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Title: Outdoor education at multicultural schools and leisure centre’s 

A qualitative study of educators' experiences concerning the work of inclusion 

 

Abstrakt 
 

Genom en kvalitativ metod kartlägger studien sju pedagogers upplevelser av hur 

mångkulturella skolor och fritidshem didaktiskt arbetar med inkludering av elever med 

migrationsbakgrund sett ur perspektivet friluftsliv på fritidshemmet. Det teoretiska 

ramverket utgår från det sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet. 

Studiens resultat visar på olikheter i arbetssätt mellan de skolor som ingått i studien, där 

en av de tre undersökta skolorna har ett mindre arbete med friluftslivsundervisning och 

två av skolorna har ett mer ingående arbete. Studien slutsats är att språket som 

medierande redskap tillsammans med platsen spelar en stor roll för inkluderingen till 

friluftslivsundervisningen i skolan och fritidshemmet.  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Undervisningen i skolan ska enligt Skolverket (2018) utveckla elevernas kunskaper i 

friluftsliv. De kunskaper som lyfts är att kunna visa hänsyn och kunna agera säkert och 

känna sig trygg i olika naturmiljöer. Vidare tillägger Skolverket (2018) att pedagogerna 

ska ta fasta på den mångfald av elever som är inskrivna för att skapa en förståelse hos 

varje elev att människor är olika. På fritidshemmet ska eleverna få träna på att samspela 

med människor med olika bakgrunder och fritidshemmets undervisning syftar till att 

träna detta samspel.  

I Skolverkets Fritidshemmet - kommentarmaterial till läroplanens fjärde del (2016) 

beskrivs att eleverna på fritidshemmet ska ges undervisning som syftar till att låta 

eleverna vistas i naturen för att skapa sig erfarenheter från olika miljöer. När de besökt 

en plats får de kunskaper om den specifika platsen och dess betydelse. Dessa kunskaper 

kan sedan nyttjas senare i livet. Eleverna ska erbjudas undervisning som handlar om 

säkerhet och hänsyn till naturen och till andra människor. Det kan vara kunskaper som 

att klä sig på rätt sätt för rätt väderlek eller att lära sig hur man agerar när man gått vilse. 

(Skolverket 2016). Genom undervisning i friluftsliv i närmiljön under fritidshemstiden 

ökar deras friluftskunskaper och förståelse för platsen. I Lgr11:s centrala innehåll för 

fritidshemmet återfinns punkterna “Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor 

vid vistelse i olika naturmiljöer.” och “Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt 

Allemansrätten” (Skolverket, 2018, s. 25). Vidare ska eleverna enligt Lgr11 (Skolverket 

2018) ges möjlighet att vistas i natur och samhälle genom att få ta del av ett aktivt 

friluftsliv.  

Friluftslivet är ett kulturellt fenomen som tillsammans med Sveriges unika Allemansrätt 

sedan länge är något som många i vårt land ser som viktigt att bejaka. Friluftslivet har 

dock kommit att i allt större utsträckning utvecklas genom specialisering och teknisk 

utrustning för socioekonomiskt starka grupper. Att meta, plocka svamp eller bara gå ut i 

skogen är aktiviteter som successivt fått ett minskat erkännande (Szczepanski 2010). 

Lgr11 beskriver vikten av att skolan speglar det mångkulturella samhälle vi lever i. 

Undervisningen ska stärka elevernas förmågor i bemötande och samarbete med 

människor med olika bakgrunder, kulturella såväl som andra olikheter (Skolverket 

2018). 

Skogssällskapet (2018) visar att många människor med invandrarbakgrund av flera 

anledningar kan känna sig otrygga i den svenska naturen. Inom ramen för 

Skogssällskapets projekt Naturen som arena för integration intervjuas Yusra Moshtat. 

Hon belyser rädslan många människor har med sig när de kommer till Sverige: 

– Många människor som kommer till vårt land har upplevelser från skogen och naturen som 

är förknippade med krig, våld eller andra faror. Minor som dödar oskyldiga barn, risk för 

överfall eller våldtäkt och rädslan för farliga djur (Skogssällskapet 2018). 

Larsson (2016) och Ericsson (2004) visar att det kan finnas en problematisk relation till 

den svenska naturen hos den som inte är uppväxt här. Det kan bero på flera saker varav 

nämns bland annat faror som kan förknippas med skogen, boendemiljö utan 

naturkontakt och att barnen inte känner till Allemansrättens regler innan de fått 

undervisning. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen måste eleverna först känna 

sig trygga i skog och natur, menar Ericsson (2004).  



  
 

2 

Att elever kan känna obehag inför att vistas ute i skog och mark kan utgöra ett problem 

för skolor. I det här fallet undersöker vi skolor och fritidshem där det går elever från 

många olika nationaliteter och som därmed kan ha andra erfarenheter och upplevelser 

med sig till skolan än barn som är födda och uppväxta i Sverige. Mot den här 

bakgrunden undersöker studien pedagogers upplevelser av hur mångkulturella skolor 

och fritidshem arbetar med att inkludera elever i undervisningen kring friluftsliv på 

fritidshemmet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra 

mångkulturella skolor och fritidshems didaktiska arbete med friluftsliv. 

 

Frågorna som i studien söker sina svar är: 

Hur beskriver pedagoger arbetet med friluftsliv utifrån begreppet inkludering? 

Hur beskriver pedagoger språkets betydelse för arbetet med friluftsliv utifrån begreppet 

inkludering? 

Vilka svårigheter uppfattar pedagoger finns i arbetet med friluftsliv utifrån begreppet 

inkludering? 
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3 Bakgrund 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra 

mångkulturella skolor och fritidshems didaktiska arbete med friluftsliv. I det här kapitlet 

följer en beskrivning av fritidshemmets uppdrag, friluftsliv i skolan och inkludering i 

skolan. 

 

3.1 Fritidshemmets uppdrag 

 

Ett uppdrag Fritidshemmet har är att komplettera skolans undervisning med betoning på 

en grupporienterad, situationsstyrd och upplevelsebaserad. Skolverket skriver att 

“Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling 

och lärande utgör en helhet” (Skolverket, 2018, s. 22). Undervisningen i fritidshemmet 

ska ta sin utgångspunkt i elevernas intressen och behov samt utöka elevernas förmågor 

och kunskaper (Skolverket 2018). 

 

I undervisningen ska fritidshemmet ge eleverna förutsättningar att känna trygghet i olika 

situationer och med olika människor. Mångfalden ska ges plats för att tydliggöra att 

människor har olika sätt att vara på och att alla är välkomna i samhället. På 

fritidshemmet ska varje elev få möjlighet att träna på svenska och för de elever som har 

ett annat modersmål ska fritidshemmet skapa tillfällen för dem att få använda det. 

Fritidshemmet ska arbeta för inkludering av alla människor (Skolverket 2018). 

 

Skolverket (2018) visar i kap 4 Fritidshemmet, att eleverna ska få tillfälle att vistas i 

olika naturmiljöer för att lära sig mer om dessa och om fenomenet friluftsliv som 

sådant. Elever som är inskrivna på fritidshemmet ska delta i aktiviteter utomhus i alla 

årstider och väder samt lära sig om säkerhet i olika naturmiljöer. Eleverna ska få 

undervisning om Allemansrätten. 

 

3.2 Friluftsliv i skolan 

 

Friluftsaspekten har vuxit fram under lång tid genom beteckningar som 

utomhuspedagogik, social naturvård och friluftsliv för att lyfta några exempel (Sandell 

2012). Dagens definition på friluftsliv är: “Friluftsliv är vistelse utomhus i natur och 

kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling” 

(Naturvårdsverket 2018).  

 

Utifrån läroplan och tidigare forskning ges i den här studien friluftsliv den breda 

betydelsen att vara aktiviteter som ligger från att kunna vistas i skog och mark till en 

längre stund med exempelvis träning i att bygga vindskydd, tälja eller laga mat. 

Friluftsliv har i den här studien inte betydelsen av längre utevistelser som dagsturer med 

eller utan övernattningar.  

 

Naturvårdsverket (2015) menar att det finns aktiviteter som de allra flesta skulle 

benämna som friluftsaktiviteter och en del som relativt få skulle kalla friluftsaktiviteter. 

Vidare visas också på att det finns en gråzon med aktiviteter som är relativt stor i 

huruvida de ska kallas friluftsaktiviteter eller inte. Detta blev resultatet av den 

enkätundersökning som gjordes av Naturvårdsverket. Respondenterna ombads svara på 

om de ansåg olika aktiviteter höra till friluftsliv eller inte. Resultatet gav bland annat att 

många ansåg att vandring i skog och mark hörde till friluftsliv men att en promenad i en 
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park inte lika självklart gjorde det. Skillnader fanns även i att paddling med havskajak 

av många ansågs som en friluftslivsaktivitet medan körning med motorbåt inte var lika 

självklar. 

 

Nära förknippat och väl förankrat med friluftsliv är Allemansrätten. Allemansrätten har 

funnits som kulturell sedvänja sedan lång tid tillbaka men enbart sedan någon 

generation tillbaka i sin nuvarande form. I slutet av 1930-talet befästes begreppet 

Allemansrätten i syfte att stärka allmänhetens möjligheter till friluftsliv. 1994 lyftes 

Allemansrätten in i regeringsformens kapitel om fri- och rättigheter men Allemansrätten 

är ingen lag. Författaren visar att Allemansrätten kan ses som en symbol för frihet i 

betydelsen frihet under ansvar. I Sverige är det tillåtet att vistas på annans mark utan 

särskilt medgivande från markägaren men det finns reglerat vad man får och inte får lov 

att göra under sin vistelse. Även för skolor gäller Allemansrätten men den kan 

åsidosättas till viss del genom avtal om så kallad skolskog (Ahlström 2008). 

 

Allemansrätten begränsar vilka aktiviteter som kan göras i skog och mark men skolor 

kan träffa avtal med markägare om till viss del utvidgade rättigheter. Under 1980-talet 

definierade organisationen Skogen i Skolan konceptet skolskog. I en skolskog förfogar 

skolan över ett avgränsat område i skogen för att där kunna bedriva undervisning och 

utevistelse. Skolan träffar en överenskommelse med markägaren där denne ger skolan 

tillstånd att utföra begränsade aktiviteter utöver Allemansrättens bestämmelser. Det kan 

exempelvis vara att bygga vindskydd eller en koja eller att anlägga en grillplats (Skogen 

i skolan 2019). 

 

Redan 2009 fastslog regeringens proposition 2009/10:238, Framtidens friluftsliv, 

(Miljödepartementet 2010) att skolan var en viktig plattform för att öka elevernas 

intresse och kunskap om natur och friluftsliv. Det var rektorns yttersta ansvar att 

bestämma i hur stor omfattning friluftsliv ska bedrivas. I praktiken innebar det att det 

var upp till varje rektor att tillsammans med lärarna avgöra dess omfattning. Enligt 

propositionen uppgav ungefär en tredjedel av tillfrågade elever att de inte fick någon 

undervisning i friluftsliv alls. 2012 föreslog sedan regeringen i en skrivelse att arbeta 

mot 10 friluftsmål. Några av dessa mål var: tillgång till natur och friluftsliv, god 

kunskap om friluftsliv samt ett rikt friluftsliv i skolan. Målet ett rikt friluftsliv i skolan 

innebar att all skolverksamhet “bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en 

god miljö och hållbar utveckling enligt styrande dokument”. 2010 gavs 

Naturvårdsverket ansvaret för att tillsammans med andra myndigheter utveckla 

friluftsmålen (Miljödepartementet 2012). 

 

Friluftsliv har funnits i läroplaner under många decennier. Friluftsliv i skolan handlar i 

dag om att lära sig naturvärden, att lära känna sin närmiljö och att förstå sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp. Det är vidare viktigt att friluftslivets egenvärde får 

utrymme i undervisningen (Lundvall 2011). Ämnet idrott och hälsa lyfts fram i litteratur 

och tidigare forskning som det ämne som bär ansvar för friluftslivet (Lundvall 2011, 

Mikaels 2017). Dessutom finns friluftsliv beskrivet i styrdokumenten i ytterligare 

kapitel såsom i kapitel 4 Fritidshemmet, Lgr.1l. (Skolverket 2018). 
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3.3 Inkludering i skolan 

 

Jacobsson och Nilsson (2011) behandlar begreppet inkludering utifrån personer med 

olika funktionsvariationer. Det går dock att överföra betydelsen till resonemanget med 

inkludering av elever från olika nationaliteter. Begreppet inkludering beskriver 

författarna med innebörderna inberäknad eller medräknad, vilket ger betydelsen att 

personen har varit medräknad från början. När det handlar om inkluderande 

undervisning menar Jacobsson och Nilsson (2011) att alla elever ingår i samma 

gemenskap. Vi använder begreppet inkludering till att i det här fallet gälla elever från 

alla nationaliteter och med erfarenhet av egen migrationsbakgrund. Vidare i studien 

kommer vi endast att använda ordet inkludering men syftar då till ovanstående. 

