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Abstract 
Den här studien belyser hur fritidslärare definierar, uppfattar och arbetar med 
utomhuspedagogik. Vi upplever en viss otydlighet vad gäller utomhuspedagogiken - 
handlar det om styrda eller ostyrda aktiviteter eller kanske både ock? Syftet med studien 
är att nå en förståelse för hur fritidslärare arbetar med utomhuspedagogik och därigenom 
synliggöra deras uppfattningar om lärandet både vad gäller styrd och ostyrd verksamhet 
ute. Vi har intervjuat sex fritidslärare. Studiens resultat visar att fritidslärarna har liknande 
arbetsmetoder och definitioner av utomhuspedagogik. Detta tror vi beror på att de alla 
gått samma utbildning på universitet, vid olika år, och ett kollegialt samarbete där samma 
metoder används. Fritidslärarnas uppfattningar är att både i de styrda och ostyrda 
aktiviteterna utomhus finns ett lärande. I de styrda aktiviteterna finns planerade mål med 
verksamheten som eleverna ska uppnå medans de ostyrda aktiviteterna ger måluppfyllelse 
och utveckling utan att det är planerat. Genom den oplanerade utomhusvistelsen gäller 
det att fritidslärare fångar upp de tillfällen som ges till lärande utan att detta planerats i 
förväg.  
 
 

Nyckelord 
Utomhuspedagogik, ostyrd aktivitet/styrd aktivitet, hälsa, motorik, utevistelse 
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idéer med. Sist men inte minst vill vi tacka de skolor och de fritidslärare som har ställt 
upp på intervjuerna, utan er hade vi inte nått något resultat till vår studie.  
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1 Inledning 
I skriften Utveckling pågår: om kvalitetsarbete i fritidshem (Skolverket, 2010) tas det upp 
att fritidshemmet ska vara en glädjefull och utmanade miljö, fritidshemmet ska bidra till 
en meningsfull fritid och förbereda för ett fritidsliv där eleverna ska få hitta nya 
kamratrelationer samt uttrycka sina intressen och utveckla sina kunskaper. I Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) poängteras även 
detta. De beskriver vidare att undervisningen utomhus bl.a. ska fostra för framtidens 
aktiva och friskvårdande medborgare och användas som undervisningsmaterial.  Enligt 
Linköpings universitet, nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU 2017) är 
utomhuspedagogik upplevelser i utemiljö där lärandet är en stor del. Tanken med 
utomhuspedagogik är att komplettera skolans mer teoretiska lärande med 
utomhusaktiviteter. De påpekar också att utemiljön är en lika självklar lärandemiljö som 
klassrummet. Ute får eleverna använda alla sina sinnen för att skapa förståelse inom olika 
ämnen och på så sätt skapas lärande. Därför är utomhuspedagogik ett bra sätt att 
komplettera teori-pedagogiken inomhus med. 
NCU definierar utomhuspedagogik som att det är ”ett förhållningssätt som syftar till 
lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 
autentiska situationer.” (Linköpings Universitet, NCU 2017) 
 
Utomhuspedagogik beskrivs av forskare ofta kunna påverka människans hälsa positivt. 
Utomhusmiljön bidrar till en känsla av trygghet och glädje samt att stress, trötthet och 
irritation minskas genom att vistas ute. Genom att t.ex. springa, klättra, bygga och 
balansera på stubbar utvecklas finmotorik, grovmotorik och balans. 
Utomhuspedagogiken beskrivs även ge möjlighet till större möjligheter och variationer i 
lärandet. Istället för att räkna i matteboken kan utomhuspedagogik användas för att skapa 
ett både teoretiskt och praktiskt lärande t.ex. att räkna kottar och lägga dem i 
storleksordning eller räkna hur långt det är mellan två träd med hjälp av sin kropp. Det är 
dock inte endast de positiva faktorerna inom utomhuspedagogiken som lyfts fram utan 
det finns även negativa sidor inom ämnet. Många lärare anser att det idag är allt för stora 
barngrupper och att vistas ute med alla elever upplevs som komplicerat då det är svårt att 
ha överblick över stora barngrupper utomhus. Många lärare  idag uppfattas heller inte ha 
de didaktiska verktygen eller erfarenheterna för att skapa ett lärande utomhus. Hur 
utomhuspedagogik bedrivs påverkar lärandesituationer. Det är lätt att eleverna inte förstår 
att det är en undervisningssituation när de är utomhus utan de tror det är fri lek, de kopplar 
gärna att vara ute till att leka fritt. (Boverket 2007, Nelson 2007, Ohlsson 2015, 
Szczepanski 2008, Szczepanski 2012). 
 
På våra VFU:er (verksamhetsförlagd utbildning) och tidigare arbetsplatser har vi upplevt 
att fritidslärarna har olika uppfattningar om vad utomhuspedagogik är och att de därmed 
arbetar på olika sätt med ämnet. Vi upplever m.a.o en viss otydlighet om vad 
utomhuspedagogik egentligen innebär och hur det går att arbeta med det för att skapa ett 
lärande, eftersom det på VFU: er och tidigare arbetsplatser sett olika ut beroende på vilken 
personal man pratar med. En del anser att utomhuspedagogik är när en lärare planerat en 
styrd aktivitet utomhus samtidigt som vissa menar att det är utomhuspedagogik när 
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eleverna är ute och har ostyrd aktivitet, alltså fri lek eftersom det finns lärande i leken. Vi 
vill utifrån fritidslärares definition av utomhuspedagogik undersöka fritidslärares syn på 
styrd och ostyrd pedagogisk verksamhet. Detta för att nå en större förståelse hur ett 
lärande inom utomhuspedagogik kan ges på olika sätt utefter olika uppfattningar och 
metoder. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studien är att utifrån fenomenografisk utgångspunkt synliggöra 
fritidslärares syn på utomhuspedagogik som styrd eller ostyrd verksamhet. Detta för att 
nå ytterligare kunskap på området. 
 

• Hur definierar fritidslärare utomhuspedagogik, beskrivs den som en styrd eller 
ostyrd verksamhet? 

• Hur arbetar fritidslärarna med utomhuspedagogik?  
• Vad uppfattar fritidslärare är positivt respektive negativt med utomhuspedagogik? 
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2 Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet kommer bestå av två rubriker. Under 2.1 tas utomhuspedagogikens 
historia upp för att få en överblick vart utomhuspedagogiken kommer ifrån. Under 2.2 
kommer en definition av utomhuspedagogik beskrivas.  
 
2.1 Utomhuspedagogikens historia 
Utomhuspedagogiken sträcker sig långt tillbaka i tiden. Aristoteles hade redan på sin tid 
en filosofi om att lärande utvecklas genom praktiskt genomförande. Den filosofin var det 
många som höll med om bla. filosofen John Dewey, han forskade om begreppet ”learning 
by doing”, där han också påstår att barn lär sig genom att göra. John Dewey, Maria 
Montessori, Celestina Freinet och Ellen Key är några av de pedagoger som har forskat 
kring ämnet. De har gemensamma tankar kring hur praktiskt utförande påverkar den 
teoretiska vetenskapen. Sinnena har en stor betydelse, och bara för att man vet någonting 
betyder inte det att man förstår utan det är viktigt att bli berörd och gripa för att begripa. 
För att elever ska känna igen sig i naturen samt finna lugn och ro används 
utomhuspedagogiken som redskap. Även kunskaper i skolämnen och motoriska 
kunskaper lärs i utemiljö, Szczepanski (2007). 
 
2.2 Definition av utomhuspedagogik 
Ohlssons (2015) definition av utomhuspedagogik är att lärarna ges tillfälle att variera sina 
lektioner med både teori-pedagogik inomhus och praktik-pedagogik utomhus för att nå 
måluppfyllelse. Han tycker å ena sidan att utomhuspedagogiken kan förväxlas med 
utevistelse. Med det menar han att lärare går ut med sina elever och låter dem leka för att 
det är bra med frisk luft, vilket enligt Ohlsson är utevistelse och inte utomhuspedagogik. 
Å andra sidan anser han att leken ute har stor betydelse för barnen positivt då bla. den 
sociala och motoriska utvecklingen stimuleras mer utomhus. Leken har en stor betydelse 
för barnens lärande samt att det är viktigt att lärarna finns till hands för att fånga upp dessa 
lärtillfällen genom att vara närvarande i leken. Det Ohlsson säger uppfattar vi som att 
utomhuspedagogik kan bedrivas på olika sätt beroende på hur läraren väljer sina metoder. 
Den kan vara styrd i minsta detalj för att skapa ett konkret lärande men kan också vara 
ostyrd för att skapa spontana lärtillfällen. 
Utomhuspedagogik kan definieras på olika sätt, ostyrd eller styrd. Det som dessa två delar 
har gemensamt är att eleverna vistas ute och ett lärande sker, dock på olika sätt.  
I den styrda utomhuspedagogiken planeras undervisningstillfällen där lärande sker. Det 
kan vara t.ex. att undervisa i naturkunskap genom att skapa ett ”bingo” där eleverna ska 
hitta speciella arter i skogen ex. ett eklöv. På detta sätt är lärarna medvetna om vilka mål 
som arbetas med och har då mer översyn på vilket lärande som sker, Linköpings 
Universitet (NCU 2017) 
I den ostyrda utomhuspedagogiken tar man de tillfällen som ges och skapar då lärtillfällen 
spontant. Det kan vara under en skogspromenad med eleverna som en elev frågar ”vad är 
det för träd?”.  I det ostyrda är det svårt att innan veta vilka kunskaper som eleverna 
kommer få ta del av just idag, men skapar ett mer fritt lärande hos dem. Sjöstrand Öhrfelt 
(2014) 
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3 Tidigare forskning  
Här nedan presenteras tidigare forskning kring utomhuspedagogik, den styrda respektive 
den ostyrda verksamheten. Därefter presenteras vilka möjligheter det finns inom ämnet, 
samt vilka hinder som kan förekomma inom utomhuspedagogik.  
 
