åsikter och tankar från informanterna så att 
konversationen blir så naturlig som möjligt och där informanterna kan förklara sina upplevelser och 
erfarenheter som en dialog med forskaren.   

Det andra steget handlar om att man tänker på vilka urval av empiriska objekt man ska använda sig av 
i studien. I vår studie valde vi att undersöka olika fritidshemsverksamheter på olika skolor för att 
analysera likheter och olikheter med deras arbete med utomhusaktiviteter. Svensson och Ahrne (2011) 
menar att dessa likheter och olikheter kallas för teoretiska urval och som de menar är en strategi för att 
skapa variation för att undersöka olika miljöer och på så sätt får man fram olika varierande resultat i 
forskningen. Det tredje steget handlar om att forskaren måste tänka på att få en hög validitet i studien 
och det krävs då att man reflektera över hur det empiriska materialet ska bearbetas samt analyseras 
(Svensson & Ahrne, 2011). I vår studie har vi använd oss av en inspelad intervjustudie och vi har 
transkriberat ljudet vilket utgör våran empiriska data som vi själva producerade under fältarbetet.  

Det fjärde steget handlar om hur forskningen ska göras trovärdigt så att läsaren tro på uppsatsen, 
”Forskningen måste med andra ord vara trovärdig för att få genomslag både i forskarvärlden och i det 
omgivande samhället” (Svensson & Ahrne, 2011, sid. 26). I en kvalitativ forskning är det oerhört 
viktigt att studien innehåller trovärdighet och transparens, det vill säga att i en bra forskning är det 
möjligt att man diskuterar och kritiserar den. Om en studie inte går att diskutera eller kritisera då är det 
ett arbete där det inte finns en tillräcklig forskningsprocess och därmed går det inte att kritisera 
(Svensson & Ahrne, 2011). Det femte steget innebär att man generaliserar resultaten av studien med 
andra situationer eller miljöer. Det betyder att forskning och trovärdighet hänger ihop och därmed 
finns möjligheter att generalisera. Begreppet betyder att man kan jämföra ett forskningsresultat med 
ett annat arbete och ett sätt att göra detta på är att man hittar likheter och olikheter mellan dessa olika 
exempel. Man kan även använda sig av generaliseringsanspråk som innebär att man för över ett 
forskningsresultat från en verksamhet till en annan (Svensson & Ahrne, 2011). I vår studie intervjuade 
vi 10 fritidspedagoger på olika skolor och det här ökade våran generaliserbarhet och transparens i 
arbetet då vi fick möjlighet att se likheter och skillnader mellan olika fritidspedagogers arbete med 
utomhusaktiviteter i olika skolor. Sista steget handlar om etiska frågor där vi funderade kring vilka 
etiska frågor som skulle ingå i forskningsstudien samt hur vi skulle hantera dessa, ”Grundläggande är 
att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet och att 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprovningen” (Svensson & 
Ahrne, 2011, sid. 31). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att etiska dilemman kan förekomma 
under intervjuer och därför måste forskaren vara uppmärksam på detta redan i början av intervjun. 
Författarna anser att forskarna måste följa de sju forskningsstadierna redan från början när intervjun 
ska utföras vilket är följande; 
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Tematisering: Betyder att man bör tänka igenom syftet med intervjuundersökningen samt att man bör 
förbättra den undersökta mänskliga situationen.  

Planering: Här arbetar man med etiska dilemman och det betyder att man informerar 
undersökningspersonen om samtycket till att delta i studien för att säkra konfidentialiteten samt att 
undvika olämpliga konsekvenser.  

Intervjusituation: Här måste forskaren ta hänsyn till konsekvenser som informanterna kan råka utför 
under studien t.ex. stress och att man då måste anpassa intervjun till informantens förutsättningar.  

Utskrift: Det betyder att forskaren ska försäkra intervjupersonen om deras konfidentialitet genom att 
visa ett samtyckesformulär där informanterna kan bekräfta forskarens lojalitet till arbetet.  

Analys: Här måste forskaren analysera etiska dilemman angående hur djupt intervjun ska gå.  

Verifiering: Här handlar det om att forskaren måste ta hänsyn till etiska skyldigheter och vad man bör 
tänka samt på hur många kritiska frågor man kan ställa till informanterna.  

Rapportering: Här måste forskaren vara försiktig med informanternas offentliga privata data genom 
att tänka på konfidentialiteten och konsekvenserna som kan uppkomma när man publicerar rapporten 
(Kvale och Brinkmann, 2014).  

Alla dessa sju forskningsstadier som Kvale och Brinkmann (2014) beskrev ovan har vi gått igenom för 
att säkra och förbättra kvalitén i vår studie. Vi har anpassat oss utifrån informanternas arbetstid samt 
att vi tog hänsyn till deras privata förklaringar som vi fick fram under intervjuerna. I vår studie var det 
viktigt för oss att få en insyn i utomhusaktiviteter utifrån fritidshemmet lärarnas förklaringar när det 
kommer till utomhusaktiviteter i relation till elevernas sociala relation, kunskaper, gemenskap samt 
svårigheter och möjligheter som kan uppstå vid arbete i en utomhusmiljö. 

Resultat och analys 
Här kommer vi att presentera analysen av vårt insamlade material och data som är gjort utifrån en 
tematisk analysmetod. Utifrån analysen har vi funnit tre övergripande teman: Fritidslärarens olika 
roller i utomhusmiljön, Utomhusaktiviteter för lärande, Begränsade och obegränsade miljöer.  