 

Lahdenperä (2008) beskriver att globaliseringen har ökat och att Sverige har blivit både 

mångkulturellt och multietniskt. Hon uppmärksammar att människor i alla tider har 

flyttat till nya länder men beskriver även att migration och mångkulturalism ökar i hela 

västvärlden. Lahdenperä (2008) synliggör de problem som kan uppstå när många 

människor med olika synsätt ska arbeta och verka tillsammans. Problem som 

missförstånd, oenigheter och samarbetsproblem nämns i förhållande till arbetslivet och 

lyfts som viktiga aspekter att möta.  

 

Nordheden (2015) beskriver begreppet interkulturell pedagogik som en pedagogik som 

låter flera olika kulturer mötas och blandas upp till en helt ny, gemensam kultur. För att 

människor ska kunna mötas krävs interkulturell kommunikation. I det här mötet kan 

förståelse uppstå för varandras olikheter vilket genererar ömsesidighet och interaktion. 

Forskaren uppmärksammar att eftersom människor är olika ska de också bemötas olika 

vilket Nordheden (2015) poängterar att fritidshem och skola bör göra. Forskaren menar 

att pedagogerna bör utgå från barns olika kulturer och anpassa pedagogiken efter 

olikheterna snarare än efter svenskhet som norm.  

 

Vidare beskriver Nordheden (2015) att skolan måste arbeta organisatoriskt för att kunna 

möta den mångkulturella och multietniska sammansättningen av elever som finns idag. 

Det handlar om att organisation, anställningar och fortbildning ska utgå från det 

mångkulturella precis som att varje verksamhet lokalt måste utveckla en interkulturell 

lärandemiljö och en verksamhetsplan som motsvarar eleverna som finns där. Forskaren 

framhåller att lärarna måste arbeta utifrån de olika förutsättningar som finns hos 

eleverna på fritidshemmet och i skolan. Eleverna har olika språkliga kunskaper, olika 

kulturer och varierande erfarenheter. Hon framhåller även vikten av att inte låsa sig till 

en modell för ett multietniskt bemötande utan poängterar att olikheter ska lyftas och 

mötas. 
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4 Tidigare forskning 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra 

mångkulturella skolor och fritidshems didaktiska arbete med friluftsliv. Studien 

undersöker de möjligheter och utmaningar som beskrivs i tidigare forskning om 

friluftsliv och den tidigare forskning som finns när elever ska inkluderas i 

undervisningen.  

 

De forskningsfenomen som studerats har liten plats i de databaser som besökts. 

Forskning riktad mot fritidshemmet saknas. Det resulterar i att fokus här ligger på 

forskning från verksamheten under skoldagen. Undersökningen avgränsas till två teman. 

Det ena temat är friluftsliv. Det andra temat är inkluderingsarbete i skolan.  

 

4.1 Forskning kring undervisning i friluftsliv 

 

Studien Teacher´s intentions for outdoor education: conceptualizing learning in 

different domains av Wilhelmsson (2012) hade som syfte att analysera de avsikter och 

pedagogiska mål lärare har med utomhusundervisning samt huruvida lärarnas planering 

stämmer med vad som faktiskt händer i utomhusundervisningen. Studien utfördes därför 

med ett didaktiskt perspektiv. Det teoretiska ramverk som varit aktuellt för studien vilar 

bland annat på Bloom´s reviderade taxonomi. För insamlandet av data utfördes 

inspelade intervjuer med nio lärare. 26 observationstillfällen inklusive fältanteckningar 

gjordes hos sex av de nio lärarna. 

 

Studiens resultat visar att samtliga deltagande lärare hade en avsikt med varför de 

använde sig av utomhusundervisning som ett komplement till klassrumsundervisningen. 

Till den aktuella skolan fanns en skolskog, som samtliga lärare menade var en 

förutsättning för en fungerande utomhusundervisning. Åtta av de nio lärarna hade 

personliga erfarenheter av utomhusaktiviteter (friluftsliv) och kände sig trygga i sina 

förmågor att undervisa utomhus. Flertalet av de nio intervjuade lärarna bedrev 

utomhusundervisning under vår och höst då de menade att det var störst chans att 

eleverna hade rätt utrustning, det vill säga främst kläder och skor. De intervjuade lärarna 

betonar barriären att elever kan sakna denna utrustning men menar också att barriären 

går att överbrygga med varsam förberedelse (Wilhelmsson 2012).  

 

Både Wilhelmsson (2012) och Szczepanski (2008) intresserar sig för olika lärartyper 

när det kommer till hur friluftsliv undervisas. Wilhelmsson (2012) beskriver en typologi 

av fyra lärartyper: to inspire, to do, to reinforce och to inquire. De lärare som hamnar 

under gruppen to inspire betonar aktiviteter som väcker elevernas intresse och skapar 

positiva känslor med att vara i naturen. Ofta är målsättningen utvalda delar i läroplanen. 

Lärare inom to do kategorin skapar undervisning så att eleverna presterar något. De två 

sista to reinforce och to inquire har som målsättning att dels förstärka befintliga 

kunskaper dels att djupare förstå eller tillägna sig kunskaper för att kunna uppnå en 

meta-kognition. Szczepanski (2008) menar att det finns olika kategorier av lärare där 

anledningarna till att utomhuspedagogik bedrivs skiftar. Det finns dels de som knyter an 

sin undervisning till platsen, dels de som knyter an sin undervisning till objektet och 

ytterligare de som knyter an till sättet de undervisar på.  

 

Licentiatavhandlingen Handlingsburen kunskap – Lärares uppfattningar om landskapet 

som lärandemiljö av Szczepanski (2008) består av en kappa och två fristående artiklar. 
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Syftet med de båda artiklarna och kappan var att söka fastställa utomhuspedagogikens 

kärna såsom den uppfattas av verksamma lärare. I studien lyfts platsens betydelse för 

lärandet som en av fyra viktiga nyckelbegrepp i studien. De andra är olika sätt att lära, 

olika objekt för lärande samt olika former för kroppsligt lärande. Studiens resultat visar 

att platsen har betydelse på grund av sin verklighetsanknytning och ämnesintegration 

samt att eleverna får förstahandsinformationer genom utomhusundervisningen. 

Forskningsansatsen är kvalitativ, induktiv och fenomenografisk. Fyra grundskolor i tre 

kommuner deltog. Urvalet baserades på att skolorna ville delta i förändringsarbete och 

därför kan resultatet inte enkelt generaliseras till att gälla alla skolor i Sverige. 

Undersökningarna har gjorts med inspelade semistrukturerade intervjuer under 

vårterminen och höstterminen 2003 och 2005. 26 lärare har intervjuats totalt och 

skolorna har tillsammans ca 850 elever i åldrarna 5–12 år.  (Szczepanski 2008). 

  

Szczepanski (2008), Andkjaer (2012) och Mikaels (2017) betonar platsens betydelse för 

lärandet. Skogen och naturen sågs oftast som platsen för lärande, det var en icke 

textbaserad praktik som snarare bestod i variation, konkretion och delaktighet och där 

natur och miljöundervisning var de vanligaste områdena att undervisa om.  

 

Mikaels (2017) avhandling Becoming-place (Re)conceptualising friluftsliv in the 

Swedish physical education and health curriculum består av fyra sammanhängande 

artiklar. Forskaren har intervjuat två Nya zeeländska idrottslärare och studerat 

studenters reflektionsböcker efter en månadslång tur i Klippiga bergen. Vidare har 

forskaren under ett års tid bedrivit en fallstudie med en grupp svenska idrottslärare där 

metoden har varit intervjuer, workshops, reflektioner samt studier av 

läroplansdokument. 

  

Syftet med avhandlingen var att kritiskt undersöka vad som tas för givet respektive 

osynliggörs genom de sätt som friluftsliv inom idrott och hälsa beskrivs i Lgr 11. Vidare 

var syftet att undersöka på vilket sätt idrottslärare talar om friluftsliv inom ramen för 

kursplanen Idrott & Hälsa (Skolverket 2018). Mikaels (2017) visar att i Lgr11 finns 

kunskapsbegreppet inskrivet i olika kursplaner. Han drar slutsatsen att friluftsliv inom 

kursplanen för Idrott & Hälsa (Skolverket 2018) ofta ses som ett sätt att få rekreation i 

form av paddling och vandring långt från skolan. Detta synsätt gör att lärarna blir 

begränsade i att se möjligheter till olika former av friluftsliv. 

 

Mikaels (2017) argumenterar för en platsresponsiv pedagogik i kombination med 

friluftskunskap för att ge friluftsliv en starkare ställning. Med platsresponsiv pedagogik 

menar Mikaels (2017) ett lärande om en plats. Att ha kunskap om platsen och engagera 

sig i den och dess ekologiska, miljömässiga och kulturella förutsättningar öppnar upp 

möjligheter för relationer mellan människa och natur. Andkjaer (2012) jämförde i en 

kvalitativ studie med hermeneutisk ansats Nya Zeeland med Danmark och resultatet 

visade att platsens betydelse skilde sig mellan länderna. På Nya Zeeland såg man 

platsen som funktionell och i Danmark använde man sig av en speciell plats för det 

ändamål man hade planerat.  

 

Andkjaer (2012) bedrev en studie om friluftsliv i Danmark i förhållande till 

utomhusundervisning på Nya Zeeland, A cultural and comparative perspective on 

outdoor education in New Zealand and friluftsliv in Denmark. Syftet med studien var att 

undersöka hur en annan kultur (Nya Zeeland) arbetar med utomhusundervisning för att 

bättre kunna se sin egen kultur. Andkjaer vistades sex månader på Nya Zeeland med 

anknytning till ett universitet. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats och 
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använder sig av ett etnologiskt synsätt. Den gjordes på sex olika platser och forskaren 

intervjuade både elever och lärare. En likvärdig studie gjordes i Danmark om friluftsliv. 

 

Szczepanski (2008) lyfter att utomhuspedagogik ofta associeras till naturen i form av 

friluftsorienterade aktiviteter. De intervjuade lärarna i Szczepanskis (2008) studie 

uttrycker vikten av att eleverna erbjuds kunskaper i autentiska lärmiljöer. Lärarna ser att 

lärandet utomhus erbjuder meningsskapande aktiviteter såsom vandring, lägerskola och 

att bygga vindskydd. Szczepanski (2008) diskuterar de tre olika perspektiven; 

platsperspektiv, miljöperspektiv och kroppsperspektiv och gör kopplingar med det 

sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet där utbildningsfilosofin utgår från 

att lärandet sker i sociala sammanhang förmedlade via språkliga och icke språkliga 

artefakter. Enligt Andkjaer (2012) kan begreppet friluftsliv kombineras både med 

rekreation utomhus och med utomhusundervisning. Med det menar Andkjaer (2012) att 

friluftsliv kan vara aktiviteter i skog och mark men även att det finns en pedagogisk 

planering bakom vistelsen ute.   

 

Både Szczepanski (2008) och Mikaels (2017) illustrerar att det kan finnas en 

problematik kring undervisningen i friluftsliv. Szczepanski (2008) menar att de 

didaktiska frågorna visar sig i att en del lärare inte vet hur man undervisar utomhus, 

varför och när det bör ske samt att stora grupper anses vara svårt att hantera utomhus. 

Utomhus är utrymmet ofta en osäkerhetsfaktor för dessa lärare då de inte kan observera 

alla elever och där förflyttning kan ses som en svårighet. För vissa lärare spelar vädret 

roll eftersom personlig utrustning för detta kan saknas. Även lektionsmaterialet 

diskuteras vara anpassat för inomhusbruk. Mikaels (2017) beskriver att friluftsliv ofta 

ses som ett sätt att få rekreation i form av paddling och vandring långt från skolan. Detta 

synsätt gör att lärarna blir begränsade i att se möjligheter till olika former av friluftsliv.  

 
4.1.1 Sammanfattning av forskning kring friluftsliv 

 

Friluftsliv ses som ett kulturellt fenomen där skillnad mellan länder förekommer. 

Forskarna betonar platsens betydelse för undervisningen i friluftsliv. Didaktik lyfts 

eftersom den blir tydliggjord vid utomhusundervisning. Två av forskarna ser en 

problematik kring didaktiken, det rör sig om svårigheter med att ha grupper av elever 

utomhus i relation till säkerhetsaspekten och trygghetsaspekten. Det tas även upp att 

brist på rätt kläder i förhållande till väderlek kan utgöra ett problem. Därtill kommer ett 

synsätt på friluftsliv som ett problem i förhållande till undervisningen där friluftsliv 

tolkas som aktiviteter som utförs långt från skolan. 