3.1 Styrd utomhuspedagogik 
I Sjöstrand Öhrfelts (2014) studie diskuteras och problematiseras en idealiserad syn på 
utomhuspedagogik och uteförskolor. Hon har undersökt och analyserat hur barns 
förhållande till naturen ser ut. I studien har författaren använt sig av två texter som är från 
olika tidsperioder, och tagit fram det essentiella i texterna och analyserat dessa. Syftet 
med studien var att presentera hur en verksamhet kan se ut samt hur barnen på en förskola 
tar del av den. Första texten är utgiven 1997, Ute på dagis (1997). När den skrevs hade 
inte förskolan någon läroplan i Sverige. Andra texten som är utgiven 2011, 
Naturförskolan (2011)  omfattas av den reviderade läroplanen 2011. Det gemensamma 
för texterna är att båda handlar om uteförskolor samt utomhuspedagogik. 
 
Ute på dagis och Naturförskola används som inspirationsmaterial t.ex. till referenser i 
studentuppsatser för lärarutbildning, vilket har gjort att texterna fått betydelse och 
spridning. Metoden som används för studien är en diskursteoretisk analys som innebär att 
de två texterna har analyseras var och en för sig. Det har plockats ut betydelsefulla små 
beståndsdelar för att få fram typiska utmärkande begrepp. Centrala begrepp skapar 
kategorier samt hur de förhåller sig till varandra, olika kategorier/diskurser som tas upp 
är bland annat: hälsa, lek och lärande och vilka egenskaper och kompetenser som 
framkommer i utomhuspedagogik.  
 
Utomhuspedagogik beskrivs bland annat som styrd verksamhet. Med hjälp av de 
arbetsmetoder man använt har Sjöstrand Öhrfelt (2014) studie kommit fram till att barn 
inte bara leker när det är ute utan att de också utvecklar sina lärprocesser i ämneskunskap 
såsom matematik, teknik och naturkunskap. Barns hälsa påverkas positivt, motoriken 
utvecklas och eleverna blir nyfikna på lärande. Naturförskola är skriven av förskolelärare 
som har startat upp en uteförskola tillsammans där de har tillgång till lekytor, park och 
naturområde. Förskollärarna beskriver i texten hur de arbetar utifrån läroplan och 
ämnesområden för förskolan som är kopplat till utomhuspedagogik, vilket visar på en 
styrd utomhuspedagogik. Naturförskola tar upp att det är pedagogerna som styr 
verksamheten och ger möjlighet till lärande. Här spelar det stor roll vilket arbetssätt och 
metod som används för att nå styrdokumentens lärandemål, Sjöstrand Öhrfelt (2014). 
 
Szczepanski (2008) har gjort en kvalitativ, induktiv och fenomenografisk studie, som 
handlar om lärares uppfattningar om utomhuspedagogik. Dessa forskningsperspektiv 
beskrivs som medvetandets anatomi, det vill säga hur verksamma lärares uppfattningar 
inom området utomhuspedagogik ser ut, vilket även förklarar ordet fenomenografi. I 
kvalitativa studier som denna, används semistrukturerade intervjuer då en lärare i taget i 
förskoleklass och grundskola har intervjuats. Sedan har intervjuerna analyserats angående 
deras uppfattningar om utomhuspedagogikens identitet. I studien ingår fyra grundskolor 
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(Förskoleklass – Årskurs 6) där det har kopplats in två fristående men sammanhängande 
artiklar. Första artikeln är kartläggningen som är genomförd på två skolor där lärares 
uppfattningar om hur lärande och undervisning utomhus går till. Andra artikeln är 
genomförd på två andra skolor som handlar om lärares uppfattningar om 
utomhuspedagogikens möjliga särart efter dem har genomgått en utbildning, intervention 
inom ämnet. Interventionsstudien är gjord på en byskola och en stadsskola. Dessa skolor 
hade ingen tidigare utbildning inom utomhuspedagogik. Gemensamt för båda artiklarna 
är att de innehåller utomhuspedagogikens särart och det är kopplat till 
utomhusundervisning och lärande. I studierna ingår totalt 26 lärare i åldrarna från 22-60 
år, 23 lärare är kvinnor och 3 lärare är män.  
 
I resultatet framkom det att utomhuspedagogik har positiv inverkan för det sociala 
klimatet och även på det gemensamma inflytandet på lärande så som i naturorientering 
och matematik. Några lärare som intervjuades i denna studie påtalar behovet av att praktik 
och teori ska mötas för att eleverna ska se ett samband mellan skolans ämnen och 
vardagens verklighet. De flesta lärarna på byskolan som intervjuades ansåg att 
utomhuspedagogik kan bedrivas och fungera som ett komplement till ett traditionellt 
klassrum. När utomhuspedagogiken blir styrd av lärare som tar med undervisningen ut 
fungerar det på samma sätt som inne. Skolor som har nära till naturplatser och relation 
till utomhusmiljön bidrar till att klassrummet öppnas och skolan blir en del av samhället. 
Lärandet ska ses som ett deltagande i samhällets praktik.  
Första artikeln, kartläggningen, gick ut på att kartlägga några utmärkande drag om lärares 
uppfattningar inom lärande och undervisning utomhus, här deltog 15 lärare. Frågan "Vad 
är utomhuspedagogik för dig?" ställdes och svaren från respondenterna gav följande 
beskrivningskategorier:  
- Olika platser  
- Olika sätt att lära 
- Olika objekt för lärande  
- Olika former av kroppsligt lärande  
 
De flesta lärare nämner skogen och naturen för en lämplig plats att utöva 
utomhuspedagogik. Lärare kopplar det kroppsliga lärandet till elevernas förståelse, även 
variation och delaktighet spelar roll för lärandet. Tredje beskrivningskategorin angående 
”olika objekt för lärande” talar lärarna om kropp (hälsa och fysisk aktivitet), ämnen (språk 
och matematik) och naturen som ett objekt för lärande. Den fjärde beskrivningskategorin 
”olika former av kroppsligt lärande” menar att lärarna anser att elever blir mer 
koncentrerade i klassrummet när de har fått vara ute i friska luften och motionerat. 
Lärande skapas när de får upptäcka med kroppen och de olika sinnena menar Szczepanski 
(2008). 
 
I artikeln om interventionsstudien deltog 11 lärare angående deras uppfattningar om 
lärande och undervisning, före samt efter en utbildningsintervention i ämnet 
utomhuspedagogik. Även här ställdes frågan ”Vad är utomhuspedagogik för dig” Svar 
från respondenterna gav följande beskrivningskategorier:  
- Bättre verklighetsuppfattning  
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- Flera sinnen aktiveras utomhus  
 
Lärarna beskriver att eleverna får en större verklighetsuppfattning genom att undersöka 
naturen än att bara läsa i böcker. De får se hur verkligheten ser ut på riktigt. Eleverna får 
en koppling mellan teori och praktik genom t.ex. hur man mäter och att kunna mäta på 
ett praktiskt sätt. Ett förhållande till naturen bidrar till att förstå sammanhang. Särarter 
kunde urskiljas från vad lärare hade för uppfattningar om utomhuspedagogik före samt 
efter en utbildning inom ämnet. I den andra beskrivningskategorin ”flera sinnen aktiveras 
utomhus” uppkom svar från en lärare att före utbildningen var det bara att låta eleverna 
röra sig fritt ute så ansåg de sig haft utomhuspedagogik. Läraren hade fått mer kunskap 
efter utbildningen och fått en annan bild av ämnet. Kunskaper som att det är lustfyllt att 
undervisa utomhus och integrera olika ämnen, eleverna lär genom sinnen och fysiskt får 
testa saker, Szczepanski (2008).  
 