Fritidspedagogernas olika roller i utomhusmiljön 
I det här temat kommer vi att lyfta fram flera olika aspekter av vad som i intervjuerna har lyfts fram 
rörande fritidslärarens roller i utomhusmiljön. Dessa är att vakta och stötta eleverna, erbjuda eleverna 
både fri och styrd lek samt erbjuda en variation av aktiviteter i både inom- och utomhusmiljön. 
Dessutom kommer vi att lyfta fram hur fritidlärare beskriver att de arbetar med aktiviteter som främjar 
till både gemenskaper och sociala relationer mellan eleverna.  

I materialet som vi har samlat in från respondenterna framkommer det att det finns två olika typer av 
roller som pedagogerna beskriver och som de intar i fritishemverksamheten. Det första rör arbetet med 
att vakta och den andra handlar om att fungera som ett stöd för eleverna i utomhusmiljön i de fria och 
styrda aktiviteterna och där de skapar gemenskap och goda sociala relationer. 
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Flera av respondenterna anser att det är viktigt att fritidsläraren vaktar eleverna när de är ute och att 
detta är av sociala skäl.  

Vi arbetar med att vakta verksamheten och det betyder att man tar upp barnen som är 
ensamma ute och placerar dem i en grupp för det finns alltid barn som är ensamma ute 
och som inte deltar i aktiviteter med dom andra (respondent 2). 

I det ovanstående citatet beskriver respondenten att de genom att fungera som vakter i utemiljön 
fångar upp elever som är ensamma ute och att de då kan hjälpa dem att komma in i en grupp. De 
menar att det alltid finns elever som är ensamma ute och som inte deltar i aktiviteter med andra elever 
och att det är därför som det är viktigt att man övervakar verksamheten.  

En annan respondent lyfter fram att fria leken kan leda till utanförskap mellan elever, t.ex. vid 
gungorna. Om två barn gungar tillsammans kan den tredje barnet bli utanför. För att komma åt det här 
problemet kan styrda aktiviteter leda till gemenskap mellan eleverna. Det vill säga att alla får vara med 
och turas om och vänta på sin tur. Fritidspedagogernas roll blir då att organisera styrda lekar. 
Respondent 4 beskriver att det är också viktigt att se till barns olika förutsättningar för att delta. 

Att ha barn som har funktionsnedsättningar eller har andra särskilda behov kan leda till 
att dessa elever inte kan vara med på alla aktiviteter som är ute och detta kan skapa 
utanförskap. Det är då viktigt att vi som är fritidspedagoger kan förbereda aktiviteter 
som passar till barn med olika förutsättningar och behov (respondent 4).  

I materialet som vi har behandlat framgår det tydligt att fritidspedagogerna ser att en viktig roll de har 
i utomhusmiljön är att stötta eleverna när de är ute och leker för att inga elever ska hamna i 
utanförskap. Vidare menar fritidspedagogerna att de förbereder och anpassar aktiviteterna utifrån 
elevernas förutsättningar och behov. Dessutom menar fritidspedagogerna att de även stöttar eleverna 
att skapa goda sociala relationer genom att tillåta eleverna själva upptäcka naturmiljö för att detta leda 
till att träna elevernas sociala relation med varandra. Vidare anser respondenterna att lärarens roll i 
verksamheten utomhus i fritidshemmet är att se till att eleverna städar och håller ordning i 
utomhusmiljön.  

En av våra roller här i verksamheten är att vi som pedagoger ser till att följa upp 
avslutningen av leken så att eleverna städar och iordningställer efter avslutad lek 
(respondent 7).  

Det är med andra ord utifrån respondenten viktigt att ge eleverna stöd inte bara i att sätta igång lekar 
utan även i att följa upp vid avslutning av leken och se till att de städar upp och iordningställer efter 
aktiviteten.  

Bråten & Thurmann-Moe (1998) beskriver begreppet den proximala utvecklingszonen och som är ett 
nyckelbegrepp i det sociokulturella perspektivet. Det finns två nivåer i den närmsta utvecklingszonen 
och där den ena är den aktuella utvecklingsnivån där eleverna kan klara sig på egen hand och den 
andra är den potentiella utvecklingsnivån där eleverna klarar sig i samarbete med andra. Resultatet har 
visat att fritidspedagogerna har olika roller i fritidsverksamheter. Det första är att hjälpa eleverna med 
att utveckla sociala relation och gemenskap. Det andra roll är att vakta verksamheter så att eleverna 
inte hamnar i konflikter samt att skapa goda relationen med varandra. På så sätt uppnår eleverna sin 
potentiella utvecklingsnivå i samarbete med fritidspedagogerna samt det leda till att eleverna känner 
sig inkluderade i verksamheten. 
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Utomhusaktiviteter för lärande  
I det här temat kommer vi att lyfta fram utomhusaktiviteter för lärande utifrån olika aspekter som t.ex. 
praktik av teori i utomhusmiljön, den styrda och fria leken samt brist på personal. Förutom detta anser 
respondenterna att det finns hinder med att utföra aktiviteter i utomhusmiljön på grund av brist på 
professionell personal i fritidshemmet.  

Ett tema som framkommer i analysen är att respondenterna lyfter fram vikten av utomhusmiljön och 
hur de där praktiserar den teoretiska undervisningen tillsammans med eleverna.  

Fördelen med utomhusaktiviteter är att eleverna får möjligheter att förstå olika 
teoretiska begrepp för att det inte är alla elever som förstår vad meningen med 
undervisningen i klassrummet. Eleverna förstår bättre när de praktiserar olika teoretiska 
kunskaper i utomhusaktiviteter och det är mycket roligare för dem (respondent 6). 