 

4.2 Forskning kring inkludering och språkets betydelse i undervisning 

 

Inom forskningen kring inkludering av elever från olika nationaliteter intresserar sig 

forskarna för problemen med att många elever från andra länder först måste lära sig det 

svenska språket innan de kan tillgodogöra sig den vanliga undervisningen. Språket 

verkar ha stor betydelse och kan vara en utmaning för skolan när elever inte blir eller 

känner sig inkluderade i gemenskapen. Elever behöver mer stöd och undervisning i 

långsam takt jämfört med elever som är kunniga i svenska. Det här kan försvåra 

inkluderingen av eleverna enligt forskarna Parszyk (1999), Nilsson och Bunar (2015), 

Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016), Nilsson Folke (2017) och Sundström Rask 

(2018). 
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Parszyk (1999) har skrivit en doktorsavhandling, En skola för andra: Minoritetselevers 

upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan, med syfte att tydliggöra 

minoritetselevers villkor i skollivet och på vilket sätt som eleverna själva upplever och 

uttrycker dem. Hon har utfört tre delstudier, som använder både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Hon har intervjuat och lämnat ut enkäter till ca 700 minoritetselever 

från förskolan till högstadiet. Parszyk (1999) drar slutsatsen i sin doktorsavhandling att 

elever med migrationsbakgrund har haft samma eller liknande låga status i skolan över 

flera decennier. Slutsatsen visar att det ofta verkar bero på att skolor skyller på 

elevernas okunnighet i svenska samt anser skolans begränsade resurser vara argument 

nog för att inte arbeta tillräckligt inkluderande. 

 

Nilsson Folke (2017) visar i en fenomenologisk studie med etnografisk ansats att det 

finns en fara i att organisera skolgången för migrerade elever utifrån någon form av 

praxis. Studien, Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly 

arrived students, består av en kappa med fyra delstudier där syftet är att undersöka vilka 

villkor för lärande och inkludering nyanlända elever har vid övergångar mellan 

skolformer. Studien har utförts med semistrukturerade intervjuer med 22 elever i 

åldrarna 14–16 år, samt deltagande observationer. Arbetet har utförts under 15 månader 

och involverat tre olika stora kommuner. 

 

I studiens slutsats föreslås en noggrann undersökning av varje elevs individuella behov 

och att möta dessa med rätt pedagogik. Språket tas upp som viktigt för att eleverna ska 

känna sig inkluderade i den sociala gemenskapen. Elever med migrationsbakgrund 

hamnar lätt i utkanten av gemenskapen, både fysiskt och socialt utifrån perspektivet av 

att kunna eller inte kunna svenska. Även Nilsson och Bunar (2015) beskriver vikten av 

att se till varje individs olika behov, förmågor och erfarenheter när det handlar om att 

inkluderingen ska bli lyckad. Nilsson och Bunar (2015) har skrivit artikeln Educational 

Responses to Newly Arrived Students in Sweden: Understanding the Structure and 

Influence of Post-Migration Ecology. Artikeln består av textanalyser gjorda på texter 

från bland annat Skolverket, Skolinspektionen, betydelsebärande artiklar och 

avhandlingar. De visar att det finns ett gap i skolframgångar mellan elever med 

migrationsbakgrund och elever utan migrationsbakgrund där de förra har sämre resultat 

och större risk att hoppa av skolan. Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016) 

konstaterar även de vikten av att se varje elev som en individ med erfarenhet och 

förmågor. De visar att lärare tenderar att gruppera elever utifrån erfarenheter och 

kulturell bakgrund snarare än efter individuella behov.  

 

Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016) har skrivit två artiklar, Educating the Old 

and Newcomers: Perspectives of Teachers on Teaching in Multicultural Schools in 

Sweden. Artiklarna är en kvalitativ studie med fokusgrupper och textanalyser, 

textanalyserna utgår från multikulturella och interkulturella texter. Artiklarnas slutsats 

visar på språkets betydelse och att lärares förväntningar inte alltid överensstämmer med 

praktiken. 

 

Kerna, Roehrigb & Wattamc (2011) konstaterar i en etnografisk studie, Inside a 

beginning immigrant science teacher’s classroom: an ethnographic study, vikten av 

personliga relationer framför ett alltför enkelspårigt bildande av grupper med enbart 

migrationsbakgrund som gemensam nämnare. Syftet med studien var att undersöka på 

vilket vis de personliga erfarenheterna av migration påverkar en lärares förväntningar på 

sina elever och om det spelar någon roll för eleverna att läraren har migrationsbakgrund. 

Studien utfördes på en lärare som kommit som asiatisk immigrant till USA. Forskarna 
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besökte läraren 12 gånger under vardera en vecka samt utförde 2 djupintervjuer och 12 

intervjuer efter observationerna. Slutsatsen i studien är att skolor inte enkelt kan para 

ihop lärar-elev-grupper på ett framgångsrikt sätt eftersom komplexiteten är omfattande. 

I forskarnas studie visas att det är den personliga relationen lärare-elev som är mer 

avgörande för elevens skolframgång än aspekten att läraren själv har 

migrationsbakgrund. 

 

Sundström Rask (2018) har skrivit avhandlingen Introduktionsverksamhet för 

nyanlända elever i grundskolans tidiga år. Forskaren utförde 42 intervjuer med 

rektorer, lärare samt nyanlända elever i Åk 2–5. Avhandlingen hade ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv tillsammans med kritisk diskursanalys. Syftet med 

studien var att undersöka de upplevelser lärare och rektorer samt nyanlända barn har av 

hur barn introduceras under de tidigare skolåren till svensk skola.  Det visas att det finns 

fyra aktuella diskurser för den här avhandlingen: svenska språket som nyckel till 

framgång i skolan, skolanpassning som nyckel till framgång i skolan, en omfattande 

invandring som utmaning samt omsorg om den nyanlända eleven. Sundström Rask 

(2018) visar i sin avhandling på hur deltagarperspektivet för nyanlända fungerar och 

drar slutsatsen att den ordinarie kunskapsinhämtning blir åsidosatt till förmån för andra 

kunskaper som berör elevernas fostran samt önskvärda uppförande. Forskaren drar även 

slutsatsen att nyanlända elever inte alltid självklart blir inkluderade i skolans och 

lärarnas undervisning eftersom de har behov av mer stöd och därmed är resurskrävande. 

 
4.2.1 Sammanfattning av forskning kring inkludering och språkets betydelse i 
undervisning 

 

Språket ges stor betydelse i den forskning som här presenteras. Forskarna ser språket 

som avgörande för att inkludering ska lyckas. Andra framgångsfaktorer menar forskarna 

är personliga relationer, skolanpassning och omsorg om eleverna. Slutligen påvisar 

forskarna vikten av att möta varje elev individuellt utifrån deras behov, erfarenheter och 

förmågor framför att använda någon form av mall för undervisningen.  
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5 Teoretiskt ramverk 
 

Den här studien utgår från det sociokulturella perspektivet och det situerade lärandet. 

Dessa ligger nära varandra enligt Säljö (2015). Först presenteras det sociokulturella 

perspektivets huvuddrag och därefter kommer en presentation av situerat lärande. 

Kapitlet avslutas med att beskriva de didaktiska utgångspunkter vi använder i studien. 

Vi utgår från detta för att analysera studiens resultat.  

 

Säljö (2015) visar att det sociokulturella perspektivet härstammar från samt bär tydliga 

spår av Vygotskijs utvecklingspsykologi. Vygotskij har betytt mycket för 

utvecklingspsykologin och flera psykologer har lyft Vygotskijs idéer, bland andra Cole, 

Wertsch och Bruner. Säljö (2015) skriver att “Vygotskijs utgångspunkt var just att 

människan är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse” (s 91).  

 

Enligt Säljö (2015) är en viktig faktor i det sociokulturella perspektivet att människan 

inte är bunden till sina biologiska förutsättningar utan människan har förmågan att lära 

sig använda olika redskap. Inom det sociokulturella perspektivet samlas redskapen i 

begreppet medierande redskap. Medierande redskap är ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet och utgörs av två varianter, dels de språkliga redskapen dels 

de fysiska redskapen. De fysiska redskapen kan vara exempelvis penna och hammare 

och kallas artefakter. Artefakter utgörs av sådant som är tillverkat av människan. De 

språkliga redskapen handlar om inte om nationella språk utan om kommunikation 

mellan människor. 

 

Vygotskij ansåg just språket vara människans viktigaste redskap. Språket är det redskap 

vi använder för att förstå världen och kommunicera den till varandra för att överföra 

kunskap. Säljö (2010 s 227) betonar Vygotskijs beskrivning av språket som redskapens 

redskap:  

 
Språket -redskapens redskap- pekar således inte ut en given, objektiv värld utan är vår 

främsta resurs för att konstituera omvärlden i social interaktion på sätt som passar våra 

situerade intressen och aktiviteter (Säljö 2010 s 227). 

 

Säljö (2015) menar att vi formas redan som små barn i samspel med andra och deltar i 

den kommunikation som finns tillgänglig för oss. Barnet blir en del i en social 

gemenskap och lär sig hur samspel, regler och normer med mera fungerar. Barnet lär sig 

om sig själv tillsammans med andra. När vi deltar i praxisgemenskaper blir vi till som 

tänkande och sociokulturella människor. Genom samtal med andra kan vi ta till oss 

erfarenheter som andra besitter.  

 

Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet eftersom det beskriver hur 

människor lär tillsammans i gemenskaper vilket hjälper oss att tolka resultaten. 
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5.1 Det situerade lärandet  

 

Det situerade lärandet utgår från att lärande och kunskaper ska förstås i situerade 

mänskliga verksamheter, så kallade praxisgemenskaper likt de som beskrivs i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2010). 

 

Lärandet tar sin plats i en social värld som utgörs av sociala praktiker. De sociala 

praktikerna är en ständigt pågående process av reproduktion, omvandling eller 

förändring. Det situerade lärandet sker med hjälp av fyra olika begrepp; tillhörighet, 

identitet, praktik och mening. Att vara medlem i en grupp eller att ha en viss roll i en 

grupp är viktigt för den sociala identiteten. Om man tillhör gruppen deltar man i 

aktiviteten, om man inte är delaktig i aktiviteten tillhör man inte gruppen. Tillhörigheten 

i gruppen gör att medlemmarna, ju längre de tillhör den, utvecklar sin egen sociala 

identitet och samtidigt utvecklar medlemmen sin sociala identitet i gruppen (Lave och 

Wenger 1991). Lärandet sker i en praktik och det är de praktiska sakerna som vi gör här 

som är det som lär oss, lärandet är klart förbundet med sitt specifika sammanhang och 

med platsen. Jensen (2011) beskriver begreppet autentiska lärandemiljöer inom det 

situerade lärandeperspektivet. Den autentiska lärandemiljön anger hur realistisk miljön 

är för ämnet och för den som ska lära sig. I den autentiska lärandemiljön lär sig eleven 

göra det som normalt görs på just den platsen, det vill säga friluftsliv lärs i naturmiljöer.   

 

Legitimt perifert deltagande är ett tredelat begrepp som är centralt inom det situerade 

lärandet. Legitimt innebär att man som medlem har rätt att medverka, perifert betyder 

att varje ny medlem gällande kompetens och identitet befinner sig i gruppens ytterkant, 

i periferin. Deltagande visar på att medlemmen måste vara närvarande, att det inte går 

att lära sig något om man befinner sig någon annanstans (Jensen 2011). Att vara legitimt 

perifert deltagande innebär att man ingår i gruppen och har goda förutsättningar att få en 

inblick i praxisgemenskaper men uppgifterna är enkla, de tillhör gemenskapen men 

kräver inte den speciella kompetens som krävs för att kunna utföra det 

praxisgemenskapen står för. I gruppens mitt finns de medlemmar som varit delaktiga 

länge och som i det situerade lärandet kallas för mästare. Modellen mästar-lärling är 

centralt inom det situerade lärandet. Det är viktigt att den som befinner sig i periferin, 

under sin utvecklingsbana får ta del av den professionella utövaren (mästarens) 

kunskaper för att lära sig vad den aktuella praxisgemenskapen bygger på, förvaltar och 

utvecklar (Säljö 2015).  

 

Vi har använt oss av det situerade lärandet eftersom det belyser platsens och 

gemenskapens betydelse vilket hjälper oss att tolka resultaten. 
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5.2 Didaktik 

 

Studien undersöker lärares olika upplevelser av att inkludera elever till friluftsliv. I 

följande text beskrivs undervisningens didaktiska frågor med stöd i litteratur som 

utvidgar Hur-frågan genom att beskriva resursernas påverkan på undervisning. Den 

traditionella didaktiska triangeln beskrivs utifrån lärare-elever-innehåll. Relationen dem 

emellan är grunden till den didaktik som kommer att gälla (Lindström & Pennlert 

2016). Det finns flera varianter på den didaktiska triangeln. Utgångspunkten i denna 

studie är den modell som presenteras och förespråkas till friluftslivsundervisning av 

Lundvall (2011).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Schematisk bild över villkor och förutsättningar för lärande/lärprocesser.