3.2 Ostyrd utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik kan även vara ostyrd. Elever utvecklas även genom lek och påverkas 
positivt utan att det är styrt. Sjöstrand Öhrfelt (2014) nämner att eleverna lär sig av att 
göra. Genom att vistas ute i skogen utvecklas elevernas grovmotorik och de stärker deras 
balans och muskler, vilket underlättar för eleverna när de sen sitter i skolbänken och ska 
vara stilla och koncentrera sig. Detta hjälper eleverna att förstå helheten med lärandet och 
få förståelse för omvärlden. Hon menar även att när eleverna vistas i utemiljö får de 
använda sin fantasi för att skapa lek, vilket leder till att eleverna blir mer kreativa.  
 
Jörgensen (2014) har gjort en  kvalitativ studie i form av intervju och deltagande 
observation. Jörgensen har varit på två förskolor och följt olika barngrupper som 
spenderar de flesta av dagarna utomhus. Jörgensen var en deltagande observatör under en 
period på tio månader på förskolorna. Tonvikten av att vistas utomhus för lek och hur lek 
blir till lärande anses vara fördelaktigt för barns utveckling. Att vara ute i naturen är ett 
sätt att lära sig om naturen. Barnen i denna studie var lyckliga till att ha tillgång till 
naturliga landskapsplatser. En viktig del från studien är att kroppen och användningen av 
sinnena är en avgörande faktor för hur barn skapar mening. Det behöver alltså inte vara 
styrda aktiviteter hela tiden för att skapa ett lärande hos barnen.  
 
 
3.3 Möjligheter vid utomhuspedagogik 
I texten Ute på dagis från Sjöstrand Öhrfelts (2014) studie ges en överblick gällande barns 
lek samt utemiljöns och naturens betydelse och hur det påverkar barns psykiska och 
fysiska utvecklig. Det är inte pedagoger som har skrivit Ute på dagis utan den är 
genomförd av personer som arbetar som landskapsarkitekter, sjukgymnaster och 
psykologer. Forskarna i denna text gör mätningar om barns motorik, lekobservationer och 
sjukfrånvaro. I resultatet framgick det att barn är mindre sjuka och är mer koncentrerade 
samt att motoriken utvecklas på uteförskolor. Sjöstrand Öhrfelt (2014) menar att 
elevernas självförtroende ökar när de får vara i naturen för att gränser kring psykisk och 
fysisk ohälsa minskar i det nuet när de är ute. Angående sjukdomar förklarar hon att ju 
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mer man är utomhus desto mindre frånvaro är det på frånvarolistan, smittor sprids inte på 
samma sätt i utomhusmiljö som i inomhusmiljö. I studiens resultat beskrivs det att båda 
texterna, Naturförskola och Ute på dagis, som har analyserats har en gemensam 
ståndpunkt i att det är bra för barn att vara utomhus.  
 
3.4 Hinder vid utomhuspedagogik 
Szczepanski (2008) påtalar att skolor som har större skolgårdar och platser att röra sig 
fritt på ute, har en ökad rörelsemöjlighet. Om skolor har naturmark och elever vistas ute 
bidrar det till friskare elever. Han menar att eleverna leker mer varierat samt att deras 
koncentrationsförmåga ökar. Hinder som kan förekomma enligt Szczepanski (2008), 
inom de didaktiska verktygen i utomhuspedagogik, är bland annat att lärare inte är säkra 
på hur utomhuspedagogik ska bedrivas. Han kom fram till att det saknas lärare som 
innehar kunskap och erfarenhet om utomhuspedagogik vilket gör att det blir svårt att 
undervisa i stora elevgrupper utomhus. Detta kan göra att eleverna inte uppfattar att de 
befinner sig i en lärandesituation, utan de förknippar endast utomhusvistelse med 
promenader och korvgrillning. En annan orsak som Szczepanski (2008) nämner är att 
väderförhållandena utomhus kan försvåra undervisningen och att undervisningsmaterialet 
som finns oftast är anpassat för klassrummet. Dessutom finns det lärare och elever som 
saknar personlig utrustning såsom regnkläder stövlar etc. Szczepanski (2008) nämner 
även att lärare anser att det är tryggare inomhus och upplever att det blir svårare att hålla 
koll på vad eleverna gör och observera vad eleverna lär sig utomhus, vilket kan bero på 
personalbrist vid utevistelse. 

Sjöstrand Öhrfelt (2014) lägger ingen större vikt på utomhuspedagogikens hinder, utan 
fokuserar mest på positiva effekter av att vara ute i naturen. Naturen framställs som en 
okönad, värderingsfri och naturlig plats där det erbjuds möjligheter för både flickor och 
pojkar att vara sig själva. Vid utevistelse, försvinner fördomar och mönster vad gäller 
flickor och pojkars beteende och lekar.  
 
Brodin (2011) är professor i institutionen för barn och ungdomsvetenskap och skriver en 
artikel om hur utomhusaktiviteter påverkar människans hälsa och välbefinnande. Brodin 
vill ta reda på i sin studie hur utomhusaktiviteter för personer med intellektuella 
funktionshinder lär sig av fysisk och sensorisk stimulering. Det finns en koppling mellan 
lärande och lek och mellan lärande och sinnesintryck som skapas i naturen, det har blivit 
en viktig del i läroplanen på förskolan framförallt. Något som kan påverka arbetet inom 
utomhuspedagogik kan vara t.ex. att elever inte vill vara ute eller att elever har en 
funktionsnedsättning. Har en elev en funktionsnedsättning kan det finnas svårigheter med 
exempelvis de sensoriska intrycken. Detta är något som utomhuspedagogik kan arbeta 
med. Ett kontinuerligt arbete med utomhuspedagogik kan istället ge vinster för dessa 
elever som de kan ha nytta av i klassrumssituationer.    
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4 Metod 
 
4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Vårt vetenskapliga perspektiv ligger närmast fenomenografi då vi fokuserat på 
fritidslärares uppfattningar i våra kvalitativa intervjuer. Fenomenografi innebär att 
intresset ligger på hur någonting uppfattas att vara och inte hur någonting är beskriver 
Larsson (1986). Denna metod tillåter människor att tänka och tycka hur de vill om sin 
omvärld. Detta har bidragit till att vi fått fritidslärares egna uppfattningar om hur 
utomhuspedagogik uppfattas för just dem och inte vad det egentligen är.  
Att intervjua om fritidslärarnas definition om utomhuspedagogik innebär att ta reda på 
hur de uppfattar utomhuspedagogik och vilket sätt som skapar ett lärande hos eleverna, 
är det att använda sig av styrda aktiviteter eller ostyrda aktiviteter?  
 
4.2 Kvalitativ metod 
Stukat (2011) menar att det är viktigt att vara tydlig till varför man valt den metod man 
har. Vi har valt en kvalitativ metod intervjuer i vår studie för att vi ville få fram ett tydligt 
och djupgående resultat. Genom personliga intervjuer med fritidslärare har fokus legat på 
förståelse - inte statistisk data. Vi analyserade respondenternas svar mer ingående vilket 
denna metod tillät till skillnad mot den kvantitativa metoden enkät, där risken finns att 
respondenterna kryssar i ett svarsalternativ som inte stämmer överens med vad de tycker 
på grund av begränsade svarsalternativ. Här fick de chansen att uttrycka sig och förklara 
mer ingående. Allwood & Erikson (2010) skriver att den kvalitativa metoden är en mer 
öppen och djupgående metod där siffror inte räknas utan det är ord som används som 
data. Personen som intervjuas får svara precis vad hen vill och behöver inte följa några 
kategorier eller svarsalternativ som i kvantitativa metoden. Fritidslärare intervjuades med 
hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) om utomhuspedagogik och deras definition och 
upplevelser kring området.  
 
4.3 Datainsamlingen   
Vår datainsamling grundade sig på semistrukturerade intervjuer med fritidslärare där vi 
spelade in ljudupptagningen med en mobiltelefon som vi sammanställde. Med 
semistrukturerad menas enligt Denscombe (2009) att intervjuerna görs enskilt med 
respondenterna och tillåter en mer djupgående och detaljerad intervju. Vi valde den 
metoden för att respondenterna inte skulle bli påverkade av vad andra svarade utan känna 
sig fria till att svara ur eget perspektiv. Med respondenternas svar inspelat kunde vi 
jämföra deras svar med tidigare forskning.  
 
4.4 Urval  
Sju utbildade fritidslärare anställda på samma skola tillfrågades om att medverka i 
studien. Sex stycken tackade ja medan en avböjde medverkan. Skolan är belägen på 
landsbygden. Vi använde oss av ändamålsenligt urval, det betyder enligt Denscombe 
(2014) att de som gör studien plockar ut de respondenter som de anser kan ge svar som 
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är till stort värde för studien. Varför vi valde att endast intervjua på en skola var för att vi 
ansåg att det för denna mindre studie skulle ge en tillräcklig överblick kring fritidslärarnas 
definition och uppfattning om utomhuspedagogik. Vi upplevde för övrigt att det gick lätt 
att få tag i rektor och fritidslärare och därmed kunde genomföra intervjuerna.  
 