Respondenten lyfter alltså fram att det är viktigt att praktisera de teoretiska kunskaperna igenom olika 
aktiviteter och att eleverna då får en fördjupande kunskap i praktiken. Flera respondenter lyfter i 
relation till detta att det är viktigt att man samarbetar med klassläraren och planerar 
fritidsverksamhetens aktiviteter utifrån vad klassläraren arbetar med samt vilka svårigheter eleverna 
har i den normala undervisningen. Enligt filosof Dewey (1859–1952) lär eleverna sig olika saker 
igenom att utföra olika ting och Dewey beskriver begreppet Learning by doing som knyts samman till 
att en handling hör ihop med att man göra saker med händerna och på sätt får eleverna en bredare 
kunskap (Dewey, 2004). Resultatet visade att utomhusaktiviteter påverkade elevernas inlärning på ett 
positiv sätt om vad gäller att förstå teoretiska kunskaper i praktiken där fritidspedagoger stötta 
eleverna med att förstå dessa på ett fördjupande sätt i utemiljö.  

Ett annat undertema som framkommer i materialet är att flera av respondenterna lyfter fram att 
utomhusaktiviteterna möjliggör att eleverna lär sig på ett annat sätt. 

Eleverna lär sig bättre om t.ex. matematik eftersom de använder sig av visuella material 
som skogen erbjuder istället för papper och penna som de brukar använda i den 
traditionella undervisningsformen (respondent 9). 

Det respondenten är inne på är att utomhusundervisningen kan leda till att öka elevernas intresse att 
lära sig matematik och andra ämnen eftersom eleverna använder sig av andra sinnen i naturmiljön. 
Dewey (2004) har en teori som heter aktivitetspedagogik som anknyter med vad respondenterna 
beskrev ovan. Dewey (2004) anser att det är viktigt att eleverna undersöker och experimenterar 
praktiska övningsmoment i en naturmiljö för att kunna reflektera en händelse med andra och på så sätt 
lära sig ny kunskap. Säljö (2014) beskriver även de fysiska redskapen eller artefakter som människor 
använder sig av och som utvecklar människan vidare för att kunna lösa ett specifikt problem. Säljö 
(2014) och Strandberg (2006) beskriver begrepp mediering som innebär att människorna använda sin 
intellektuella förmåga och fysiska redskap för att kunna lösa olika problem. En koppling med teorierna 
anser fritidspedagoger att utomhusundervisning ge eleverna möjligheter med att utveckla inte bara 
olika ämnen men även deras sinnen och med detta leda till att öka elevernas intresse att praktisera 
olika utomhusövningar i utemiljö. Respondenterna anser även att eleverna använder sin intellektuella 
förmåga i utemiljö samt olika fysiska redskap som ett hjälpmedel för att kunna lösa problem.   

Ett annat tema som framkommer i utomhusaktiviteter för lärande är att fritidspedagogerna beskriver 
att de arbetar med att erbjuda eleverna både styrda och fria lekar i en utomhusmiljö.  
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När man erbjuder eleverna fria lekar då känner barnen att dom får vara just barn och att 
de har rätt att välja leken själva medans styrda lekar erbjuds elever som har svårt att 
leka (respondent 6). 

I citatet ovan menar fritidspedagogen att hen erbjuder eleverna fria lekar för att eleverna ska känna sig 
fria. Å andra sidan menar fritidspedagogerna att vissa elever inte kan leka eller har svårt med 
lekreglerna och då är den styrda leken ett bra alternativ för eleverna i utomhusmiljön. Vidare nämner 
respondenterna även att de har rutiner i fritidshemmet som de följer t.ex. att de har samling varje dag 
och där berättar fritidspedagogerna om dagens aktiviteter och sedan får eleverna bestämma om de vill 
vara med i dagens aktiviteter eller leka fritt. Det kan emellertid uppstå problem och detta ger 
respondent 2 exempel på: 

Men det har inträffat att jag har planerat en stor aktivitet med temat cirkus och till slut 
är det inga barn som har ett intresse av att vara med på min aktivitet och då undrar man 
om man verkligen ska styra barnen i aktiviteten eller bara låta dem komma på egna 
lekar och aktiviteter (Respondent 2). 

I ovanstående citatet beskriver respondenten att man kan planera en aktivitet och när man erbjuda 
eleverna aktiviteten kan det hända att ingen av eleverna har intresse av att delta i aktiviteten i 
utomhusmiljön. Enligt Lindqvist (1999) beskrivs två värdefulla instinkter i barnets uppfostran och där 
den ena är barnets lek och den andra är intresset. Barns lek är en värdefull instinkt hos barnet och den 
har en biologisk betydelse och leken kan betraktas som en skola för barnets uppfostran och lärande. 
Det betyder att leken har en stor påverkan för elevernas uppfostran och det är därför som 
respondenterna erbjuder eleverna fria lekar för att på så sätt stimulera elevernas instinkter.  

Ett undertema som framkommer i analysen är att respondenterna arbetar med styrda aktiviteter i en 
utomhusmiljö endast under skoltid, exempelvis när eleverna är ute på rasten. Men efter skoltid får 
eleverna leka fritt eftersom dessa lekar utgår ifrån elevernas intresse och igenom den fria leken kan 
eleverna gå ut i naturen och utforska och lära sig. Detta beskriver respondent 1 så här: 

Vi arbetar med styrda aktiviteter under skoltiden, t.ex. när eleverna ute på raster då 
erbjuder vi styrda aktiviteter i utomhusmiljön. Men efter skoltid få eleverna bara fria 
lek eftersom dessa lekar utgår från elevernas intresse. Genom fria lek kan eleverna gå ut 
till naturen och utforska och lära sig olika saker (respondent 1). 