 (Lundvall 2011 s. 18) 

 

 

Lundvall (2011) presenterar ovanstående modell för den didaktik hon förespråkar i 

friluftsliv. Lundvall (2011) förklarar friluftslivets didaktik där hur-frågan likt hos 

Selander (2017) ges stor betydelse. Lundvall (2011) menar att hur-frågan inom 

friluftslivets didaktik även måste innefatta var och när lärandet ska ske eftersom det 

sker vid olika tidpunkter och platser. Dessa platser kan till exempel vara i naturmiljöer 

som är nära och för eleven kända, under vilken tid och i vilken ordningen aktiviteterna 

ska ske samt med vilken progression. Till hur-frågan hör när eleverna ska arbeta enskilt 

eller i grupp. Också frågan hur vi utmanar eleverna ligger inom den didaktiska frågan 

hur menar Lundvall (2011)  

 

Hur-frågan behandlar även vilka resurser som finns att tillgå. Med resurser menar 

författaren de olika förutsättningar, förmågor och färdigheter som eleverna har som 

utgångspunkt. Dessa förutsättningar, förmågor och färdigheter kan vara av 

kommunikativ, mental eller fysisk karaktär. Vidare har friluftsliv som kunskapsområde 

egna artefakter, resurser som innefattar till exempel karta, tillagningskärl, verktyg och 

annat som ska verka underlättande och meningsskapande för undervisningen. 

Meningsskapande inom friluftsliv menar Lundvall (2011) inbegriper dessa erbjudna 

resurser men också uppfattade meningar som lärarens sätt att lära och seder och bruk 

som existerar.  

 

I den här studien menar vi att Lundvalls (2011) modell är användbar i undervisningen 

kring friluftsliv. Forskning och annan litteratur belyser platsens betydelse för lärandet 

Lärmiljö Läromedel, Artefakter 

Erbjudet lärande Uppfattat lärande 
Möjlig menings-

/handlingspotential 

Tidigare erfarenheter Att se sig själv som lärare 
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men tar även upp platsens betydelse specifikt för utomhusundervisning. Detta relateras 

till lärmiljö i Lundvalls modell. De läromedel och artefakter som ges inom det erbjudna 

lärandet ser vi som de specifika artefakter pedagogerna arbetar med både inom 

friluftslivsundervisningen och i arbetet med inkludering. Vi menar att Lundvalls (2011) 

modell är användbar även vid arbetet med inkludering. Genom att titta på det Lundvall 

(2011) menar som resurser inom hur-frågan belyser författaren elevernas tidigare 

erfarenheter, förmågor och förutsättningar vilka bland andra kan vara av kommunikativ 

karaktär. Vi menar i studien att denna kommunikativa karaktär speglar språkets 

betydelse för inkludering. Elever med bristande språkkunskaper i svenska kan ha 

svårare att tillägna sig ett meningsskapande inom friluftsliv. Det som Lundvall (2011) 

beskriver som erbjudet lärande kan handla om på vilket sätt som pedagoger möter 

enskilda elevers olika behov av stöd, exempelvis bildstöd och att pedagogen är extra 

tydlig i sin kommunikation med elever med bristande kunskaper i svenska. Här kommer 

även läromedel och artefakter in arbetet med det erbjudna lärandet. Lärmiljön ska vara 

inkluderande enligt Skolverket (2018) där elever känner tillhörighet och trygghet och 

Lundvalls modell kan enligt vår tolkning användas för att utveckla arbetet med 

inkludering. Vi menar att lärmiljöer är viktiga, då både forskning och annan litteratur 

visar att platsen har stor betydelse för undervisning. 

 

Vi har valt att belysa didaktiska frågor, främst hur-frågan, för att bättre förstå 

pedagogers beskrivning av friluftsliv och inkludering i skolan.  De didaktiska frågorna 

hjälper oss att tolka resultaten. 
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6 Metod 
 

Det här kapitlet behandlar de val som gjorts för att utföra undersökningen. Här beskrivs 

kvalitativ metod, fenomenografisk ansats, semistrukturerade intervjuer, urval, 

genomförande, databearbetning, etiska överväganden samt validitet. 

 

Studien undersökte pedagogers upplevelser av hur mångkulturella skolor arbetar med 

inkludering av elever, ur aspekten friluftsliv på fritidshemmet. För att finna svar på 

pedagogernas olika upplevelser valdes en kvalitativ forskningsmetod med 

fenomenografisk ansats.  

 

En kvalitativ forskningsmetod karaktäriseras av en vilja att nå insikt om fenomen som 

rör situationer i personers verklighet (Dalen 2015). Denscombe (2018) beskriver 

forskningsansatsen vidare genom att beskriva den som holistisk och småskalig med en 

önskan om att vara nära datan som ska analyseras. Vidare förklarar han hur forskarens 

roll inom kvalitativa studier skiljer sig mot forskarens roll inom kvantitativ forskning 

och menar att rollen som kvalitativ forskare innebär en inblandning, medan rollen inom 

kvantitativ forskning ska speglas av en opartiskhet.  

 

6.1 Fenomenografisk ansats 

 

Studien hade en fenomenografisk forskningsansats. Ansatsen valdes eftersom studien 

undersökte vilka olika upplevelser pedagoger hade av ett fenomen. Det fenomen som 

undersöktes var vilka upplevelser pedagoger hade av hur skolverksamhet och fritidshem 

i mångkulturella skolor arbetade för att inkludera elever i fenomenet friluftsliv. Marton 

och Booth (2009) visar att en fenomenografisk ansats innebär att undersöka och 

beskriva de olika sätt som andra (än forskaren själv) upplever ett fenomen. 

Fenomenografin används ofta inom pedagogiken för att utforska och beskriva olika 

fenomen vilka kopplas till lärande och förstående.  

 

Fenomenologi och Fenomenografi är snarlika. Inom dessa återfinns begreppen den 

första ordningens perspektiv och den andra ordningens perspektiv. Den andra 

ordningens perspektiv tar upp frågor som “Hur kom du fram till det? Vad betyder det 

för dig?” och exempel är filosofi och antropologi. Fenomenografin använder sig av den 

andra ordningens perspektiv. Det är alltså variationen i andra personers upplevelse som 

är av intresse att hitta och beskriva för en fenomenograf. Forskaren försöker hitta alla 

sätt som personerna i studien kan erfara ett fenomen genom en analysmodell. Den första 

ordningens perspektiv å andra sidan beskriver världen som den upplevs av människor 

och erfarenheterna ses ofta som förgivettagna och uppmärksammas inte alltid, exempel 

är fysik och biologi och återfinns bland annat i fenomenologin. Då studiens ansats är 

fenomenografisk är det den andra ordningens perspektiv som tas. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer styrs av den kvalitativa ansatsen och det 

fenomenografiska synsättet (Marton och Booth 2009, Dahlgren och Johansson 2015). 

Semistrukturerade intervjuer har förberedda frågor som är av öppen karaktär för att få 

informanten att själv beskriva sina upplevelser av fenomenet som ska undersökas. Det 

är inom denna form av intervjuteknik viktigt för intervjuaren att få så uttömmande svar 

som möjligt. Därav ställdes följdfrågor utöver frågor från intervjuguiden. Att utveckla 

svar och få så uttömmande information som möjligt kallas inom den fenomenografiska 

teorin probing (Dahlgren och Johansson 2015). 
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Intervjuaren behöver vara flexibel när det gäller i vilken ordning frågorna ställs och låta 

informanten utveckla sina idéer (Denscombe 2018). Dahlgren och Johansson (2015) 

beskriver inspelning av intervjuer som nödvändigt vid semistrukturerade intervjuer. 

Även Denscombe (2018) beskriver denna nödvändighet med förevändningen att det 

mänskliga minnet inte är pålitligt. Intervjuerna måste planeras och gärna provas på 

testpersoner i en pilotintervju, detta eftersom det kan göra intervjuaren uppmärksam på 

oklarheter i frågorna (Kihlström 2007). Fejes och Thornberg (2015) menar att det är 

viktigt att ta vara på varje tillfälle att öva på exempelvis intervjusituationer. 

 

6.2 Urval 

 

Här återfinns beskrivningar av de skolor som besöktes. Skolorna har valts utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Denscombe (2018) beskriver bekvämlighetsurvalet i förhållande 

till begränsade resurser, tid och pengar.  Skolorna som valdes fanns tillgängliga för oss. 

De har även valts eftersom de har en erfarenhet av mångkulturalitet. Samtliga sju 

tillfrågade pedagoger gav sitt samtycke till intervjuerna. Vi har valt att anonymisera 

genom att ge varje pedagog ett fiktivt namn. 

 

Skola A 

Den här skolan har lång erfarenhet av mångkulturalitet. Det är en F-6 skola med ca 300 

elever. Skolan har två fritidshemsavdelningar. Här finns en skog i direkt anslutning till 

skolan men den nyttjas mer sällan. Fyra pedagoger från fritidshemmet, förskoleklassen 

samt förberedelseklassen intervjuades. Alex har arbetat på den här skolan i 15 år och i 

yrket i 32 år. Alex är utbildad förskollärare. Billy har arbetat på den här skolan i hela sitt 

arbetsliv med 42 år inom yrket och är utbildad förskollärare. Sam har arbetat på den här 

skolan som lärare 26 år, innan dess 5–6 år som utbildad förskollärare, alltså ca 31 år 

som lärare. Kelly har arbetat som lärare i sitt hemland ungefär tre år och i Sverige under 

cirka ett år. 

 

Skola B 

Den här skolan har även den lång erfarenhet av mångkulturalitet. Det är en F-9 skola 

med ca 850 elever. Skolan har fem fritidshemsavdelningar. Skolan har en egen skolskog 

och även ett stycke skogsparti i direkt anslutning till skolan, dessa nyttjas ofta av skola 

och fritidshem. Två pedagoger på ett av dessa fritidshem intervjuades vid denna skola. 

Kim har arbetat på den här skolan i 24 år och i yrket 28 år. Kim är utbildad 

fritidspedagog. Mio har arbetat på den här skolan 13 år, i yrket 17 år och är utbildad 

fritidspedagog. 

 

Skola C 

Skola C har ingen lång tradition av mångkulturalitet men har de senaste åren fått en 

ökad mängd elever med annat modersmål än svenska. Det är en F-9 skola med ca 500 

elever. Skolan har två fritidshemsavdelningar. En pedagog intervjuades vid denna skola. 

Robin har arbetat på den här skolan 28 år, samma skola hela sitt yrkesliv som utbildad 

fritidspedagog.  
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6.3 Genomförande 

 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer på sju pedagoger verksamma på totalt tre 

skolor. Kontakt togs via mejl med rektor och informanter innan besöket, dels för att få 

tillträde och för att informera om intervjuerna dels för att boka tider för besöken. 

Intervjuerna tog ca 30 minuter i anspråk, sex av informanterna samtyckte till 

ljudinspelning, en informant gav inte sitt samtycke. Vid intervjun utan ljudinspelning 

gjordes anteckningar av svaren. Alla informanter informerades om de etiska 

överväganden studien lutar sig mot och samtliga gav sitt samtycke.  

 

En pilotintervju genomfördes innan intervjuguiden fastställdes för att öka validiteten. 

Den intervjuguide som användes innehöll ett relativt litet antal frågor och fungerade 

vägledande för intervjuaren. Intervjuguiden var uppdelad i två olika teman, friluftsliv 

och pedagogers uppfattning av inkludering av elever. Här togs även frågan upp om 

språkets betydelse. Genom ljudupptagningar fick vi en fullständig dokumentation av det 

som sagts under intervjun.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades vilket gav ett omfattande material. Materialet 

analyserades utifrån en av de givna analysmodeller som finns inom fenomenografin. 

Modellen är uppdelad i sju steg och beskrivs av Dahlgren och Johansson (2015). 

 

Steg ett innebar att vi bekantade oss med det transkriberade materialet, läste det noga 

och förde anteckningar i marginalerna. I följande steg (två) skildes de mest signifikanta 

och viktiga uttalandena ur. Olika delar av intervjuerna klipptes ut och sorterades till så 

kallade passager. Denna del av analysen kallas kondensation. I det tredje steget 

jämfördes de olika passagerna, huvudsyftet var att få syn på olika sätt som 

informanterna upplevt fenomenet friluftsliv och inkludering av elever. Efter det 

kategoriserade vi de olika upplevelserna för att under det femte steget kunna undersöka 

de likheter som fanns i de olika kategorierna, detta kallas att kategorierna artikuleras. I 

steg sex namngavs de olika kategorierna. I det sista steget, steg sju, undersöktes om 

passager kunde platsa in i fler än en kategori (Dahlgren och Johansson 2015). 

 

De passager vi hittade i det transkriberade materialet var kläder, språk, rädsla, 

friluftsliv, progression, tydlighet, visuella redskap och platsen (naturen/skogen). 

 

Passagerna kategoriserades utifrån studiens frågeställningar: pedagogernas beskrivning 

av arbetet med friluftsliv utifrån begreppet inkludering, pedagogernas beskrivning av 

språkets betydelse för arbetet med friluftsliv utifrån begreppet inkludering och 

pedagogers beskrivning av vilka svårigheter som finns i arbetet med friluftsliv utifrån 

begreppet inkludering. 

 

Dessa kategorier är utgångspunkten i resultat- och analysdelen av denna studie. 
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6.4 Etiska överväganden 

 

Samhällsforskning bedrivs utifrån ett etiskt förhållningssätt där en övertygelse finns om 

att skydda offentligheten mot forskare som frestas att använda sig av kunskap som 

skulle kunna skada offentligheten eller enskilda individer (Denscombe 2009). 