4.5 Genomförande  
Vi började med att kontakta rektorn på skolan för att få ett godkännande för att intervjua 
fritidslärare och skickade därefter ut ett missivbrev till de fritidslärare som skulle 
intervjuas (se bilaga 2). Stukat (2011) betonar betydelsen av att intervjufrågorna ska vara 
relevanta till frågeställningen och syftet vilket vi gjorde när vi var ute och intervjuade. 
Våra intervjufrågor belyste de viktiga områdena som vi var ute efter, eftersom vi inte ville 
ställa ledande frågor valdes att inte ställa frågor som direkt var svar på hur fritidslärarna 
ser på lärandet. Frågorna handlade om deras definition av utomhuspedagogik och hur det 
arbetade med ämnet, för att utifrån de få fram deras syn på ämnet.  
Frågorna som ställdes till fritidslärarna handlade i helhet om hur fritidslärarna definierade 
utomhuspedagogik, vilket arbetssätt de hade, hur en lektion kan se ut och hur de uppfattar 
utomhuspedagogiken positivt och negativ (se bilaga 1). Under intervjuerna var vi med 
båda två där den ena av oss ställde frågor och den andre lyssnade och skrev anteckningar 
utöver det inspelade materialet som sedan transkriberades. 
 
4.6 Bearbetning av intervjuer och analys 
Vi valde att slå ihop resultatet med analysen för att få en tydlig koppling mellan 
respondenternas svar till vår tidigare forskning och den fenomenografiska synvinkeln. En 
kategorisering gjordes där våra frågeställningarna är rubriker för att skapa tydlighet. 
Denscombe (2009) menar att en kategorisering underlättar för att förstå data och att lättare 
dra en slutsats av vad som har undersökts. Vi intervjuade sex fritidslärare och 
kategoriserade sedan den insamlade empirin för att enklare få fram den data vi anser 
aktuell i vår studie utifrån våra frågeställningar. I resultatet presenteras vilken 
respondenter som svarat genom en numrering efter citatet. I texten har vi använt oss av 
en symbol som ser ut såhär [...], den betyder att vi endast presenterat den, enligt oss, mest 
relevanta informationen från  respondenterna. Med hjälp av intervjufrågor kring hur 
lärarna definierar och arbetar med utomhuspedagogik ville vi få fram deras syn på lärande 
samt vad de upplever är positivt respektive negativt med ämnet. Alla  respondenter är 
universitetsutbildade och har läst utomhuspedagogik.  
 
Analys av resultatdelen görs utifrån utomhuspedagogiken som begrepp (se 2.2, s.5 ) samt 
utifrån tidigare forskning på området. 
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4.7 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) tar upp olika aspekter på hur man genomför en intervju där etiska 
övervägande synliggörs vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är även något som Stukat (2011) tar upp, 
han synliggör att det är viktigt att följa dessa olika principer, speciellt om det är starkt 
etiska frågor som är svåra för respondenterna att svara på. Respondenterna måste ha chans 
att avbryta sitt deltagande om de känner för det. Vi har tagit del av alla dessa kraven och 
förklarar här under hur vi har gått tillväga för att få en god forskningsed utefter det 
vetenskapsrådet (2002) tar upp. 
 
Informationskravet – Informationskravet betyder att vi måste skicka ut ett 
informationsbrev om vad det är som kommer ske under intervjuerna och informera om 
de olika krav som vi följer. Det är viktigt för respondenterna att få information kring vad 
det är de ska intervjuas om, Vetenskapsrådet (2002). Vi  tog först kontakt med rektorn 
om att få ett godkännande kring att intervjua fritidslärare om deras definition och 
upplevelser om utomhuspedagogik. Därefter skickade vi ut ett informationsbrev (se 
bilaga 2) via mail till de berörda fritidslärare med tydlig information om vad intervjun 
skulle handla om och att det var frivilligt att svara på frågorna. Vi informerade också om 
att det är ett självständigt arbete som kommer att publiceras i DIVA.  
 
Samtyckeskravet - Innebär att den som deltar i en undersökningen måste samtycka om att 
vara med, Vetenskapsrådet (2002), vilket våra deltagare har gjort då alla var tillfrågade 
om de ville delta innan vår undersökning startade.  
 
Konfidentialitetskravet – Konfidentialitetskravet innebär att identiteter som kan avslöjas 
i intervjuerna inte kommer visas i vår studie, alla respondenters namn är anonymiserade 
och det ska inte gå att urskilja vem som är vem, Vetenskapsrådet (2002). Vi informerade 
att identiteter inte kommer avslöjas då alla respondenter är anonyma. Personuppgifter (så 
som namn) kommer inte att spridas utan det är endast vi som intervjuade som har den 
informationen, vilket innebär att vi inte kommer avslöja respondenternas identiteter och 
vi kommer bevara personuppgifter på ett säkert ställe.  
 
Nyttjandekravet – Vad studien är till för är något som ska förklaras för respondenterna så 
de har vetskap om vad deras svar kommer användas till, Vetenskapsrådet (2002). Vi 
informerade ytterligare om att den information och svar vi får till oss under intervjun 
endast kommer att användas till vår studie och publiceras som anonymt i DIVA. 
Informationen kommer inte att användas till någon annan studie eller publiceras någon 
annanstans.   
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4.8 Studiens giltighet 
För att få en trovärdighet till studien har vi använt respondentvalidering, vilket betyder 
enligt Denscombe (2016) att ge respondenterna en chans att få tillbaka transkriberingen. 
Detta görs för att respondenterna ska se att intervjuerna stämmer överens med vad de har 
sagt, och att de ser att vi har uppfattat deras svar korrekt. undersökningen handlar 
fritidslärares uppfattningar i form av intervjuer vilket betyder att vi fått en kvalitativ 
undersökning där trovärdighet nås. För att få validitet som enligt Sandberg & Faugert 
(2016) betyder att använda sig av relevanta frågeställningar till sin studie. 

För att få en tillförlitlig studie har vi använt oss av ett urval som är anpassat för studien. 
Vi använde oss av respondenter som vi specifikt valt ut, vi ville ha utbildade fritidslärare 
för att få mer ingående svar kring utomhuspedagogik då de har läst om ämnet på 
universitet. Med hjälp av ett urval som är anpassat för studien når vår studie tillförlitlighet 
enligt Sandberg & Faugert (2016). 

Vår studie kan dock inte användas som en generell utvärdering om hur det arbetas med 
utomhuspedagogik på skolor. Det är en liten undersökning som endast sträcker sig över 
en skola, med ett begränsat antal respondenter vilket innebär att överförbarhet är svår att 
nå. För att det skulle bli överförbart hade det behövts en större population, såsom fler 
skolor från olika miljöer, (Denscombe, 2016). Eftersom det finns styrda riktningar inom 
området i läroplanen är utomhuspedagogik något som ska göras, och därför är det 
intressant med en studie som denna för att se hur fritidslärare arbetar med det.  
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5 Resultat/Analys 
I resultat – och analysredovisningen kommer vi att svara på frågeställningarna gentemot 
intervjuerna. 
 

• Hur definierar fritidslärare utomhuspedagogik? 
• Hur arbetar fritidslärarna med utomhuspedagogik? 
• Vad uppfattar fritidslärare är positivt respektive negativt med utomhuspedagogik? 

 
5.1  Definition av utomhuspedagogik 
Här tas följande frågeställning upp och i denna kategori har vi valt att ta med alla svar 
från fritidslärarna för att få en överblick om hur de definierar utomhuspedagogik: Hur 
definierar fritidslärare utomhuspedagogik? 
 
Fritidslärare 1 definierar utomhuspedagogik till när eleverna är ute och rör på sig, oavsett 
om det är en styrd aktivitet eller ostyrd. Hen menar att ett lärande finns där oavsett. 
 

Jag tänker så här att utomhuspedagogik är i stort sätt all den tiden 
när vi är utomhus med eleverna så det behöver inte vara planerade 
lektionspass, utan det kan vara liksom när barnen har rast, när man 
är ute på fritids, liksom hela den tiden eleverna har nån tid utomhus 
både på skola och fritidshem. (Fritidslärare 1)  

 
Det fritidslärare 1 tar upp är vikten av att vistas utomhus. Att man är ute pga. en styrd 
eller ostyrd aktivitet har inte så stor betydelse, pedagogiken finns där i vilket fall, eleverna 
lär inte endast utav lärarna utan också av varandra och sig själva genom att få t.ex. leka 
fritt, springa, klättra och bygga. 
 
Fritidslärare 2 definierar utomhuspedagogik till att miljön är viktig och att eleverna gör 
praktiska saker utomhus. 
 