En koppling med citatet ovan anser fritidspedagogen att det är viktigt att respektera elevernas intresse 
och vilja för att det står i läroplanen. Dewey (2004) beskriver i aktivitetspedagogiken att det handlar 
om en teori som kopplas praktiska och reflekterande handlingsmoment som innebär att det är oerhört 
viktigt att eleverna undersöker och experimenterar på egen hand. Det innebär att utbildningen ska utgå 
ifrån individens intresse och att aktiviteterna ska vara målinriktade så att aktiviteter stimulera och 
utöka elevernas kunskaper (Dewey, 2004). Det är därför flera av respondenterna förklarar att man ska 
utgå ifrån elevernas intresse och vilja. Fritidspedagogerna menar att den fria leken kan stimulera 
elevernas kreativitet, uppmuntra de att samarbeta med varandra och detta leder till gemenskap samt 
utvecklar deras sociala relationer.  

En annan aspekt som många av fritidspedagogerna lyfter fram i intervjuerna är de problem som 
uppstår med att genomföra utomhusaktiviteter för lärande på grund av brist på personal. Detta 
beskriver respondent 6 och 7 i utdragen nedan:  

Det är svårt att genomföra en utomhusaktivitet själv med en elevgrupp för det kan 
hända att en elev ramlar och skadar sig och då måste jag avbryta aktiviteten eller 



20 
 

undervisningen för att kunna hjälpa den här eleven. Om det har varit två 
fritidspedagoger som genomförde aktiviteten då skulle vi kunna fortsätta med 
aktiviteten medans jag tar hand om den skadade eleven. (respondent 6) 

I nästan varje elevgrupp finns en eller flera elever som har svårt med sociala relationer 
och på så sätt uppstår konflikter mellan eleverna när man genomför aktiviteter själv. 
Det skulle vara bättre om det fanns fler personal som kunde hjälpa dessa elever och som 
förklarade aktiviteten och reglerna i leken. (respondent 7) 

I de ovanstående citaten menar fritidspedagogerna att deras möjligheter att genomföra 
utomhusaktiviteter hindras av brist på personal. Detta innebär att fritidspedagoger planerar aktiviteter 
men de upptäcker att det inte finns tillräcklig med personal för att utföra dessa aktiviteter och därför 
blir det ett dilemma i fritidsverksamheten. En annan aspekt av detta, som framkommer i materialet, är 
att det inte handlar om att anställa ny personal utan man måste också anställa personal som har rätt 
kompetens och kunskaper i utomhuspedagogik och som kan upptäckta när en elev hamnar i en 
konflikt eller mobbningssituation.  

Ett annat dilemma som framkommer i materialet är att vissa elever men även pedagoger drar sig för att 
gå ut på grund av att det regnar eller är för kallt ute. Ibland klagar dom till och med på att det är för 
varmt eftersom dom är vana att vara inne. Dessutom påpekade fritidspedagogerna att ett annat 
dilemma som uppstår när man arbetar med utomhusaktiviteter är att eleverna inte har tillräckligt bra 
kläder med sig som passar för olika väderlekar. De anser även att det inte bara handlar om elevernas 
kläder utan det är också personalen i fritidshemmet som också behöver vinterjackor för att kunna gå ut 
och att skolan borde satsa mera på resurser för fritidslärarna.  

En återkoppling till detta tema är att det finns både möjligheter och hinder med att praktisera 
utomhusaktiviteter för lärande. Möjligheterna är att eleverna får bredare kunskaper med 
undervisningen för att de använder de teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt kommunicerar 
och socialiserar eleverna med varandra. Hinder med utomhusmiljön kan variera mellan resursbrist, 
kläder och ekonomi.     

 

Begränsade och obegränsade miljöer  
I detta tema kommer vi att lyfta upp hur respondenterna beskriver miljöns betydelse för elevernas 
lärande i fritidshemmet. Här kommer vi att lyfta fram två underteman som vi kallar begränsade och 
obegränsade miljöer.  

Miljön som är begränsad är den som är uppbyggt till styrda aktiviteter som t.ex. fotbollsplaner, 
volleybollplan och basketplan. Medan andra obegränsade miljö är den miljön som eleverna kan 
utforska och utifrån sin fantasi kan skapa egna aktiviteter i och på så sätt tar de till sig nya kunskaper.   

I materialet fanns några exempel på begränsade miljöer som fritidspedagoger berättade om i intervjun. 

Skolgårdsmiljön har olika syften och är uppbyggt för olika aktiviteter som t.ex. 
fotbollsplanen där man spelar fotboll och i sandlådan där man leker med sand. Det leder 
till att eleverna inte kan använda dessa platser för andra aktiviteter och har möjlighet att 
använda sin egen kreativitet (respondent 3).  
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I ovanstående citat menar fritidspedagogerna att visa platser i skolgården är definierade endast för 
vissa aktiviteter och det menar de att eleverna inte kan leka med andra aktiviteter där som t.ex. på 
fotbollsplanen spela man fotboll då har elever inga andra möjligheter att utföra andra aktiviteter där. 
Därför heter dessa platser obegränsade miljöer. De beskriver att även eleverna reagerar på skolgården. 
En begränsad miljö kan upplevas som dålig eftersom den endast möjliggör styrda aktiviteter och ger 
inte barnens egna utforskande och kreativitet möjlighet att få utlopp.  