 

Vetenskapsrådet (2018) har skrivit fram fyra forskningsetiska principer som är gällande 

vid samhällsvetenskaplig forskning för att skydda informanters integritet. De finns för 

att ge forskaren en etisk vägledning i sitt projekt. Projekt kan se olika ut och av den 

anledningen har principerna en vägledande karaktär snarare än en detaljstyrd och är inte 

menade att vara fullständiga då forskaren har ett eget ansvar och gör egna bedömningar 

i vad som kan anses vara etiskt riktigt (2018). När forskaren befinner sig i den faktiska 

situationen med informanten måste forskaren själv göra bedömningar och tolka 

principerna utifrån vad situationen kräver (Denscombe 2009). De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Med informationskravet visas att informanter ska informeras i förhand. 

Förhandsinformationen ska innehålla syfte med forskningen och dess process i stora 

drag. Information ska ges med kontaktuppgifter och för att motivera deltagandet bör 

dess vinster belysas. Vidare ska förhandsinformationen ge upplysningar om 

deltagandets frivillighet och att information endast kommer att användas till 

forskningen (Vetenskapsrådet 2018). 

 

Samtyckeskravet innebär att ett deltagande alltid måste vara frivilligt och att 

informanterna har tillräckligt mycket kunskap om forskningen för att kunna avgöra om 

de önskar delta (Denscombe 2009). Om en informant vill avbryta sin medverkan mitt 

under en intervju står det dem fritt att göra det. Det finns tillfällen då informanter vill få 

sin medverkan struken från forskningen. De har då rätt att få det, ett vanligt förfarande 

för utträde är att informanten anonymiseras (Vetenskapsrådet 2018).   

 

Informanters identitet ska skyddas och det beskrivs i konfidentialitetskravet. Här finns 

ett nära samband med sekretess och innebär att all information som samlas in ska 

dokumenteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vad en enskild informant 

har gett för någon information (Vetenskapsrådet 2018). 

 

Användandet av informanters uppgifter regleras i Nyttjandekravet. De uppgifter som 

kommit fram från informanter får endast användas till forskningen. Forskare har ingen 

rätt att låna ut eller sälja uppgifter. Uppgifter får inte heller användas för beslut eller 

åtgärder (Vetenskapsrådet 2018). 

 

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev ut. I det beskrevs syftet med studien, 

informanternas frivillighet till deltagande, på vilket sätt information skulle användas 

samt kontaktuppgifter till intervjuarna. Inför varje intervju berördes missivbrevet och 

informanterna informerades muntligen om de forskningsetiska principerna. Det var 

viktigt att informera om informanternas frivillighet och samtycke samt att 

informationen endast skulle användas till studien och sedan förstöras. I missivbrevet 

fanns även kontaktuppgifter. Intervjuerna spelades in efter samtycke med 

informanterna. Sex av de sju informanterna accepterade inspelning. Vid intervjun som 

inte spelades in fördes anteckningar. Intervjuerna har anonymiserats genom att ha getts 

de fiktiva namnen Alex, Billy, Sam, Kelly, Kim, Mio, Robin. Vid de fall intervjuaren 
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syns i citaten benämns denna med Intervjuaren. För ett tydligare samtycke läste och 

godkände informanterna det som skrivits om dem i det färdiga resultatet.  

 

6.5 Validitet 

 

Allwood och Erikson (2010) framför några allmänna validitetskriterier; att resultatet är 

trovärdigt, att resultatet går att lita på och att det går att bekräfta av någon annan som 

vill göra om studien. Det senare kriteriet kan vara svårt att uppnå inom kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade intervjuer eftersom det kan vara svårt att återskapa 

situationen kring intervjun. Enligt Thornberg och Fejes (2016) kan begreppet validitet 

användas för att beskriva en studies kvalitet men författarna framför att en kvalitativ 

ansats hellre bör använda begreppen tillförlitlighet och trovärdighet. Begreppen 

tillförlitlighet och trovärdighet handlar om att utföra studien med rätt metod, det vill 

säga att metoden undersöker det som ska undersökas och innefattar hur noggrant och 

systematiskt undersökningen är gjord.  

 

Den här studien är relativt liten då den är utförd endast på tre skolor och sju pedagoger 

vilket gör att resultatet inte enkelt kan överföras till större sammanhang. Däremot är 

citaten i studiens resultat godkända av informanterna efter sammanställning. Detta i 

enlighet med vad Allwood och Erikson (2010) beskriver som respondent-validering. 

Forskarna förklarar respondent-validering med att respondenterna (informanterna) har 

haft tillfälle att godkänna den information som används. Godkännande görs för att 

säkerställa att den som utfört studien förstått vad informanten menat med svaren.  

 

Det är svårt att få en begreppsvaliditet på begreppet friluftsliv. Naturvårdsverket (2015) 

menar att det dels finns aktiviteter som de flesta skulle placera inom 

friluftslivsbegreppet dels aktiviteter som få skulle placera inom samma begrepp. 

Dessutom finns det en gråzon mellan dessa aktiviteter. Det har även visats i de 

intervjuer som gjorts att olika innebörd läggs i begreppet friluftsliv. När det gäller 

begreppet inkludering verkar samtliga intervjuade pedagoger lägga samma innebörd 

vilken stämmer överens med den innebörd som återfinns i begreppsförklaringen i början 

av studien. 
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7 Resultat 
 

Vi har valt att strukturera resultatet utifrån syfte och frågeställningar. Syftet med denna 

studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra mångkulturella skolor och 

fritidshems didaktiska arbete med friluftsliv.  

Utifrån kategorierna nedan presenteras resultatet: pedagogernas beskrivning av arbetet 

med friluftsliv utifrån begreppet inkludering, pedagogernas beskrivning av språkets 

betydelse för arbetet med friluftsliv utifrån begreppet inkludering och pedagogers 

beskrivning av vilka svårigheter som finns i arbetet med friluftsliv utifrån begreppet 

inkludering. 

 

7.1 Pedagogers beskrivning av arbetet med friluftsliv utifrån 
begreppet inkludering 

 

Eftersom pedagogerna arbetar både i skolverksamheten och i fritidshemsverksamheten 

görs ingen skillnad på om aktiviteterna utförs i skolverksamhet eller fritidsverksamhet. 

Samtliga intervjuade pedagoger gör friluftslivrelaterade aktiviteter i naturmiljöer. 

Variationen på aktiviteterna är stor. Några av de intervjuade pedagogerna ser stora 

möjligheter att bedriva friluftsliv på fritidshemmet. Deras aktiviteter består exempelvis 

av utomhusmatlagning, där stekhäll, stormkök och öppen eld nämns som artefakter. 

Eleverna får grilla korv, baka pinnbröd, koka soppa och laga annan mat.    

 
Billy: vi brukar ha också en aktivitet att dom får ta med sig en grönsak var och sen så gör vi 

ordning det här inne  

Intervjuare: Ja 

Billy: sen så har vi går vi ner till XXX, har vi med oss vatten vi har med oss en gryta, vi har 

med oss ved och så eldar vi och så kokar vi soppa 

Intervjuare: Åhh vad härligt 

Billy: Och så bakar vi pinnbröd  

 

Några av pedagogerna beskriver byggande av kojor och vindskydd, att eleverna tränar 

på att surra med rep runt träden, eleverna får även prova på att tälta och använda redskap 

som täljknivar och sågar. Vidare berättar Billy i intervjun att hens elever kom med skräp 

de hade plockat upp vilket Billy berömde. Pedagogen gick tillsammans med eleverna 

och hämtade en skräppåse som de fortsatte samla skräp i vilket de sedan sopsorterade 

vid återvinningsstationen.  

 

De flesta av pedagogerna anser det vara viktigt att eleverna skapar en god relation med 

naturen. De naturupplevelser pedagogerna erbjuder eleverna är bland annat att aktivt 

lyssna på fågelkvitter och undersöka knoppar. En del skolor har förmånen att kunna gå 

ner till stranden och där kan eleverna leka i sanden och plocka snäckskal med mera. När 

det gäller idrottsliga aktiviteter erbjuder pedagogerna skridskor, pulkaåkning, 

hinderbana, balansövningar, bad och lek. Vid en skola finns ett uttalat arbete med 

elevers progression inom friluftslivsaktiviteter. Det börjar med förskoleklassen som lär 

sig om Hitta Vilse och slutar med att sexorna åker och tältar. Hitta Vilse är en kurs som 

ges av Civilförsvarsförbundet för att lära barn hur de ska göra om de går vilse i skog 

och mark. Vilse är en fiktiv pojke som används för att låta honom lära barn hur de ska 

bete sig ifall de går vilse (Civilförsvarsförbundet 2019).  

 

 

 



  
 

22 

Undervisningen i friluftsliv sker dels under eftermiddagstid på fritidshemmet dels under 

friluftsdagar. Pedagogerna beskriver också att friluftsundervisning sker under skoltid. En 

skola har en så kallad klubbverksamhet på ett av fritidshemmen som innebär att eleverna 

har möjlighet att välja friluftsliv som aktivitet.  

 

Det personliga intresset för friluftsliv speglas i flera pedagogers upplevelser av hur stor 

del av undervisningen som friluftslivet får. Billy och Mio beskriver hur de genom 

utbildning har fått ett större intresse av friluftsliv vilket gjort att de funnit en motivation 

till att arbeta med friluftsliv. Fyra av sju intervjuade pedagoger beskriver vikten av att 

det finns ett intresse av friluftsliv hos någon i arbetslaget för att den undervisningen ska 

kunna fungera på ett bra sätt. Kim upplever att eleverna direkt kan läsa av pedagogen 

om hen gillar skogen eller inte och är tydlig med vikten av att pedagogerna tycker om 

den aktivitet som ska utföras. Flera vuxna som uppskattar friluftsliv avspeglar sig på 

eleverna.  

 
XX är ju en klippa på det här med friluftsliv, hon är ju även scout då liksom, hon har ju 

liksom järnkoll på allt, och det här, likadant här, vi gick till skogen. Vi surrar ju med rep 

runt träden och bygger bord av lastpallar och sånt här (Robin) 
 

Några av de intervjuade pedagogerna upplever att deras elever genomgår en progression 

när det gäller friluftsliv. Det kan vara allt från att bara gå ut till att utveckla 

friluftslivskunskaper. När eleverna kommer till Sverige från andra länder kan det vara 

så att de inte haft skog att vara i på samma sätt i hemlandet som här i Sverige menar 

Alex. Efter att eleverna har befunnit sig i skolan en tid upplever Alex att de oftare vill 

gå ut och att de vågar vara mer ute i skogen. Sam och Kelly upplever en progression i 

och med att deras elever ibland är rädda men att eleverna blir tryggare efter en tid. 

Robin kan uppleva problem med att vissa elever inte kommer igång med att leka direkt 

men även där fungerar det efter en tid i skolan. Mio beskriver ett arbete med kunskaper i 

friluftsliv där skolan hela tiden arbetar med elevernas progression.  

 
Mio: Ja men det skulle jag nog vilja säga. Och det hänger väl lite på att vi försöker bygga 

upp vår undervisning i skogen om man säger så. Också på, vi har i eh skolans så har vi 

friluftsliv. Förskoleklassen dom ska jobba med att hitta vilse, ettorna, nu skulle jag 

egentligen ha haft med mig det, ettorna har bygger vidare på att hitta Vilsesagan och bygga 

vindskydd och allt det här, tvåorna ska lära sig, nu kommer jag inte ihåg vad det är dom ska 

göra, treorna har att dom ska lära sig att tälja. 

Intervjuare:  mm 

Mio: Så vi har byggt upp en progression liksom vad de ska lära sig genom, och så slutar det 

med att sexorna åker iväg i slutet av av eh maj början av juni och så tältar dom (Mio). 

 

Flera av pedagogerna beskriver att platsen bjuder in till olika aktiviteter. De av 

pedagogerna som utför undervisning ute i skogen berättar om matlagning, hinderbana 

och olika lekar men även om större projekt som sträcker sig över lång tid; ett kojbygge 

som en av skolorna har som tema under andra läsåret. Kojbygget sker under skoltid men 

under ledning av lärarna på ett av fritidshemmen. Pedagoger talar om en viss plats i 

skogen som skolan gärna återvänder till. En av de tre skolorna har en skolskog enligt 

definitionen i begreppsförklaringen. De andra skolorna har skog nära och som används 

men den kan inte definieras som en skolskog enligt begreppsförklaringen “Där i skogen 

har vi en liten egen plats som vi har byggt upp. Det är fantastiskt att vara där, det är så 

fint” (Robin). 

 

När det kommer till frågan om eleverna av olika nationaliteter uppskattar att vara i 

skogen ger pedagogerna olika svar. Det finns ett spann mellan att pedagogerna inte 
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upplever någon skillnad alls, via att de upplever en liten skillnad och till att 

pedagogerna upplever stor skillnad. De elever Alex arbetar med vill gärna gå ner till 

skogen ofta och tycker att det är mysigt att bygga en koja där och vara lite för sig själva. 