Asså jag tänker på att man ska ta till vara på miljön runtomkring 
och att det är mycket praktiskt, ett lärande i praktiken eller så. Typ 
så. (Fritidslärare 2) 

 
Fritidslärare 2 tar inte upp styrda respektive ostyrda aktivitet, det hen förklarar är att 
lärandet finns i det praktiska och det är de som eleverna använder sig av när de är ute, 
praktik. Hen tycker att man ska ta vara på miljön som är runt omkring för att skapa ett 
praktiskt lärande. Det går att koppla det fritidslärare 2 berättar till att det är styrda 
aktiviteter eftersom hen vill ta vara på miljön och skapa ett lärande därigenom som också 
är praktiskt, alltså har hen en plan på vad som kan göras för att använda sig av det som 
hen tycker är viktigt för att eleverna ska lära sig nya saker.  
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Fritidslärare 3 definierar utomhuspedagogik som ett komplement till alla ämnen i skolan. 
Oavsett vart du är kan du som lärare använda dig av materialet som finns för att skapa ett 
lärande.  
 

Jaa utomhuspedagogik kan man ju använda sig i alla ämnen det 
bero ju på vad du vill göra ute du kan ju ha matte ute och du kan va 
på gården, du kan va i skogen, du har många möjligheter du kan va 
på en lekplats, där kan du ju också jobba med naturvetenskap vid 
rutschkanan, och med gungor osv. jaa, i alla ämnen säger jag! 
(Fritidslärare 3) 

 
Fritidslärare 3 tar upp kopplingen mellan skola och utomhuspedagogik hur det går hand 
i hand med hjälp av styrda lekar/aktiviteter. Hen förklarar att det går att använda sig av 
olika miljöer och material utomhus för att skapa en utveckling för eleverna inom olika 
ämnen. Detta tyder på en mer styrd verksamhet där ett lärande är planerat.  
 
Fritidslärare 4 definierar utomhuspedagogik som en blandning av styrda och ostyrda 
aktiviteter. 
 

Hur jag definierar det, då tänker jag så här att, det är ju att man 
tar ut lärandet utomhus istället, och jag tycker att 
utomhuspedagogiken kan vara både styrd som vi planerar vi 
pedagoger och även ostyrd med den fria leken som man kanske gör 
mer på fritidshemmet. Den styrda är kanske mer under skoltid 
(Fritidslärare 4) 

 
Fritidslärare 4 förklarar att hen vill ta ut lärandet utomhus. Hen berättar också att både 
styrda aktiviteter och ostyrda aktiviteter har betydelse för elevernas utveckling, men att 
det används på olika sätt beroende på om det är under skoltid eller fritidshemstid. Hen 
menar att i skolan planeras oftast en styrd aktivitet för att skapa lärandet medans på 
fritidshemmet kan det vara en styrd aktivitet men också ostyrd då eleverna är ute och 
leker och utvecklas genom det.  
 
Fritidslärare 5 definierar utomhuspedagogik som att allt man gör inomhus kan man göra 
utomhus. Hen förklara att det blir mer praktiskt utomhus då kroppen används mer än när 
eleverna sitter vid en skolbänk. 

Jag definierar det asså som pedagogik som man gör utomhus, så 
allt man gör kan vara ute egentligen. Fast det blir mer praktiskt när 
man gör det ute än inne. Så att istället för att använda böcker så 
blir det mer att man använder kroppen och naturen som hjälpmedel. 
(Fritidslärare 5) 

 
Fritidslärare 5 nämner inget om det styrda eller ostyrda utan hen fokuserar på att allt som 
går att göra inomhus går att göra ute. Med det svaret kan vi tolka att det gäller både styrda 
och ostyrda aktiviteter utomhus så länge ett lärande sker praktiskt.  
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Fritidslärare 6 definierar utomhuspedagogik till styrda aktiviteter samtidigt som det 
ostyrda aktiviteterna kan användas för att skapa ett lärande och utveckla olika 
kunskaperhos eleverna.  

Asså hur jag definierar utomhuspedagogik, de är ju asså vi är ju 
väldigt mycket ute på fritids liksom, men sen om jag ska säga att vi 
bedriver utomhuspedagogik hela tiden, de skulle jag väl egentligen 
inte säga kanske. Men utomhuspedagogik för mig de är väl när man 
bedriver en asså en målstyrd aktivitet. Sen så betyder inte det att 
bara för att man är ute liksom är det värdelöst liksom för att man 
bedriver även undervisning där liksom. Om man, det till exempel är 
konflikter och man hjälper som och lösa de och ställer frågor till 
dem, varför gjorde du på det sättet liksom? Ute i leken så då tycker 
jag det är utomhuspedagogik liksom. (Fritidslärare 6) 

 
Fritidslärare 6 förklarar å ena sidan att utomhuspedagogik är något som är målstyrt, en 
styrd aktivitet för att skapa lärande hos eleverna. Å andra sidan vill hen också påpeka att 
vara utomhus med ostyrda aktiviteter inte är dåligt, utan då gäller det att fånga upp 
tillfällen som händer för att skapa lärande. Hen tar som exempel om konflikter uppstår, 
då är det viktigt att finnas där och konflikthantera, vilket eleverna också utvecklar sig på 
att göra. 

 
5.1.1 Analys 
Vad vi kan tyda från våra respondenter ovan anser de att utomhuspedagogik är både 
styrda aktiviteter och ostyrda aktiviteter utomhus, så länge den ostyrda aktiviteten 
innehåller tillfällen då fritidslärarna kan fånga upp lärtillfällen som ges. Det kan t.ex. vara 
om en elev kommer och frågar vad det är för träd tar man tillfället i akt och förklarar vad 
det är för träd och annan fakta runt trädet. Detta innebär att de ansluter sig till Ohlssons 
(2015) definition av utomhuspedagogik, dvs att det inte ska förväxlas med utevistelse. 
Lärandet är centralt. Några av respondenterna i Szczepanskis (2008) forskning tar upp att 
det ska finnas ett samband mellan teori och praktik för eleverna, då skapas en större 
förståelse om omvärlden. Fritidslärare 3 tar upp möjligheterna för lärande genom praktik-
teori av olika ämnen t.ex. matematik. Hen ansåg att utomhuspedagogik (teori-praktik) går 
att koppla till alla skolans ämnen och det blir en mer praktisk undervisning. Fritidslärare 
6 nämnde t.ex. att lösa en konflikt som uppstått under en ostyrd aktivitet när eleverna 
leker i sin koja och en elev tar alla pinnar är också ett lärtillfälle för dem, hur de ska göra 
för att lösa problemet. Detta innebär att även barns sociala förmågor anses tränas ute.  
 
Fritidslärarnas definition av utomhuspedagogik var väldigt lika. De tog upp att det sker 
lärande även i fri lek, alltså behöver inte utomhuspedagogik alltid vara styrda aktiviteter. 
Utomhuspedagogik kan både vara styrda aktiviteter som är kopplat till ämnen i skolan 
och ostyrda aktiviteter som utvecklar kunskaper såsom t.ex. motorik hos eleven. I båda 
uppkommer lärandesituationer som alltså är det centrala för att betraktas som 
utomhuspedagogik (Ohlsson 2015). 
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5.2 Hur arbetar fritidslärarna med utomhuspedagogik  
Här tas följande frågeställning upp: Hur arbetar fritidslärarna med utomhuspedagogik? 
 
Fritidslärare 1 anser att de på många sätt går att koppla det som görs genom 
utomhuspedagogik på fritidshemmet till det som görs i skolan och dess ämnen.  
 

Jag tänker lite på det här vi försöker jobba med att eleven lär hela 
dan och att man ska se lärandet även på förmiddagen och 
eftermiddagen och att det ska hänga ihop och såhär. Och skulle jag 
då gå ut med en elevgrupp utav mina ettor på förmiddagen så skulle 
det kunna handla om, aah om vi säger att det är på hösten så ska 
man ha lite om naturkunskaps ämnet och göra och lite om matte 
[...] . Då skulle vi kunna göra att vi har bestämt ett tema som 
handlar om trädet rönn, och så går man dit och pratar om rönnen 
och hur den ser ut och bären och årstider och just de här 
faktakunskapen om trädet och så. Sen att man har lagt in matte att 
man plockar rönnbär då och fördelar och lägger i tiokompisar och 
lägger in det lärandet. [...] På eftermiddagen ska man följa upp 
detta i någon skapande form och då tar man med bladen och bären 
och så in, och man kanske gör bokstäver av bären eller ett 
rönnbärsträd eller matte. [...]  Och så kan det se ut och oftast har 
man nån form av tema på eehh utomhuspedagogiken på vad man 
ska lära ut och hur man ska jobba med de, och liksom hade det inte 
varit träd så kan det ju vara[...] . (Fritidslärare 1) 

 
Det fritidslärare 1 beskriver här är hur det går att arbeta med ett ämne under hela dagen 
för att skapa en röd tråd. Hen nämner att de kan arbeta efter ett tema, hens val av 
arbetsmetod kan kopplas till det styrda. Även om inte alla aktiviteter som görs är styrda, 
finns en grundtanke i allt som görs. Hen upplever då att finns det en röd tråd under hela 
dagen, alltså skoltid och fritidshemstid, skapas ett lärande under hela dagen.  
 