Ett undertema som framkommer i materiellt är att det finns obegränsad miljön som respondent 3 
beskriver: 

Skogen har stora fördelar med dess naturföremål som eleverna har som verktyg för att 
utföra aktiviteter. Jag tycker att när eleverna befinner sig i skogen leder till stimulans 
till deras hjärna och kroppens hälsa. Ute på gården har vi ofta fria lekar men i skogen 
har vi samling med olika aktiviteter som t.ex. yoga eller andningsövningar eller vad 
finner man i naturen (Respondent 3).  

I citatet ovan menar fritidspedagogen att skogen är en viktig och obegränsade miljö för elevernas hälsa 
för att när eleverna är i kontakt med naturen får de möjligheter att leka och lära sig om djur och 
naturen samt att skogen erbjuder en otroligt rik lekmiljö för eleverna. Andra lyfter förutom detta 
eleverna även lära sig vad man får och inte får göra i skogen, med andra ord eleverna får kunskaper 
om allemansrätten. Den begränsade miljö hindrar dessutom eleverna att utforska alla dessa rika 
kunskaper som skogen skulle erbjuda, eftersom begränsade miljö är uppbyggt för bestämda aktiviteter 
som t.ex. för att spela fotboll eller basketboll o.s.v. Dewey beskriver i sin bok Demokrati och 
utbildning (1999) att miljön runt skolan kan ge olika förutsättningar och som kan främja, men den kan 
också hindra beroende på miljön där man är uppfrustrad i. Dewey (1999) beskriver även att olika 
miljöer kan leda till stimulans till barnens mentala disposition och att man kan genom att byta utemiljö 
ge eleverna ett annat perspektiv och att se saker på ett sätt som kopplar till ny inlärning. Skolansmiljön 
har också en uppgift att finna en balans av olika typer av möjligheter så att eleverna får en chans att 
växa fram sin sociala kompetens ensam eller i grupp. Skolan har även en uppgift att se till att eleverna 
känner att de har ett inflytande på skolans miljö (Dewey, 1999).  

I vår sammanfattning av temat begränsade och obegränsade miljö kommer vi fram till att miljön har 
stor betydelse för elevernas lärande för att den stimulerar elevernas hälsa samt möjliggör nya 
kunskaper hos elever där de blir mera aktiva och kreativa. Förutom detta upptäckte vi att vissa miljöer 
kan begränsa inlärning hos elever eftersom de är bestämda för vissa aktiviteter och detta är ett 
dilemma i skolansmiljön som fritidslärare beskrev i intervjuerna. 

Diskussion  
Syftet med vår studie var att studera och undersöka hur fritidspedagogerna upplever det pedagogiska 
arbetet i en utomhusmiljö. Studien har utgått från följande frågeställningar: Hur beskriver 
fritidspedagogerna arbetet de gör med eleverna i en utomhusmiljö på fritidshemmet? Vilka 
möjligheter och svårigheter framkommer av fritidspedagogernas beskrivningar av arbetet i en 
utomhusmiljö på fritidshemmet? I avsnittet kommer vi att diskutera resultatet i relation till tidigare 
nationella och internationella studier inom förskolan och grundskolan.  
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Hur beskriver fritidspedagogerna arbetet med 
elever i en utomhusmiljö?  
Gällande frågan om hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med elever i en utomhusmiljö har vi 
utifrån vår analys kommit fram till att fritidspedagogerna upplever att de har olika roller i 
utomhusmiljön. Lärarens roll handlar om att både stötta och vakta eleverna. Resultatet visade även att 
fritidspedagogerna arbetar med en variation av olika arbetssätt där det bland annat ingår fria och styrda 
lekar inne och utomhus. Dessutom framgår att syftet med det varierande arbetssättet är att främja 
eleverna till att utveckla deras gemenskap och sociala relation med varandra.   

En studie som betonar vikten av att utföra utomhusaktiviteter med elever är skriven av Massey m.fl. 
(2017). Studien visar bland annat hur utomhusaktiviteter förstärker elevernas hälsa och sociala 
relationer. Enligt författarnas undersökning är det viktigt att lärarna arbetar med struktur under 
rasterna samt att när eleverna har direkt kontakt med vuxna på skolgården ökar elevernas 
skolprestation. Det här leder bland annat till en minskning av mobbning och utfrysning på skolan. De 
anser även att en engagerad personal bidrar till lärorika fysiska aktiviteter som leder till inkludering 
och bättre skolklimat. Vi ser ett liknande resultat i vår studie och bland annat när respondenterna 
förklarade vikten av att vakta eleverna. Informanterna anser att eleverna utvecklar sina sociala 
relationer genom att man fångar upp elever som är ensamma ute och placerar dem i en grupp. För det 
förekommer ofta elever som är ensamma ute och som inte deltar i aktiviteter och det är därför viktigt 
att man övervakar verksamheten så att dessa elever blir inkluderade i skolan.  