Som kontrast till detta menar Sam och Kelly att det hos just deras elever kan finnas en 

rädsla för just skogen som plats, “De liksom tror i skogen, va, va, vad finns i skogen där 

inne?” (Kelly). 

   

I skolan som har en skolskog beskrivs den av pedagogerna som en uppskattad plats att 

vara på för alla elever. 

 
Jamen, så fort man säger nu ska vi gå till skolskogen så är det, dom tar på sig och ställer upp 

sig i ledet och sen vill dom komma iväg och likaså när vi är där så tar dom sig an de 

uppgifter vi har och sen älskar dom ju givetvis att leka fritt i skogen, få bygga egna kojor, 

pinnar och hitta på egna lekar i skogen (Mio). 

 

Ytterligare en pedagog, (Kim), beskriver hur eleverna upplever en frihet av att vara i 

skogen, att utrymmet skapar en känsla av frihet och hur eleverna återvänder till platser 

de varit på innan. Alex beskriver det så här  

 
Det märker man ju stor skillnad för det är nog inte riktigt, fast det kommer ganska snabbt, 

att de barnen från andra länder också börjar vara nere i skogen men men det är ju svenska 

barn i första hand som är i skogen (Alex).  

 

Sedan beskriver Alex skillnaden mellan Sverige och andra länder där de andra länderna 

kanske inte har tät skog på samma vis som det finns i Sverige. Alex upplever att det kan 

vara lite skrämmande för eleverna när de kommer hit men att de snabbt vänjer sig.  

 

Både Alex och Robin beskriver att de upplever en kulturskillnad mellan eleverna där 

några är vana vid naturvistelse och andra inte är det. Robin upplever att många av de 

elever med utländsk härkomst generellt sett inte vill följa med till skogen och att de då 

ber föräldrarna att hämta dem från fritidshemmet. 

 
Robin: För de här invandrarbarnen ser vi ju generellt att de vill inte gå ut till skogen. De vill 

inte vara med 

Intervjuare: nej?  

Robin: man ser att de väljer bort de dagarna som de vet att de ska gå till skogen, amen jag är 

ledig idag och så kommer föräldrarna och hämtar. 

Intervjuare: och då är de inte på fritids? okej 

Robin: det där är lite intressant… de har ju inte den som jag upplever inte den kulturen som 

vi i att man är ute och vistas i naturen 

 

I skogen finns alltid något att göra även för de elever som har svårt att aktivera sig där. 

Robin beskriver hur hen aktiverar alla elever i skogen genom att introducera enkla lekar 

som de sedan kan göra själva. 

 
Ibland gör vi såna här spel, vi ritar i gruset, vi har ju en liten grusstig, sån här tre-i-rad så 

sitter man och gör det eller, så att man kan komma igång och då nästa gång, eller tredje 

gången då kanske de gör det själva liksom (Robin). 

 

Robin beskriver skogen så här: “Mycket social träning i skogen. Riktigt bra arena för att 

träna den sociala biten är det”. Hen motiverar det med beskrivningen att eleverna måste 

samarbeta när de är i skogen. Det kan vara tunga stockar som ska flyttas till exempel 

vilket kräver att eleverna kommunicerar och hjälps åt.  
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7.2 Pedagogers beskrivning av språkets betydelse för arbetet med 
friluftsliv utifrån begreppet inkludering 

 

Sammanfattningsvis visar pedagogernas upplevelser i intervjuerna att språket har en 

avgörande betydelse för att alla elever ska bli inkluderade i friluftslivet. Pedagogerna 

berättar om att det finns svårigheter när det kommer till att få eleverna att förstå vad 

som ska göras och varför det ska göras. Det är enligt pedagogerna ibland svårt att 

motivera de elever som inte förstår. En av pedagogerna (Robin) beskriver att några 

elever som inte förstår istället blir negativt inställda till aktiviteten. Pedagogen uttrycker 

att arbetet blir svårt att utföra i de fallen. Billy uttrycker det att det är viktigt att inte 

peka ut någon elev som mindre kunnig i språket när det kommer till vilka 

arbetsuppgifter Billy delar ut. Pedagogen vill inte att någon elev ska känna att hen får en 

annan, lättare uppgift än de andra. Billy upplever att eleverna har stora skillnader i sin 

språkkunnighet. Alex upplevelse är att det är lättare att arbeta med små grupper (2–3 

elever) eftersom Alex då känner att hen har bättre kontakt med eleverna eftersom hen 

kan ägna varje elev mer tid. Alex kan då visa bilder och förklara, eleverna och Alex kan 

även rita för att utöka förståelsen. 

 

Det går i intervjusvaren att utläsa pedagogernas olika sätt att använda språklig tydlighet 

som en betydelsebärande faktor för att komma över språkbarriärer. Inom begreppet 

tydlighet återfinns visuella redskap som viktiga men även kroppsspråk och 

upprepningar av ord används av pedagogerna. Flera av de intervjuade pedagogerna talar 

om den tydlighet de anser behöver finnas i arbetet med att inkludera alla elever. De 

menar att förståelsen ökar när de talar tydligt, upprepar svar och använder sig av både 

visuella redskap och kroppsspråk. Det är även relevant att pedagoger och klasskamrater 

visar det som ska göras för att elever med språksvårigheter ska förstå och sedan kunna 

utföra själva. Mio lyfter detta när hen beskriver det kojprojekt skolan har, “Alltså man 

visar ju, de ser ju vad de ska göra”. 
 

Genom att vi eller någon annan elev visar, och sen, då har de liksom visuellt sett. Och så 

förklarar man det ju med ord samtidigt så sätter man ju ord på det och förhoppningsvis så 

kommer ju orden till dem då också ju (Mio). 
 

Kim upplever att det kan finnas svårigheter kring ordförståelsen hos elever och 

vårdnadshavare. Kim använder då en blandning av kroppsspråk och miner samt talar 

tydligt och på enkel svenska. Ibland tar Kim hjälp av syskon eller av skolans tolk. Robin 

beskriver att hen är övertydlig när hen pratar med de elever som inte förstår svenska och 

beskriver att deras språkutveckling går framåt när pedagogerna pratar mycket med 

eleverna. 

 
Ja då får man ju vara så här övertydlig och liksom verkligen visar och nä men man pratar 

med dom, man får prata mycket med dom och vara tydlig. Tillslut så kommer det ju 

(Robin). 
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Pedagogerna talar både om bildstöd och fysiska redskap som kläder. Pedagogerna 

betonar att de använder bilder som stöd i undervisningen. Bildstöd upplevs vara ett 

effektivt sätt att förklara både för elever och vårdnadshavare vad som ska hända och hur 

de behöver förbereda sig på det. Pedagogerna förklarar hur de använder sig av bilder för 

att få elevernas och vårdnadshavarnas förståelse.  

 
Jag har bild på buss, bild på handduk, badbyxor, duschhandduk, jag har bild på frukt och så 

har jag bild på en buss igen. Att vi åker tillbaka och så på skolan att vi kommer hem och 

äter middag och det förstår föräldrarna. Så i morgon. Så gör jag ju då. I morgon bad! Dom 

vet precis, väskan är packad och gympa likaså (Billy). 

 

Sam beskriver att bilder används i undervisningen. Hen menar att bilder hjälper hen att 

få skoldagen att fungera. 

 
Barnen tycker jag, ja vi har hjälp av dig också där, men jag tycker ändå att de förstår ganska 

bra när man visar dem och förklarar och visar bilder och sådant. Så att det… det fungerar 

(Sam) 

 

Att objektifiera saker är ett annat sätt att visuellt stödja eleverna i deras förståelse. Mio 

förklarar hur hen använder sig av objekt när gruppen är i skogen. Hen visar på ett 

exempel när gruppen har som tema att bygga en koja hur hen visuellt använder sig av 

hammaren för att visa vad det är och hur den används. 

 
Så det liksom, jag tänker, det är klart att man tänker, kanske lite extra mycket på att 

benämna olika namn så att man liksom ser att om jag visar en hammare för den 

personen så säger jag “hammare” (Mio). 

 

7.3 Pedagogers beskrivning av vilka svårigheter som finns i arbetet 
med friluftsliv utifrån begreppet inkludering 

 

På frågan om pedagogerna upplever att eleverna är rädda för att vara ute i skog och 

mark framkommer olika svar. Sam och Kelly beskriver en problematik med eleverna att 

de är rädda för att vara ute i skogen. Pedagogerna berättar om att de ofta får frågor om 

djur. Det kan handla om rädsla för olika djurs närvaro, såsom älgar, vargar, björnar, 

vildsvin och farliga småkryp i den svenska skogen. Sam och Kelly tar med sina elever 

ut i skogen och de första gångerna är nästan alla rädda enligt pedagogerna men efter 

några gånger, tillsammans med relaterad undervisning inomhus, så tar nyfikenheten 

överhanden och eleverna känner sig tryggare. 

 
Kelly: och eeh… om älg, om om om allt! De liksom tror i skogen, va, va, vad finns i skogen 

där inne?  

Kelly: men sen dom som tror den är roligt dom vill komma mer och mer och mer men första 

gången absolut dom rädda lite 

Sam: ja 

Kelly: dom känner dom kommer första gången det är därför dom är lite rädda, sen nu tycker 

dom roligt och vill komma många gånger, ja, men första gången 

Sam: första gången är nästan alla rädda 

Kelly: ja dom kan inte så 

Sam: det är nog i många länder att man går inte ut i skogen man får kanske heller gå ut i 

skogen hur som helst. Och sen är det lite djur som dom är rädda för och (Sam och Kelly) 

 

Alex och Billy upplever att några av eleverna kan vara lite tveksamma till att leka i 

skogen men när de ser att andra barn leker där kommer de snart över sin tveksamhet. 

Robin beskriver att vissa barn inte vill vara med i skogen men det framkommer inte i 
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intervjusvaren varför de inte vill vara med, “För de här invandrarbarnen ser vi ju 

generellt att de vill inte gå ut till skogen. De vill inte vara med” (Robin). Kim å andra 

sidan uttrycker att barnen visserligen är från olika nationaliteter men de är ändå barn 

med barns individuella olikheter. Kim och Mio ser inte på nationaliteter specifikt utan 

löser elevernas problem individuellt. Varken Kim eller Mio upplever några skillnader 

mellan elever, alla verkar uppskatta friluftslivet ungefär lika mycket. Dock upplever 

Kim att om eleverna kommer till Sverige i äldre ålder så vet de inte vad man får göra 

och inte göra i skogen och de har ingen vana av att vara där. De äldre eleverna är något 

mer hämmade än de yngre. Små barn tar för sig på ett annat sätt- kanske inte alltid rätt.  

 

De pedagoger som intervjuats upplever alla en viss problematik när det kommer till att 

alla elever ska ha rätt kläder när de är ute. Det handlar ofta om att pedagogerna måste 

påminna både elever och vårdnadshavare om att eleverna behöver varma kläder på 

utedagarna.  

 
Utan de står gärna och fryser, vissa barn, invandrarna, de har dåligt med kläder. Det säger vi 

till föräldrarna om, De måste ha mycket kläder! 1,2, 3 tröjor! Jacka och överdragsbyxor och 

overall (Robin). 

 

För att förmå vårdnadshavarna att förstå vad pedagogerna menar med regnkläder och 

gummistövlar tar pedagogerna fram kläderna och visar. Ofta förstår då 

vårdnadshavarna. Alex beskriver att det kan finnas ekonomiska problem som gör att 

eleverna inte har lämpliga kläder och att skolan har skänkt en del kläder som 

reservkläder. Vidare upplever Alex det som att många av de invandrade eleverna har 

finkläder på sig i skolan vilket gör att de inte vill gå ut och smutsa ner sig. Robin 

beskriver att eleverna inte har förståelse för att de kommer att frysa om de har för lite 

kläder på sig och att pedagogerna måste påminna ofta. 
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8 Analys 
 

Analysens upplägg har samma struktur som resultatet för att tydliggöra och binda 

samman de olika delarna resultat och analys. Här återfinns även en analys med didaktisk 

utgångspunkt. Här binds begreppen samman med tidigare forskning och litteratur från 

tidigare kapitel för att koppla samman teori med empiri. 

 

8.1 Pedagogers beskrivning av arbetet med friluftsliv utifrån 
begreppet inkludering 

 

Resultatet visar på att alla pedagoger erbjuder eleverna friluftsaktiviteter men att dessa 

aktiviteter ser olika ut på de olika skolorna. Matlagning, aktiviteter för att skapa en 

känsla för naturen och idrottsliga aktiviteter är de aktiviteter som främst förekommer. 

Dessa aktiviteter belyser didaktikens vad-fråga (Lindström & Pennlert 2016). 

Naturvårdsverket (2018) visar på att friluftslivsaktiviteter är vistelse i naturen utan krav 

på tävlan vilket flera av pedagogernas upplevelse vittnar om. Naturvårdsverket (2015) 

menar vidare att det finns friluftsaktiviteter som de flesta skulle kalla friluftsaktiviteter 

men också sådana aktiviteter som få skulle kalla friluftsaktiviteter. Naturvårdsverket 

(2015) visar vidare på att det också finns en gråzon av aktiviteter. En enkät skickades ut 

där respondenterna ombads svara på hur de skulle kategorisera olika aktiviteter med 

hänsyn till om de ansåg dem vara friluftsaktiviteter eller inte. Som exempel gavs att 

vandring i skog och mark av många ansågs vara friluftsaktivitet medan färre ansåg att 

en promenad i stadspark var en friluftsaktivitet. 