Fritidslärare 5 tar upp klockan som ett exempel att koppla till skolan. I klassrummet hade 
eleverna arbetat med klockan.  
 

[...] Lärare 6 hade en uppgift att de skulle vara klockan. Så dom 
fick sitta i en ring och hålla upp klockslag och siffror så fick dom 
vara visare själva så dom fick lägga sig i snön så skulle dom 
tillsammans skapa olika klockslag och de arbetar med klockslag nu 
i skolan inomhus också så då var det lite lämpligt tyckte vi och det 
funkade ju jättebra. Och under tiden så satte vi upp en liten bana 
med stationer på ett annat ställe med uppdrag, olika matteuppgifter, 
typ samla ehh ett visst antal pinnar och sen så skulle man lägga 
pinnarna i ett mönster eller vad var det mer, multiplicerar de, och 
man skulle räkna ut och jaa det var lite kluringar och så där. Och 
det var ju gruppvist som de löste uppgifterna. [...] (Fritidslärare 5) 
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Fritidslärare 5 har under detta passet använt sig av styrd aktivitet. Det var planerat att 
koppla till skolan för att skapa en röd tråd och hen valde ämnet matematik. Precis som 
tidigare nämnts används utomhuspedagogiken som ett komplement till klassrummets 
teori undervisning, eleverna får vid detta tillfälle tänka mer praktiskt för att lära sig hur 
klockan fungerar.  
 

ja hur vi arbetar med de, vi är ju ute varje dag, eeh på fritids, och 
då försöker man att inte bara ha fri lek utan att erbjuda aktiviteter 
och då blir det ju automatiskt mer planerad utomhuspedagogik, 
asså att man försöker använda skolans möjligheteter. [...] 
(Fritidslärare 5) 
 

Fritidslärare 5 nämner också att hen använder sig av både fri lek (ostyrd verksamhet) och 
aktiviteter som är planerade (styrd verksamhet). Som tidigare nämnts lägger inte 
fritidslärare 5 så stor vikt i om det är styrda eller ostyrda aktiviteter. Det hen tycker är 
viktigt är att praktiskt utföra aktiviteter.   
 
5.2.1 Analys 
I resultatet framgick det att fritidslärarnas arbetsmetod ofta är inriktat mot den styrda 
verksamheten. Både fritidslärare 1 och 5 berättar om tillfällen som är planerade gentemot 
skolan för att skapa en röd tråd under elevernas skoldag. Denna fritidslärare upplever att 
finns det en röd tråd under där lärande tillfällen finns, är det positivt för eleverna. Jämfört 
med fritidslärarnas definition av utomhuspedagogik, där de flesta fritidslärarna tyckte det 
var både styrt och ostyrt, förklaras en utomhuspedagogikslektion mot det styrda. Det kan 
tolkas till att en definition av utomhuspedagogik kan vara både det styrda och ostyrda för 
att ett lärande sker vid båda tillfällena enligt fritidslärarna. Dock när fritidslärarna får 
frågan om hur en lektion kan se ut, förklaras en styrd verksamhet där aktiviteterna är 
planerade utefter läroplanen, ingen nämnde att de använde sig av fri lek (ostyrd 
verksamhet). Många av fritidslärarna som intervjuades hade liknande svar på frågorna. 
Fenomenografi handlar om uppfattningar menar Larsson (1986), kan fritidslärarnas 
liknande svar bero på deras lika arbete inom ämnet? Alla jobbar på samma skola och ser 
hur andra använder sig av utomhuspedagogik och gör då på samma sätt som de uppfattar 
att de ska göra?  
 
5.3 Negativt med utomhuspedagogik 
Vad uppfattar fritidslärare då som negativt med utomhuspedagogik? 
 
Fritidslärare 1 förklarar att det negativa med utomhuspedagogik är att det blir svårt att 
fånga alla elever och hålla ordning på vad eleverna gör eftersom det oftast är stora 
barngrupper. Ett annat hinder kan vara att eleverna inte har tillräckligt med varma kläder 
på sig och då förknippar eleverna med att de ska ut och frysa istället för att de ska ut och 
aktivera sig och lära sig nya saker. Fritidslärare 1 säger också att det blir svårt att upptäcka 
konflikter på skolområdet och det kan bli svårt att höra eleverna när de behöver hjälp.  
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[...] Det som kan vara lite negativt är ibland hur man ska kunna 
fånga alla barnen för  dem är ju lite så här kolla där och kolla där 
och liksom det är inte de fyra klassrumsväggarna utan man kanske 
går ut med en stor grupp sen ska man samla dom och det kan ske 
tar lite längre tid just för att man är ute. [...]När man kollar på 
praktiska saker så är det ju så att alla barn inte klädda för utomhus, 
vilket gör att dem fryser och inte tycker det är roligt och då får dem 
en liten negativ klang av utomhuspedagogik, dom kopplar det 
liksom inte med roliga man gör utan de kopplar det med vi ska ut 
och frysa. [...] Något som kanske skulle kunna vara negativt är ju 
lite att vi har ju ett så ganska stort område att man missar de här 
konfliktbitarna att man kommer alltid lite steget efter, inne har man 
lite och man ser och hör om något händer och man kan backa upp 
och stötta dom, ute kommer man oftast när det redan har hänt, man 
har inte riktigt den översikten när man är ute med dem. 
(Fritidslärare 1) 
 

Fritidslärare 1 förklara också att ett annat hinder kan vara att eleverna inte har tillräckligt 
med varma kläder på sig och då förknippar eleverna med att de ska ut och frysa istället 
för att de ska ut och aktivera sig och lära sig nya saker. Fritidslärare 1 tar också upp 
svårigheten med att upptäcka konflikter på skolområdet eftersom det är ganska stort och 
det är svårt att få en överblick över hela skolgården. Här syns en blandning av styrd och 
ostyrd aktivitet. I det styrda är det svårt att samla ihop stora barngrupper och svårt att 
locka med sig alla om det är t.ex. kallt, svårigheten i det ostyrda är att skolgården är stor 
och det är svårt att se alla elever och fånga upp konflikter i rätt tid. 
 
Fritidslärare 2 menar att när det är stora grupper kan det vara svårt att samla ihop alla 
innan man ska gå iväg, vilket tar tid. Något som också är negativt är att eleverna går hem 
olika tider vilket försvårar tanken med att gå iväg med eleverna. 
 

 [...] när man ska komma iväg ibland, när man också har så stora 
grupper ibland att det blir att det tar ju lite tid, det är inte alltid så 
lätt, vi går ju alltid ut här , men det blir ju alltid mer arbete om man 
ska ta sig nånstans, och sen ska de alltid hem på eftermiddagarna 
vid olika tider och de är väl de ibland som sätter stopp för att man 
inte gör mer än vad man skulle vilja [...] (Fritidslärare 2) 

 
Fritidslärare 2 nämner även hen svårigheten med att samla ihop alla inför en styrd 
aktivitet, i detta fall gå iväg med eleverna. En annan svårighet som nämns här är inom det 
styrda är eleverna hämtningstider. Det är svårt att styra en aktivitet eller planera att gå 
iväg när eleverna åker hem så olika tider och man då måste vara på plats på skolan.   
 
Fritidslärare 3 tar upp vädret som en negativ aspekt för utomhuspedagogiken. 
 

Det är väl när det ösregnar och man måste vara inomhus haha. [...] 
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Då är det inte lika roligt och barnen är inte lika engagerade 
utomhus när det regnar, så det är mycket lättare när det är uppehåll 
och eller snö eller sol, bara inte ösregn eller åska. (Fritidslärare 3) 

 
Fritidslärare 3 tar inte upp något annat som negativt utan håller sig till vädret. Hen menar 
att så länge det är sol eller i alla fall inte regn eller åska så finns det inget negativt med 
utomhuspedagogik. 
 
5.3.1 Analys 
De  hinder som fritidslärare uppfattat med den styrda utomhuspedagogiken var bla. att 
det är stora elevgrupper vilket leder till en svårighet med att samla ihop hela elevgruppen 
och komma iväg eller starta den aktivitet som är planerad. Det uppfattade även att det 
finns svårigheter i att locka med eleverna ut för att göra en styrd aktivitet om eleverna har 
börjat associera ”utomhus” med t.ex. att det är kallt eller blött. Szczepanski (2008) 
nämner hur just väderförhållanden kan påverka undervisningen både positivt och 
negativt, vilket t.ex fritidslärare 1 tar upp. Elever kopplar att vara ute med att frysa och 
vill då inte vara ute. Szczepanski (2008) tar också upp svårigheten med att hantera stora 
elevgrupper utomhus då utemiljön skapar andra intressen för eleverna och det är svårt för 
lärarna att bli hörda och intressanta. Resultaten i denna studie bekräftar således 
Szczepanskis resultat. 
 