En annan artikel som också påvisar fördelarna med utomhusaktiviteter och som också leder till att öka 
elevernas sociala kompetens är skriven av McAnally m.fl. (2018). I den här studien har lärarna 
analyserat elever som går på en privatskola och där eleverna under en period av året måste genomföra 
en del av sin utbildning gruppvis på en annan skola i en utemiljö. Studien visar att det inte fanns några 
negativa effekter av programmet i utomhusmiljön. Programmet med utomhusaktiviteter har istället 
förbättrat elevernas hälsa på ett positiv sätt och uppmuntrat eleverna till att vara mera aktiva och 
kreativa i jämförelse med eleverna som studerade i en inne miljö. Resultatet som vi fått från intervjuer 
anser att eleverna utvecklas inte bara sociala kompetenser med utomhusaktiviteter men även att elever 
blir mera aktiva och kreativa när de befinner sig i en utemiljö.  

Ebbeck m.fl. (2019) framhåller i deras studier att det finns stora fördelar med att eleverna leker ute 
minst en timme per dag för då får eleverna frisk luft som utvecklar deras kognitiva tänkande och 
koncentrationsförmåga. Det här är även något som Yildirim m.fl. (2017) håller med om och som dom 
har diskuterat i deras forskningsartikel. Där fick de fram positiva effekter med utomhus inlärning och 
att eleverna utvecklar deras kognitiva, sociala emotionella, motoriska utveckling men även den 
språkliga kommunikationen vid kontakt med utomhusmiljö. Resultatet visar även att arbetet med 
utomhusaktiviteter kan förbättra elevernas ämneskunskaper vid kontakt med naturföremål. Studien 
lägger också stor vikt på lärarutbildningsprogrammet och att de alltid ska rekommendera 
utomhusutbildning för studenterna så att de förstår betydelsen av hur utomhuspedagogik kan påverka 
barnen på ett positivt sätt i skolan.  

Resultatet visade att fritidspersonalen anser att det är viktigt att personalen har rätt kompetens och 
utbildning för att genomföra utomhusaktiviteter. Det betyder konkret att det inte bara handlar om att 
anställa vem som helst utan man måste anställa personal som har rätt kompetens med rätt kunskaper 
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inom pedagogik för att på så sätt lättare upptäckta när en elev hamnar utanför eller i en konflikt på 
skolgården. 

Enligt Brodin (2011) kan utomhuspedagogik betraktas som ett komplement till den traditionella 
undervisningsformen och det är därför av stor vikt att lärandet kan ske båda inne och i en utomhus 
miljö. Resultatet från artikeln visade att naturen erbjuder grattis material samt att den har stor 
betydelse för att öka elevernas kunskaper och nyfikenhet. Veiga m.fl. (2017) instämmer och anser 
även att den sociala kompetensen påverkas positivt när elever lekar med varandra i en utemiljö. 
Författarna påpekar även att när barn leker i mindre grupper har eleverna möjligheter att behålla sina 
kompisar bättre i jämförelse med om de leker i stora grupper. Resultatet i studien bevisar också att 
utomhusmiljön påverkar inte bara elevernas sociala kompetens med även den långsiktiga 
skolprestationen eftersom när eleverna utför utomhusaktiviteter förstärks även deras välbefinnande.  

Enligt Skolverkets allmänna råd och kommentarer i fritidshemmet (2014) framhåller de följande, ”I 
fritidshemmet ska stor vikt läggas vid att uppmuntra eleverna att i samspel med kamrater utveckla sin 
sociala kompetens” (Skolverket, 2014, sid. 37). Det betyder att skolan och personalen ska arbeta med 
att främja eleverna till att utveckla sitt lärande genom gemenskap med andra. I den här studien har vi 
kommit fram till att fritidshemspersonalen har intygat att deras arbete med utomhusaktiviteter 
stimulerar elevernas sociala relationer och gemenskap på flera olika sätt. De har även förklarat att 
eleverna lära sig teoretiska begrepp bättre när de är i kontakt med naturen eftersom utomhusaktiviteter 
stimulera elevernas förståelse på ett bredd sätt med roliga varierade aktiviteter. 

Några av fritidspersonalen var även överens om att deras arbetssätt som vakter i verksamheten 
resulterade i att öka elevernas interaktion, kommunikation samt att det uppmuntrar eleverna till 
självtänkande. All fritidspersonal ansåg dessutom att arbetet med utomhusaktiviteter leder till att öka 
elevernas lärande och välbefinnande.  

 

Möjligheter och svårigheter med att arbeta i 
utomhusmiljöer? 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera den andra undersökningsfrågan, Vilka möjligheter och 
svårigheter framkommer i fritidspedagogernas beskrivningar av att arbeta i utomhusmiljöer på 
fritidshemmet?  

Studieresultatet visade tre möjligheter med utomhusaktiviteter; eleverna får en fördjupande förståelse 
för teoretiska kunskaper, eleverna kommunicerar och socialiserar med varandra och att det är bra för 
elevernas hälsa. Samt att eleverna har ett behov av att röra på sig och göra fysiska aktiviteter i en 
utomhusmiljö och detta leder till att eleverna presterar bättre i klassrummet.  

Resultatet visade att eleverna får fördjupade förståelse av de teoretiska kunskaperna genom att 
praktisera dessa kunskaper i utomhusmiljöer. I likhet med vårt resultat beskriver Szczepanski & 
Andersson (2015) att lärandet och undervisningen i utomhusmiljön är en brygga mellan teori och 
praktik. Det här betyder att eleverna får den teoretiska delen i klassrummet och därefter praktiserar 
man teorin i en utomhusmiljö på ett multimodalt sätt. En annan forskning av Brodin (2011) visar ett 
liknade resultat det här förklarar fysiska upplevelser som förstärker de teoretiska kunskaperna. 
Eleverna använder alla sina sinnen när de utforskar naturen och det betyder att eleverna lära sig genom 
att utföra saker med sina händer vilket Brodin (2011) nämner i artikeln Learning in motion. Enligt 
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filosofen Dewey som beskriver det välkända begreppet Learning by doing, anser han att tanken och 
handlingen hör ihop. Dewey anser även att man lär sig genom att utföra praktiska övningar med sina 
egna händer och på så sätt får eleverna en fördjupande förståelse för de teoretiska kunskaperna 
(Dewey, 2004).  