 

Friluftsliv har funnits i läroplaner under många decennier och har sett ut på olika sätt. 

Friluftsliv i skolan idag handlar om att lära känna sin närmiljö, lära sig värden om 

naturen och att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp (Lundvall 2011). Forskning 

(Mikaels 2017) och annan litteratur (Lundvall 2011) visar på att friluftsliv främst står 

beskrivet i läroplanen för idrott och hälsa. Trots det finns begreppet beskrivet i fler 

kursplaner (Skolverket 2018). Enligt Wilhelmsson (2012) har många pedagoger en 

avsikt och ett pedagogiskt mål med utomhusundervisningen. Hon visar även att det 

finns olika lärartyper av vilka vi kan se alla fyra i vår studie. Szczepanski (2008) 

beskriver tre lärartyper av vilka två syns tydligast, de som knyter an sin undervisning till 

platsen och de som knyter an undervisningen till objektet. Studien visar på att 

pedagogerna bedriver friluftsliv på fritidshemmet då de gör det i sin närmiljö och med 

aktiviteter som skapar känsla för naturen. Pedagogerna beskriver aktiviteter som 

utomhusmatlagning, byggande av vindskydd och tälja med kniv. De tar också upp 

aktiviteter som att gå ner till stranden och undersöka snäckor, eller aktivt lyssna på 

fågelkvitter. Även aktiviteter för att förstå sin egen delaktighet i naturens kretslopp 

beskrivs av en pedagog när de aktivt arbetar med sopsortering. 

 

Wilhelmsson (2012) belyser att åtta av nio intervjuade lärare i hennes studie hade egen 

erfarenhet av friluftsliv vilket gjorde att de kände sig trygga i undervisningen. Två av de 

intervjuade lärarna i vår studie beskrev hur de genom utbildning fått ett ökat intresse av 

friluftsliv. Tre av de tillfrågade menade att ett intresse hos personalen var viktigt för att 

undervisningen i friluftsliv skulle fungera. Pedagoger med detta intresse kan liknas vid 

att ha en mästarroll enligt mästar-lärlingsmodellen som beskrivs i det situerade lärandet 

eftersom de har kunskaper i friluftsliv (Säljö 2015).   
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I en av skolorna som besöktes finns en skolskog. På samma skola finns en planering för 

friluftsliv där en progression sker från förskoleklass till årskurs sex. Genom mästar-

lärlingsmodellen blir då eleverna i förskoleklass de som befinner sig i periferin men 

som sedan arbetar sig in mot mitten genom årskurserna med en mästare (pedagogerna) i 

mitten. Genom att se på friluftsliv ur perspektivet situerat lärande blir friluftslivet den 

praxisgemenskap som finns runt mästarna och lärlingarna i skolskogen (Säljö 2015). 

 

När gruppen ses som den lilla praxisgemenskapen går det också att urskilja mästar-

lärlingsmodellen. Några pedagoger visade på att elever som kommer till Sverige från 

andra länder till en början kan känna sig rädda men att de, när de varit i Sverige en tid 

vågar vara i skogen mer och mer. De befinner sig till en början i periferin (utkanten av 

gruppens kunskaper) i gruppen men arbetar sig in mot mitten av gruppens kunskaper 

med hjälp av gruppens mästare och andra deltagare. Nilsson och Bunar (2015), Nilsson 

Folke (2017) och Nordheden (2015) slår fast att det kan finnas en fara i att organisera 

undervisning och grupper efter någon form av mall utifrån att elever med 

migrationsbakgrund skulle passa i samma mall. De hävdar att alla elever bör bemötas 

utifrån individuella förmågor förutsättningar och erfarenheter. Kerna, Roehrigb & 

Wattamc (2011) menar att det är komplext att sätta samman grupper och att det till 

större del handlar om personliga relationer än liknande bakgrunder. 

 

Platsen har betydelse enligt tidigare forskning och litteratur vilket visade sig till största 

delen överensstämma med svaren som gavs under intervjuerna vi utförde. De som inte 

pratade om platsens betydelse var de pedagoger som inte använde platsen som specifikt 

utsedd lärmiljö. På en skola där intervjuer skedde hade man en tillhörande skolskog. I 

en annan ett skogsparti som används likt en skolskog och den tredje skolan hade skog i 

anslutning till skolan men använde inte den nämnvärt. Pedagogerna med skolskog 

upplevde att alla elever uppskattade att vara där medan pedagoger från de andra 

skolorna upplevde att elever från andra nationaliteter och med migrationsbakgrund 

kunde ställa sig negativt till att vara i skogen. En pedagog beskrev hur hen upplevde att 

eleverna fick vara i skogen, att utrymmet var friare och större. Mikaels (2017) föreslår 

en platsresponsiv pedagogik i kombination med friluftskunskap. Det författaren menar 

är att kunskap om platsen öppnar upp för ett engagemang för miljön och möjlighet för 

relationer med människor och natur. Jensen (2011) beskriver begreppet autentiska 

lärmiljöer inom det situerade lärandet. Empirin visar att två av skolorna använde 

platsen, skolskogen och skogspartiet, som autentiska lärmiljöer där eleverna fick 

kunskap om kojbygge, att surra rep, laga mat och annat i sin rätta miljö. Det kan också 

liknas vid vad Mikaels (2017) kallar platsresponsiv pedagogik. Eleverna får kunskaper 

om den skog de befinner sig i. Det visar sig bland annat i att de får kunskaper i Hitta 

Vilsesagan eller att de aktivt får lyssna till de fåglar som befinner sig där.   

 

Även Szczepanski (2008) fann i avhandlingen Handlingsburen kunskap, att samtliga 

intervjuade lärare upplevde den autentiska lärmiljön som viktig. Szczepanski (2008) 

kategoriserar de intervjuade lärarna i sin studie, vilka alla bedrev friluftsorienterande 

undervisning. Det finns de lärare som knyter an sin undervisning till platsen, de som 

knyter an till objektet och de som knyter an undervisningen till sättet de undervisar på. 

Empirin i vår studie visar att pedagogerna dels använder objekt för att få elever mer 

inkluderade eftersom det kan öka elevernas förståelse av aktiviteten, dels platsen då de 

visar hur eleverna successivt kan lära sig att uppskatta platsen. Detta arbetssätt 

inbegriper alla elever. Två skolor undervisar i autentiska lärmiljöer och använder sig av 

medierande redskap av olika slag för att alla ska kunna delta i praxisgemenskaper och 

för att kunna bedriva friluftsliv.  
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8.2 Pedagogers beskrivning av språkets betydelse för arbetet med 
friluftsliv utifrån begreppet inkludering 

 

Samtliga intervjuade pedagoger menade att språket hade en avgörande betydelse för att 

inkludera elever till friluftslivet. Inom det sociokulturella perspektivet lyfts språket fram 

som det främsta redskapet för att kunna kommunicera med sin omgivning och i en 

gemenskap och situerad aktivitet (Säljö 2015). 

 

Lahdenperä (2008) lyfter de problem som kan finnas när många människor med olika 

synsätt möts och ska fungera tillsammans i en gemenskap. Författaren menar att 

problem som missförstånd är en viktig aspekt att möta. Parszyk (1999) Nilsson och 

Bunar (2015) och Sundström Rask (2018) menar att elevers okunnighet i svenska och 

skolans bristande resurser försvårar skolornas arbete med inkludering av elever. Vidare 

menar forskarna att många elever först måste lära sig det svenska språket innan de kan 

tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen och att undervisningen då måste anpassas. 

En pedagogs upplevelse i vår studie var att språket kan skapa svårigheter i vad som ska 

göras. Aktiviteter då kan bli svåra att motivera. En av de intervjuade pedagogerna 

stryker under vikten av att ingen ska känna sig utanför och att det är viktigt att anpassa 

den aktuella aktiviteten för att undvika detta.  

 

Sundström Rask (2018) visar på olika diskurser i lärares upplevelser av att introducera 

nyanlända elever till den svenska skolan. En av de diskurserna är svenska språket som 

nyckel till framgång i skolan. Författaren menar också att språket har stor betydelse för 

att alla elever ska bli inkluderade. De flesta pedagogerna anpassar undervisningen 

genom olika artefakter men också genom att göra sitt verbala språk tydligare genom 

kroppsspråk, upprepningar och en tydlighet i sättet att tala. 

 

Nilsson och Bunar (2015) och Nilsson Folke (2017) klarlägger vikten av att möta varje 

elevs individuella behov och bemöta dessa med rätt pedagogik. I empirin visar flera av 

de intervjuade lärarna att de använder bildstöd som hjälp för att kommunicera med 

elever som inte hanterar det svenska språket. En pedagog förklarade som exempel hur 

hen i situationen kunde sträcka fram en hammare samtidigt som hen sa ordet hammare. 

Pedagogen förklarade vidare att elever sedan kunde se hur andra elever använde 

hammaren och på så sätt fick eleven kunskap om verktyget. Inom det sociokulturella 

perspektivet är även andra redskap än språket viktiga. Genom att pedagogerna använde 

sig av bildstöd och objekt för förståelse använde de intellektuella redskap (Säljö 2015). 

 

Det sociokulturella perspektivet talar även om fysiska redskap. Så gott som alla 

pedagogerna som intervjuades beskrev sådana genom att beskriva hur stormkök, rep, 

hammare, lämplig klädsel och annat användes vid friluftsundervisningen.  

 

8.3 Pedagogers beskrivning av vilka svårigheter som finns i arbetet 
med friluftsliv utifrån begreppet inkludering 

 

Studien visade att pedagogernas upplevelse av elevernas känsla av att vistas i naturen 

skiljde sig åt. Ungefär hälften av pedagogerna beskrev hur elever som kommer från 

andra länder än Sverige till en början kan känna en rädsla och tveksamhet inför att 

vistas i skogen. Pedagogerna beskrev hur det kan finnas en rädsla för främst djur. Dessa 

elever kan också till en början vara tveksamma till att andra barn leker i skogen. Det 
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situerade lärandet beskriver det legitimt perifera deltagandet som ett deltagande som är 

legitimt men i periferin av gemenskapen (Säljö 2015). Eleverna som till en början visar 

tveksamhet och rädsla befinner sig i denna periferi. Eleverna är välkomna i 

gemenskapen men befinner sig till en början i periferin. Att låta alla elever ingå i samma 

gemenskap menar Jacobsson och Nilsson (2011) vara att inkludera alla elever. Enligt 

Nilsson Folke (2017) hamnar elever med migrationsbakgrund lätt i utkanten av 

gemenskapen både fysiskt och psykiskt eftersom de ofta har låga kunskaper i svenska 

till en början. 

 

Empirin visade att de flesta av pedagogerna upplevde en svårighet med elevers 

olämpliga kläder vilket också kan ses som ett fysiskt redskap för att eleverna ska kunna 

tillägna sig kunskaper i friluftsliv. En pedagog förklarade det enkelt med att “Jag vill ju 

inte att de ska frysa”. Pedagogerna visade hur det kunde vara en svårighet att få alla 

elever att ha rätt kläder. En pedagog menade att det var svårt att få vårdnadshavare att 

förstå vikten av regnkläder och en annan pedagog förklarade att hon fick upprepa ofta 

att lämpliga kläder skulle vara med. Ytterligare en pedagog pekade på att det kunde vara 

ekonomiska svårigheter som gjorde att elever inte hade lämpliga kläder. Wilhelmsson 

(2012) visar i sin studie att de intervjuade lärarna bedrev utomhusundervisning under 

höst och vinter då de menade att det var störst chans att eleverna var rätt klädda. Även 

Szczepanski (2008) visar i sin studie att vissa lärare valde bort utomhusundervisningen 

om vädret inte var bra. Empirin visar att pedagogerna bedriver undervisning utomhus 

under alla årstider men att kläder kan vara ett problem. Wilhelmsson (2012) visar att de 

lärare hon intervjuade menade att problemet med personlig utrustning kan överbryggas 

genom en varsam förberedelse. Empirin i vår studie visar att de intervjuade 

pedagogerna ofta poängterar vikten av lämpliga kläder både för elever och för 

vårdnadshavare som en varsam förberedelse inför utevistelsen. 

 
8.4 Didaktik 

 

Empirin i vår studie visar att samtliga pedagoger upplevde att de använde sig av andra 

resurser än de traditionella skolböckerna i hur de bedrev sin undervisning. De visade på 

olika redskap som de använde när de undervisade i naturen och i friluftsliv. Detta 

överensstämmer med Lundvalls modell som tar upp ett erbjudet lärande där läromedel 

och artefakter är specifikt avsedda för friluftslivsundervisningen. När vi tolkar modellen 

utifrån inkluderingsperspektivet ser vi de här delarna som betydelsefulla för att arbetet 

med inkludering ska fungera tillfredsställande. 