Hinder med de ostyrda aktiviteterna utomhus är också den stora barngruppen, inte att 
hålla ihop den, utan att få en överblick över alla elever. Skolgården på den här skolan var 
stor och fritidslärare 1 nämner att det är svårt att hinna se vilka konflikter som kommer 
uppstå och stoppa dem i tid. Hinder för utomhuspedagogik kan alltså bero på lärarens 
otrygghet, vilket även Szczepanski (2008) kommer fram till i sin forskning.  
 
Brodin (2011) skriver om hur elevers funktionshinder kan påverka möjligheter till 
utomhuspedagogik negativt. Ingen av lärarna nämnde detta men kan ha sin förklaring i 
att skolan inte har elever med funktionshinder just nu, och att lärarna därför inte tänkte 
på denna faktor. 
 
5.4  Positivt med utomhuspedagogik 
Vad uppfattar då fritidslärare som positivt med utomhuspedagogik? 
 
Fritidslärare 1 tar upp elevens egna inflytande, att den får större plats när det är 
utomhuspedagogik, att elever får chansen att mer vara med och bestämma och t.ex. välja 
aktivitet.  
 

[...] när vi är ute både fritt och planerat att dom tycker det är skönt 
och roligt och att dem får styra lite mer innehållet när dem är ute 
än man är inne. För inne både på skola och fritids så styr vi upp 
dom mer utifrån vad vi har planerat i våra planeringar och så här 
liksom att eller vi erbjuder dem, men ute har dem mer utrymme för 
sitt eget att välja själva och det uppskattar dem ju. Sen lite de här 
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att, asså ute är det ju tillåtet att sjunga och tjoa och stimma och 
skrika lite och hoppa och studsa och röra sig och så och det är ju 
ganska många elever som har behov vad det nu så att då tror jag 
att dom känner att amen då kan jag få liksom vara mig själv och 
göra detta utan att någon liksom är på mig jämt, sitt där gör det, va 
tyst nu! [...] (Fritidslärare 1) 

 
Fritidslärare 1 menar att inomhus är det mer styrt vad de ska göra, och utomhus är det 
större plats för eleverna att ha inflytande och komma med idéer om lekar och andra 
uppgifter som de vill göra. Med andra ord vill eleverna gärna ha det styrt på 
utomhuspedagogiken men vill vara med och ha ett inflytande på vad som ska göras och 
hur. Även när det är ostyrt, vilket de också använde sig av, får eleverna ”styra” sin egen 
lek.  
 
Fritidslärare 2 tar upp olika faktorer som hen anser är positivt med utomhuspedagogik. 
Motoriken påpekar hen utvecklas när eleverna vistas ute och att hälsan får en positiv 
effekt då smittspridning minskar när elever vistas ute.  
 

[...] De tycker om att vara ute, de flesta i alla fall, de tycker det är 
spännande när vi går till skogen eller någon lekplats dom tycker det 
är roligt så det är positiv syn så. Eller när man tar ut vattenfärgen 
så tycker de att det är jätteroligt. Så jag tror att de är positiva till 
det. [...] Jag tänker mest så, på hälsan, de mår ju bra att vara ute 
och som nu när det har varit väldigt mycket sjukdomar så mår de 
bättre. De sprids ju inte lika lätt, de får ju röra på sig och de får 
frisk luft och de tänker jag med. [...] Det sociala med, de får ju 
samspela med varandra och leka ute och de gör de mycket inne med 
men på ett annat sätt när de är ute de blir mer praktiska grejer 
också som man gör när man är ute, mer konkret också än när man 
sitter inne och prata om nått liksom. (Fritidslärare 2) 
 

Fritidslärare 2 upplever att eleverna oftast tycker det är roligt att vara ute oavsett om det 
är styrt eller ostyrt. Det sociala samspelet påverkas när eleverna vistas ute och eleverna 
får då en chans att samspela med varandra på ett annat sätt än om de är inomhus. 
 
Fritidslärare 4 tar upp att den friska luften kan påverka elevernas stress och att det kan bli 
lättare för dem att koncentrera sig inomhus efteråt.  
 

[...] jag tror att det är bra att vara ute, tänk i friska luften, asså jag 
älskar själv att vara ute, asså jag tror att det blir lättare för barnen 
att koncentrera sig när de ska vara inne sen, att man blir piggare 
och att man tränar så mycket, [...] när jag tänker den här friska 
luften, jag tror att barn bli friskare när dom får vara ute, jag tror 
man tränar motorik jättemycket och jag tänker när de leker ute i 
skogen, det blir mer kreativitet asså, samarbetsförmåga, 
konflikthantering, det finns ju mycket man tränar både inne och ute 
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men jag tror också att barn blir mindre stressade att vara ute om 
man tänker själv, och ljudnivån.. (Fritidslärare 4) 

 
Fritidslärare 4 tar också upp motoriken som en positiv faktor i utomhuspedagogik. Hen 
berättar om när de leker i skogen att motoriken utvecklas och att det sen påverkar deras 
koncentration i klassrummet, vilket kan ses som att det är ostyrt ute samtidigt som en 
utveckling sker för att sedan förenkla den styrda verksamheten inomhus vid skolbänken. 

 
5.4.1 Analys 
Fritidslärare 1 och 2 har uppfattningen av att utevistelse och aktiviteter utomhus är roligt 
för eleverna, att de är intresserade och engagerade till aktiviteter utomhus. Nelson (2007) 
menar att elevers hälsa påverkas när de vistas ute vilket leder till en glädje hos eleverna. 
Eleverna ges möjlighet att få vara engagerade i aktiviteter som görs utomhus vilket skapar 
en blandning av styrd och icke styrd verksamhet. Det blir styrt av eleverna istället för 
lärarna, men för eleverna kan det vara så att det inte känns styrt på samma sätt eftersom 
de har fått vara med och bestämma, alltså lutar det åt det ostyrda också. Fritidslärare 1 tar 
även upp miljön som en stor faktor, hen menar att det är en tillåtande miljö för eleverna 
ute där de kan springa, sjunga och leka på ett annat sätt än inne, vilket är det som Boverket 
(2007) tar upp, att miljön är påverkande för elevernas hälsa och leder till en lugnare miljö 
vilket återspeglas även inomhusvistelse. Hälsan är något som har en stor betydelse för 
hur eleverna mår psykiskt och fysiskt. Genom att vara ute menar de att det inte 
förekommer lika mycket sjukdomar då smittrisken inte är densamma vilket leder till 
mindre frånvaro. Olsson (2015) och Sjöstrand Öhrfelt (2014) är överens angående 
sjukdomsspridning som minskar med hjälp av att vistas ute, vilket påverkar frånvaron. 
Här stämmer m.a.o. vår studies resultat med tidigare forskning överrens.  Jörgensen 
(2014) anser att det är positivt för eleverna när de får vara utomhus och använda sig av 
sina fysiska rörelseförmågor vilket leder till utvecklad motorik, vilket våra respondenter 
också tog upp i intervjuerna. De berättade att motoriken utvecklas enormt i utemiljö då 
eleverna får använda kroppen för att ta sig framåt eller lösa problem, t.ex. när de springer 
i skogen. För att utveckla motoriken krävs både ostyrd verksamhet där eleverna får lära 
sig använda sin kropp själva och styrd verksamhet för att träna på de områden som 
eleverna inte använder sig av lika mycket när det får välja själva. Fritidslärare 4 menar 
att det skapas kreativitet, samarbete och minskar konflikter utomhus. Det kan kopplas till 
Sjöstrand Öhrfelts (2014) resultat, att elever lär sig genom att göra saker praktiskt. 
Fritidslärare 2 och tar upp gruppkonstellationer, att de vanliga gruppkonstellationerna 
som är, ändras när eleverna vistas ute och aktiviteter pågår. Det skapar ett nytt samband 
och samspel eleverna emellan och de vågar testa på nya saker med nya vänner, vilket ger 
lärtillfällen inom det sociala samspelet. 
 