Studieresultatet visade att utomhusmiljöer kan främja elevernas sociala relationer eftersom dom 
kommunicerar och socialiserar med varandra när dom deltar i olika utomhusaktiviteter. En 
överensstämmande forskningen till vårt studieresultat enligt Veiga, m.fl. (2017) beskriver att det finns 
ett positivt samband mellan elevernas lek och sociala relationer. När eleverna leker integrerar dem 
med varandra och på så sätt utvecklar eleverna deras sociala kompetens. En annan forskning bevisar 
att fysiska aktiviteter i en utomhusmiljö förstärker elevernas sociala relationer samt att deras aktiviteter 
bidrar till sociala inkluderingen (Massey, m.fl., 2017).  

Utomhusmiljön är viktig för elevernas hälsa samt det är viktig att eleverna får möjligheten till att 
befinna sig i en utomhusmiljö under årets alla årstider. När eleverna befinner sig i utomhusmiljöer och 
får tillräckligt med frisk luft ökar elevernas koncentration och på så sätt presterar de bättre. Ebbeck 
m.fl. (2019) beskriver i deras studie att det är viktig att genomföra utomhusaktiviteter för det är bra för 
elevernas hälsa. Samtidigt anser forskare i en studie att utomhuslekar och aktiviteter ger eleverna 
möjligheter att öka deras kognitiva förmåga och det betyder att eleverna utvecklar deras tänkande 
genom att de får möjligheter att ställa frågor och reflektera över olika upplevelser när de deltar i 
utomhusaktiviteter.  

Studieresultatet visade några svårigheter som framkommer med att arbeta i utomhusmiljöer. Det är 
resursbrist, personal som saknar pedagogisk kompentens och skolgårdmiljöer som är begränsande och 
inte utformade för elevernas olika förutsättningar. I tillägg till detta finns det skolor som inte har 
tillgång till en naturmiljö. Skolmiljön kan vara ett stort hinder enligt flera av respondenterna som 
påpekade att den är väldigt begränsad till vissa aktiviteter och att de inte har tillgång till att gå ut i 
naturen. En likhet med vårt resultat nämnde Ebbeck m.fl. (2019) i deras forskningsstudie att lärarna 
har svårigheter att arbeta med utomhusaktiviteter på grund av brist på personal och utmaningar med 
miljön. Brodin (2011) påpekande även i sin forskning en svårighet som möter elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar i utomhusmiljöer och där skolmiljön inte är utformad eller 
anpassad till deras förutsättningar.   

I avsnittet ovan diskuterade vi vilka möjligheter och svårigheter som uppstår när fritidslärarna arbetar i 
utomhusmiljöer. Resultatet visade att elever som befinner sig i utomhusmiljöer får en ökad välmående 
och att de praktiserar de teoretiska kunskaperna samt att detta främjar elevernas sociala relationer. 
Svårigheterna kan vara resursbrist, okunnig personal men även en dålig skolgårdsmiljö. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 
Studien belyser vikten av praktik i professionen eftersom all personal i fritidshemmet som vi 
intervjuade anser att utomhusaktiviteter är viktiga i arbetet för att främja elevernas sociala relationer. 
Dessutom leder utomhusaktiviteter till att stimulera elevernas lärande och fantasi. Utformningen av 
skolgården är oerhört viktig och då speciellt för elever med intellektuell funktionsnedsättning. En bra 
skolgård fyllda med klätterställningar och gungor ger eleverna möjligheter att träna på både motorik 
och balans. Samtliga fritidslärare anser att skogsmiljön är den bästa platsen för inlärning eftersom den 
är rik på naturföremål som kan användas i olika ämnen med olika syften. Att ha en variation i miljöer 
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stimulerar elevernas sociala lärande och det är viktigt att tänka på i planeringen av miljön. Det visar på 
vikten av att i fritidshemsverksamheten planera in besök i skogen.  

Det har visat sig att det är personalbrist på fritidshemmet och fritidspedagogerna anser att det är viktigt 
att ha minst två pedagoger ute för det sociala och övriga lärandet. Det är därför flera fritidspedagoger 
arbeta med fria lekar istället för styrda aktiviteter. Vidare anser fritidspedagogerna att fria lekar i 
utomhusmiljöer ge eleverna möjligheter att utforska och lära sig om naturen medan styrda aktiviteter 
främjar elevernas sociala relationer. Inför vår kommande profession anser vi att det är viktigt att få 
mer kunskaper om hur fritidspedagoger ser på sitt arbete i utomhus och de möjligheter och hinder som 
finns för att arbeta utomhus på bästa sätt.  

 

Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att förstå hur fritidspedagogerna upplever det pedagogiska arbetet i 
utomhusmiljöer samt att ta reda på vilka möjligheter och svårigheter som framkommer från 
fritidspedagogernas berättelser av att arbeta i en utomhusmiljö på fritidshemmet.  