 

Att inkludera elever till fenomenet friluftsliv kan didaktiskt förklaras med Lundvalls 

(2011) modell om friluftslivets didaktik där Hur-frågan är central. Den här modellen 

används i vår studie även till att beskriva arbetet med inkludering. Enligt Lundvall 

(2011) har elever olika erfarenheter, färdigheter och förmågor som utgångspunkt för sitt 

lärande. Pedagogerna i vår studie erbjuder lärande i situerade lärmiljöer, främst på två 

skolor. Elevernas tidigare erfarenheter och resurser speglar sig i deras deltagande i 

gemenskapen. Pedagogerna i vår studie använder sig av olika artefakter och läromedel 

för att eleverna ska kunna erbjudas kunskaper i friluftsliv.  

 

I en gemenskap visar en lärare på hur eleverna i sitt kojbygge hjälper varandra och 

därigenom blir sina egna lärare i gemenskapen. Dessa delar skapar gemensamt elevens 

uppfattade lärande. Empirin visar att pedagoger erbjuder ett lärande utifrån elevernas 

erfarenheter, färdigheter och förmågor genom visuella redskap, det vill säga artefakter. 

Detta tolkar vi överensstämma både med Lundvalls (2011) modell, det som kallas 



  
 

31 

läromedel och artefakter och med det man kallar artefakter inom det sociokulturella 

perspektivet. Detta lärande kan utvecklas till en möjlig menings- och handlingspotential 

vilket kan tolkas som att eleverna ingår i en praxisgemenskap där de kan växa sig in i 

den gemenskapen enligt mästar-lärling-teorin i det situerade lärandet (Säljö 2015). 

Szczepanski (2008) tydliggör att de didaktiska frågorna hur, varför och när visar sig när 

man undervisar utomhus. Forskaren framför tre olika lärartyper som framkommer i den 

avhandling han utfört av vilka en är det sätt som lärare knyter an sin undervisning till 

sättet de undervisar på.  
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9 Diskussion 
 

Syftet väcktes efter en undran över den rädsla som beskrivs inledningsvis. 

Skogssällskapet (2017) beskriver hur många människor från andra nationaliteter kan 

känna en otrygghet i den svenska naturen och att denna otrygghet kan bero på olika 

anledningar. Även Ericsson (2004) pekar på denna otrygghet och menar att det kan bero 

på olika anledningar, det kan handla om faror som förknippas med skogen, att det inte 

finns en vana att befinna sig i naturen eller att sakna kunskap om friluftsliv och 

Allemansrätten. 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra 

mångkulturella skolor och fritidshems didaktiska arbete med friluftsliv. Friluftsliv i 

skolan står inskrivet i kursplanerna kapitel 4 Fritidshemmet och kapitel 5.4 Idrott & 

Hälsa (Skolverket 2018). Proposition Framtidens friluftsliv (Miljödepartementet 2010) 

fastslog att skolan var en viktig plattform för att eleverna skulle få ett ökat intresse och 

kunskap om friluftsliv. Det är lärarna som tillsammans med rektor formar 

friluftslivsverksamheten på skolan. Propositionen Framtidens friluftsliv visar att en 

tredjedel av de tillfrågade eleverna upplever att de inte får någon undervisning i 

friluftsliv överhuvudtaget (Miljödepartementet 2010). Resultatet från vår studie visar att 

samtliga elever erbjuds friluftsaktiviteter i någon form. 

 

Regeringen har tagit beslut om tio friluftsmål av vilka skolan har ett mål att följa. De tio 

friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgärder för att 

förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska förbättras (Miljödepartementet 2012). 

Empirin visar att friluftsverksamheten ser olika ut på de skolor vi besökt. Personalens 

kompetens nämns som viktig likaså platsen. För att alla elever ska känna sig 

inkluderade upplever pedagogerna även medierande redskap som betydelsebärande.  

 

Vi har fått många svar på våra frågeställningar. Det sociokulturella perspektivet och det 

situerade lärandet har illustrerat flera olika ingångar som har hjälpt till att tolka 

resultaten för analys. I den här studien har det visat sig att många elever har haft nytta 

av att vara i en gemenskap när lärande ska ske eftersom de ovana har kunnat ta stöd från 

de kunniga. Detta liknar vi vid det sociokulturella perspektivet där gemenskap är 

betydelsebärande för lärande eftersom lärande sker i gemenskaper och kan vidare 

kopplas till det situerade lärandet. Platsen har i studien visat sig ha stor betydelse och 

vår tolkning är att platsen och de autentiska lärmiljöerna är viktiga såsom det situerade 

lärandet beskriver.  

 

De tre aktuella skolorna för denna studie skiljer sig åt på flera sätt och deras kultur ser 

olika ut. På en skola har man en skolskog (skola B), på en annan ett stycke skog som 

man alltid återvänder till (skola C) och en tredje med närhet till mycket skog som inte 

nyttjas nämnvärt (skola A). Det är på de två förstnämnda som natur aktivt används som 

plats för undervisning. De bedriver det Mikaels (2017) och Szczepanski (2008) kallar 

platsanknuten undervisning. Andkjaer (2012) visar i sin studie att friluftsliv i Danmark, 

precis som i Sverige, har en stark anknytning till kultur och natur. Studien visar även att 

friluftsliv på Nya Zeeland har en stark anknytning till platsens funktion. Att bedriva 

friluftsliv likt det Andkjaer (2012) beskriver tolkar vi vara det Mikaels (2017) och 

Szczepanski (2008) beskriver som platsanknuten utomhusundervisning.  

 

På skola B upplever inte pedagogerna att eleverna är rädda men på skola C och skola A 

finns känslor från ovilja till rädsla. På skola C upplever pedagogen att elever från andra 
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nationaliteter och med migrationsbakgrund inte vill gå till skogen. På skola A, där 

naturen och skogen inte aktivt används upplever pedagogerna att det kan finnas en 

rädsla hos elever från andra nationaliteter och med migrationsbakgrund. Vi tolkar det 

som att elever som känner en rädsla eller inte vill gå till skogen inte ingår i 

praxisgemenskapen medan eleverna i den första gör det. Eleverna som känner rädsla 

eller inte vill vara med, deltar i utkanten av gruppens medan de i skolskogen (skola B) 

deltar mer aktivt. 

 

Empirin visar att samtliga pedagoger upplever språket som en avgörande faktor för att 

kunna inkludera alla elever till friluftslivsundervisningen på fritidshemmet. De 

använder sig dels av det talade språket dels av andra mentala och intellektuella redskap, 

till exempel bildstöd eller objekt. Vi tolkar det som att pedagogerna använder olika 

artefakter beroende på elevernas tidigare erfarenheter. De tidigare erfarenheter, 

färdigheter och förmågor som eleverna har som utgångspunkt avspeglar var 

pedagogerna behöver möta eleven (Lundvall 2011). Även Nilsson och Bunar (2015) 

och Nordheden (2015) poängterar att lärare behöver bemöta elever olika eftersom alla 

elever är olika. Å andra sidan hävdar Obondo, Lahdenperä och Sandevärn (2016) att det 

kan finnas svårigheter med att se individer istället för grupperingar av kultur och 

etnicitet. Pedagogerna i empirin har visat på olika sätt att bemöta eleverna. Vi menar att 

det Lundvall (2011) och Nordheden (2015) beskriver, tillsammans med lärmiljön där 

lärandet ska ske, blir utgångspunkten för det erbjudna lärandet vilket leder till elevernas 

uppfattning av undervisningen i friluftsliv. 

 

Professionsrelevansen visar sig i vår studie då syftet skapat diskussionsutrymme vilket 

har visat sig i en okunskap om problemet att inkludera alla elever till friluftslivet. Att 

uppmärksamma språket, platsens och gemenskapens betydelse för denna inkludering 

kan användas i skolans planering av friluftsliv. Den här studien skulle kunna utgöra ett 

avstamp för kommande studier inom samma teman. Det verkar finnas en 

forskningslucka när det kommer till att koppla samman det inkluderande arbetet och 

arbetet med friluftslivsundervisningen. Ericsson (2004), Larsson (2016) och 

Skogssällskapet (2017) har funnit att många människor med annan bakgrund än svensk 

kan uppleva en problematik när det handlar om vistelse i skog och mark. Kanske skulle 

personal i skolor kunna ha användning för de olika synsätt som visades på de skolor 

som ingick i studien. 
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9.1 Metoddiskussion 

 

Då syftet var att kartlägga några pedagogers upplevelser av hur mångkulturella skolor 

och fritidshem didaktiskt arbetar med inkludering av elever sett ur perspektivet 

friluftsliv på fritidshemmet så blev valet av metod styrt. Det resulterade i en kvalitativ 

metod med fenomenografisk ansats. Vi hade inte kunnat välja kvantitativ metod 

eftersom den undersöker förekomst i relation till kvantitet. 

 

Vi gick ut tidigt för att intervjua vilket gjorde att vi till viss del saknade kunskap inom 

vårt ämne. Det kan vara så att vi skulle ha kunnat ställa än mer relevanta frågor om vi 

ägnat mer tid till att läsa in oss på materialet. Å andra sidan har det skapat en kreativ 

process där vi sökt material under en längre tid och kunnat skaffa en större förståelse för 

ämnet. Frågor vi hade kunnat ställa till informanterna behandlar exempelvis 

Allemansrätten. Det skulle ha kunnat vara relevant att veta om eleverna kände till 

Allemansrätten när de kom till skolan och om inte, ifall de såg på naturen på ett 

annorlunda vis efter undervisningen. Lantz (2013) beskriver att ett vanligt misstag som 

ofta görs är just att intervjuaren vill ha resultat och slutsats snabbt. Det kan göra att 

intervjuarbetet påbörjas innan intervjuaren hunnit sätta sig in i materialet. 

 

Det finns lite eller ingen forskning riktad mot fritidshemmet och friluftsliv, samma sak 

gäller fritidshemmet och inkludering. Det har bekräftats av en längre tids sökande. Trots 

det har studien hittat flera svar när avgränsningen gjorts till att gälla inkludering och 

friluftsliv.  

 

Valet av semistrukturerade intervjuer föll väl ut. Vi fick utvecklade svar som var 

användbara för resultatet. Inför intervjuerna skickades missivbrev med information om 

de forskningsetiska principerna och vid varje intervju informerade vi åter om 

principerna. Detta gjordes för att tydliggöra det frivilliga deltagandet. Vi tydliggjorde 

även att varje intervju anonymiseras. 

 

Vi kanske skulle ha fått ett annorlunda resultat ifall vi använt en annan metod men 

syftet var att få syn på pedagogers olika upplevelser kring ett fenomen och då är det den 

fenomenografiska ansatsen som är intressant. En etnografisk ansats skulle ha varit 

intressant även den men då krävs längre tid för studien eftersom den som bedriver 

studien deltar i verksamheten under en längre tid. 

 

Eftersom det är en relativt begränsad och liten studie utförd på ett fåtal pedagoger och 

skolor kan resultatet inte enkelt överföras till att gälla andra pedagoger och skolor. Ett 

litet urval av informanter kan utgöra ett problem eftersom det kan vara svårt att fånga 

alla olika upplevelser som lärare kan ha inom ett tema vilket Dahlgren & Johansson 

(2015) påpekar. För att kunna beskriva de upplevelser som kan finnas kan det vara 

relevant att utöka populationen, även att byta undersökningsgrupp kan ge ny 

information enligt Dahlgren & Johansson (2015). Det kan vara problematiskt att 

motivera var gränsen ska sättas för hur många informanter som bör ingå i studien. Vi 

motiverar vårt val av informanter med att det är ett bekvämlighetsurval. 

 

En intressant framtida forskningsfråga är att undersöka vilka upplevelser elever har 

utifrån vårt syfte. För att få möjlighet till att intervjua och eventuellt observera elever 

krävs vårdnadshavares godkännande. I vårt fall kan det bli svårt att få det eftersom 

många vårdnadshavare inte förstår svenska tillräckligt bra för att förstå vad det är vi vill 
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göra. Det kan krävas tolk för att förtydliga vilket inte blir aktuellt i den här studien men 

skulle kunna utföras i framtiden. 

 

9.2 Slutord 

 

Studiens syfte var att beskriva sju pedagogers upplevelser kring arbetet med inkludering 

av elever i undervisningen kring friluftsliv. Frågor som ställts har handlat om hur 

pedagogerna beskriver arbetet med friluftsliv utifrån begreppet inkludering, vilken 

betydelse språket har för inkludering och om de upplevt att det finns några svårigheter 

kring arbetet med detta. Det har framkommit flera olika svar där pedagogerna visat på 

en medvetenhet om att det kan uppstå problem när elever förväntas delta i 

utomhusundervisning. Skolorna har bemött svårigheterna på olika sätt. Det som vi 

tycker är intressant är att vid de tillfällen vi har diskuterat studien så har flera pedagoger 

först ställt sig frågande till om det kan finnas problem med det här men vid en andra 

tanke sett att de faktiskt har upplevt problem men inte reflekterat över detta tidigare. 
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