 
5.5 Sammanfattning 
Utomhuspedagogik är något som respondenterna varken anser är en styrd verksamhet 
eller en ostyrd verksamhet. Utomhuspedagogik är en blandning av båda dessa 
verksamheter där lärandet står i centrum. Alla fritidslärare som intervjuats upplever både 
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ostyrda och styrda aktiviteter som såväl positivt, som negativt. De blandar styrd och 
ostyrd utomhuspedagogik med varandra för att skapa ett lärande hos eleverna. När de 
använder sig av den styrda verksamheten vet fritidslärarna vilka mål som eleverna 
utvecklar och försöker nå t.ex. matematik, istället för mattebok används kottar och pinnar. 
När de använder sig av den ostyrda verksamheten tar de tillfällen som ges ute för att skapa 
ett lärande t.ex. konflikthantering, förklara vad det är för träd osv.   
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6 Diskussion 
Diskussionsdelen kommer vara indelad i två kategorier, 6.1 är resultatdiskussion där 
frågeställningarna tas upp och hur resultatet blev, 6.2 är metoddiskussion där vi tar upp 
hur vår metod har gått tillväga och vad som var positivt och vad som kunde gjorts 
annorlunda.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna: 
 

• Hur definierar fritidslärare utomhuspedagogik? 
• Hur arbetar fritidslärarna med utomhuspedagogik? 
• Vad uppfattar fritidslärare är positivt respektive negativt med utomhuspedagogik? 

 
Vår studie visar på att respondenterna har en likvärdig syn på utomhuspedagogik som 
stämmer väl med tidigare forskning (Ohlsson 2015; Szczepanski 2008). Några av 
fritidslärarna hade en mer detaljerad förklaring till hur de definierade utomhuspedagogik 
och hur de arbetade med det. Något som dock alla var överens om var att 
utomhuspedagogik är både styrda och ostyrda aktiviteter utomhus med det gemensamma 
att lärandet står i centrum. Vi tolkar respondenternas uppfattningar om 
utomhuspedagogik som att ostyrda aktiviteter ute, där eleverna får leka fritt, ger 
lärandetillfällen som fritidslärarna fångar upp i stunden och ger kunskap på ett spontat 
sätt. I styrda aktiviteter tolkar vi respondenternas uppfattningar som att lärandet är 
planerat och förväntat, där alla elever ska delta precis som Sjöstrand Öhrfelt (2014) tar 
upp att Naturförskolan som nämnts i tidigare forskning arbetar med. Där blir lärandet 
synligt på ett annat sätt gentemot läroplanen. Måluppfyllelse kan dock nås vid båda 
tillfällena.  
 
Respondenterna beskrev att de ofta tar med inomhuspedagogiken ut, tex matematik och 
att lära sig klockan.  Här har vi en tydligt styrd aktivitet där fritidslärare planerat upp  
utomhuspedagogikpass där elever når de mål som finns i läroplanen och som också skapar 
en röd tråd med deras skoldag, då de jobbade med klockan under såväl skol- som 
fritidstid. Något som vi tror har betydelse till varför alla fritidslärarna hade liknande 
definition av utomhuspedagogik kan vara att samtliga gått en utbildning inom ämnet när 
de läste på universitetet. Vissa nämnde även kollegial hjälp inom ämnet av kollegor som 
har mer erfarenhet. Detta anser vi skapar en gemenskap emellan lärarna vilket bidrar till 
ett likvärdigt arbete på skolan där eleverna får ta del av samma utbildning inom 
utomhuspedagogik. Respondenterna var intresserade  av ämnet, vilket säkerligen bidrar 
till en positiv effekt hos eleverna och gör att de också blir intresserade av ämnet. 
 
Att det finns hinder inom utomhuspedagogiken var något tidigare forskning påvisat t.ex. 
stora barngrupper och personalbrist inom utomhuspedagogiken (Szczepanski 2008). 
Några faktorer som respondenterna tog upp var stora barngrupper, väderförhållanden och 
hämtning av elever som störde viss planering. Något respondenterna inte tog upp i 
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intervjuerna var hur utomhuspedagogik påverkar elever med funktionsnedsättning samt 
hur anpassandet till de eleverna eventuellt kan påverka övriga gruppen vid 
utomhuspedagogik. Brodin (2011) menar dock att  utomhuspedagogik borde ses som 
något bra och positivt för dessa elever då deras sensoriska intryck utvecklas.  
 
Efter vår studie har vi fått större förståelse om vad utomhuspedagogik är och hur 
fritidslärare jobbar med lärandet inom ämnet. Vi har upptäckt att utomhuspedagogik går 
att arbeta med på olika sätt både ostyrt och styrt. Fritidslärarna var överens om att det 
ostyrda också bidrar till lärande när situationer fångas upp och tas tillvara på. 
 
6.2 Metoddiskussion 
Vi har utgått från den fenomenografiska teorin där vi undersökte fritidslärares  
uppfattningar om utomhuspedagogik och deras definition av det. För att få ut utvecklade 
svar från respondenterna använde vi oss av en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 
fritidslärarna istället för en kvantitativ där bl.a. enkäter görs. Fördelen med denna metod 
var att få utförliga och djupgående svar för att nå ett resultat som vi var ute efter. Vi 
känner att vi fick fram tydliga och utvecklade svar som gav oss en klar bild och förståelse 
över hur utomhuspedagogiken fungerar på deras skola. Risken med en 
enkätundersökning, som ingår i den kvantitativa metoden, hade varit att inte få ett lika 
bra resultat som den kvalitativa metoden gav oss. Respondenterna vi intervjuade var alla 
utbildade fritidslärare och var mellan 24-50 år och hade en likasinnad syn på 
utomhuspedagogik. Vi valde ut våra respondenter själva för att de just var utbildade 
fritidslärare.  
 
Metoden vi använde oss av tycker vi har fungerat på ett bra sätt, vi har fått fram ett bra 
resultat med utvecklade svar från respondenterna. Våra frågeställningar blev besvarade 
på ett tydligt sätt gentemot våra frågeställningar, då våra intervjufrågor var kopplade till 
dessa. Vi hade kunnat vara på en skola till för att jämföra t.ex. ”byskola” och ”stadsskola”, 
för att se om det finns några olikheter och likheter inom arbetet med utomhuspedagogik. 
Eftersom vi inte hade någon tidigare erfarenhet av att intervjua uppkom det inte många 
följdfrågor. Våra intervjufrågor var gjorda för att få ett utvecklande svar från början, 
vilket gjorde att våra respondenter gav utvecklande svar direkt, vilket gjorde att vi fick ut 
det resultat vi behövde. Vi har nu fått en större förståelse över hur utomhuspedagogik går 
att använda och förstått att det är både en styrd och ostyrd verksamhet så länge ett lärande 
finns.  
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6.3 Vidare forskning 
Utomhuspedagogik har vi uppfattat som något som är mestadels positivt utifrån 
intervjuerna med fritidslärarna. Dock var vår studie endast inriktat på en byskola där alla 
fritidslärarna var utbildade och hade en tillåtande miljö som stimulerar och är användbar 
för att bedriva utomhuspedagogik. Det som har väckt tankar hos oss är hur eller om det 
finns någon skillnad mellan olika skolor, exempelvis byskola och stadsskola. Har det 
någon betydelse var en skola ligger? Har miljön betydelse? Kan det bero på lärarnas 
intresse? Hur arbetar man med elever med funktionsnedsättning inom ämnet? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor till fritidslärarna 
 

- Hur definierar du utomhuspedagogik? 
- Vad upplever du som positivt med utomhuspedagogik? 
- Vad upplever du som negativt med utomhuspedagogik? 
- Kan du berätta hur en lektion med utomhuspedagogik kan gå tillväga hos er? 
- Hur mycket arbetar ni med utomhuspedagogik på fritidshemmet? 
- Vad upplever du att eleverna tycker om utomhuspedagogik? 
- Kan utomhuspedagogik påverka eleverna på något annat sätt än i kunskap? Om 

ja, vad? 

 
  



  
 

II 

Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som heter Ebba Florentsson och Jenny 
Tellander. Vi studerar till lärare i fritidshem och går vår sista termin på utbildningen. Vi 
skriver nu vårt självständiga arbete som handlar om hur fritidslärare upplever och 
definierar utomhuspedagogiken. Med hjälp av intervjuer kan vi få en större förståelse 
över hur fritidslärare tänker kring ämnet, och genom att spela in intervjuerna kan vi på ett 
lättare sätt analysera vad som har sagts efter en transkribering. 
Under intervjuerna kommer vi båda medverka, den ena intervjuar och den andra 
observerar. Vi följer de etiska principerna vilket betyder att du som deltar kommer vara 
anonym, känner du att du inte vill svara på alla frågor behöver du inte göra det. Materialet 
som vi får ut av intervjuerna kommer endast användas till vår studie. Det självständiga 
arbetet kommer att visas offentligt på internet på portalen DIVA efter att den är godkänd. 
Vi skulle bli tacksamma och glada om du vill ta dig tid för en intervju med oss. 
Vi kommer höra av oss angående förslag med tider för intervjun, så det passar dig J  
 
Hör gärna av er om ni har funderingar kring intervjun. 
Med vänliga hälsningar Ebba och Jenny 
 
 
Ebba Florentsson 072-172 40 10 
Ef222mu@student.lnu.se  
Jenny Tellander 070-389 77 24 
Jt222kr@student.lnu.se 
 
 