Det vi kan konstatera utifrån intervjuerna med fritidshemspersonalen är att arbetet i en utomhusmiljö 
på fritidshemmet är varierande. Fritidshemsläraren har olika roller utomhus, den ena är att övervaka 
verksamheten så att man kan reducera möjligheterna för konflikter, exkluderingar och kränkningar i 
skolan och den andra är även att kunna stötta barns inträde i leken och i gemenskapen. Massey, m.fl.  
(2017) anser att engagerad personal kan bidra till strukturerade raster med olika fysiska aktiviteter 
ledde till en ökning av elevernas prestationsförmåga i klassrummet samt att det minska omfattningen 
av händelser som utfrysning och mobbning som i sin tur kunde bidra till ett negativt skolresultat. 

Fritidslärarna arbetar även med att genomföra styrda och planlagda utomhusaktiviteter som leder till 
att stimulera elevernas sociala relationer, kommunikation och gemenskap samt att eleverna får en 
fördjupande förståelse av det teoretiska begreppet av att var i kontakt med naturen. Dessutom påverkar 
det här elevernas hälsa och välbefinnande positivt.  Således kan man konstatera att oavsett om 
fritidsläraren arbetar med styrda lekar eller fria lekar ska man alltid ha styrdokumentet som 
utgångspunkt ”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” 
(Skolverket, 2018, sid. 22). Utöver det här resultatet har vår undersökning påvisat att det finns 
svårigheter och utmaningar med att utföra utomhusaktiviteter på grund av t.ex. resursbrist av 
välutbildad personal, elever som har sociala svårigheter samt olika miljöbrister.  

 

Vidare forskning 
Utifrån det faktum att det finns så lite forskning som rör utomhusaktiviteter och utomhuspedagogik i 
fritidshemmet är detta ett angeläget område att utforska. Detta från såväl elevernas som pedagogernas 
perspektiv.  

Under intervjuprocessen fick vi veta att elever med särskilda behov ofta tenderar att hamna utanför när 
fritidsläraren utförde utomhusaktiviteter och anledningen till detta kan vara att dessa elever t.ex. inte 
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förstår instruktioner eller utemiljöns uppbyggnad. Frågeställningar som vi har funderat kring under 
uppsatsens gång och som vi gärna ser vidare forskning på är följande;  

 

• Hur utomhusaktiviteter kan påverka inkluderandet för elever med särskilda behov? 

• Kan fria och styrda lekar ha en positiv effekt för att inkludera alla elever?  

 

Det skulle vara intressant att forska vidare i ämnet utomhusmiljöer och med barn med särskilda behov 
utifrån dessa punkter med hjälpen av fler observationer samt med fler intervjuer av specialpedagoger 
om vi hade haft mera tid. Det här är ett väldigt intressant och brett tema som vi nu har fått mer inblick 
och kunskaper om.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informations-samt samtyckesbrev  
 
Hej 
Jag heter Revan Eisa och Edilane karlberg. Nu i höst skriver vi ett examensarbete om 
utomhuspedagogiken vid Stockholm universitet. Syftet med studien är att undersöka hur arbetar 
fritidslärarna med utomhuspedagogiken i fritidshemmet, samt vilka hinder och möjligheter kan det 
finnas gällnade utomhuspedagogiken.  
 
Förfrågan om deltagande i studien och det innebär att genomföra en intervju. Intervjun beräknas ta 
omkring 30–60 minuter. I studien utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs 
i God forskningssed (VR, 2017). Det innebär exempelvis att personalens och skolans identitet inte 
avslöjas. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. All medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas. 
 
 
Hälsningar  
 
Revan Eisa  
037–9081008.                                                            
rivan373@gmail.com  
                                                                        
Edilane Karlberg  
 070-212 2116 
mailto:manaminha@yahoo.com  
 
Handledare: Mirjam Hagström  
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
mirjam.hagstrom@buv.su.se 
 
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till oss 
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och handlas. Jag har 
även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 
medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie 
som handlar om utomhuspedagogiken.  
 
Ort/Datum/år 
 
Namnunderskrift  
 
Namnförtydligande 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide   
1. Hur länge har du arbetat som lärare i fritidshemmet?   

2. Hur arbetar ni med eleverna i utomhusmiljön? Samt hur ofta har ni aktiviteter 

utomhus och vilka aktiviteter tycker ni att eleverna gilla mest? 

 3. På vilka platser är det bäst för att utföra utomhusaktivitet i eran skola samt 

finns det ett ideal plats ute som förstärka sociala relationer mellan eleverna? 

Motivera   

 4. I vilka situationer uppstår svårigheter/hinder när man vill arbeta med 

utomhusaktiviteter? 

5. Finns det något som skolorna borde lägga mer resurser på för att arbeta mera 

med utomhusaktiviteter? 

6. Vilka är de största fördelarna med undervisning i utomhusmiljö och på vilket 

sätt kan man göra undervisningen i utomhus mer effektiv? 

7. Vilka utomhusaktiviteter tycker ni stimulera elevernas lärande mest? 

8. När och var ser ni att eleverna leker och har roligt med varandra när de ät ute?    

9. På vilka tillfällen anser ni att eleverna känner sig utanför?  

10. Har ni ändrat något i eran utomhusmiljö pga. att ni har sett att någon elev 

varit utanför? Varför?   

11. Tycker ni att utomhusmiljön kan leda till utanförskap eller gemenskap 

mellan eleverna?   

12. Hur arbetar ni med att främja elevernas sociala relationer och då speciellt 

med elever som har svårigheter att skapa sociala relationer och hamnar utanför 

ofta?  Har ni någon teori? 
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