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ABSTRAKT 
Syftet i utvecklingsarbetet är att inspirera fritidshemslärarna till äventyrspedagogik och 

att eleverna ska uppskatta de utomhusaktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. 

Nulägesanalysen baseras på intervjuer med fritidshemslärare och elever där det visade sig 

att utomhusaktiviteterna som utfördes kunde utvecklas. Två frågeställningar ligger till 

grund för arbetet, på vilket sätt kan äventyrspedagogik motivera till mer utomhusvistelse 

och lärande utifrån ett barns perspektiv och hur kan fritidshemslärarna arbeta med 

äventyrspedagogik utifrån de förutsättningar som finns. Utvecklingsarbetet pågick i 7 

veckor och då utfördes det 4 äventyr samt att det utfördes anteckningar i en loggbok. Den 

förändring som går att identifiera är att eleverna uppskattade aktiviteterna genom att visa 

många tummar upp, vara glada och engagerade under aktivitetens gång samt efterfrågan 

efter fler aktiviteter. Även fritidshemslärarna menar att de vill sträva efter att utföra 

liknande aktiviteter i framtiden. 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, äventyrspedagogik, det äventyrsbaserade temat, 

adventure education, fritidshem och aktionsforskning. 
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1 INLEDNING 
Fritidshemmet ska enligt Läroplanen (2018) ge eleverna en meningsfull fritid 

samtidigt som det ska ske en utveckling och ett lärande hos eleverna. Faskunger, 

Szczepanski och Åkerblom (2018) beskriver kunniga och engagerade lärare som en 

viktig betydelse för elevers lärande. Även miljön har en stor betydelse och forskarna 

menar att utomhusmiljön tillför en positiv lärandesituation för eleverna. Szczepanski 

(2014) beskriver miljöer utanför det traditionella klassrummet som främjande för 

elevers motivation och hälsa.  

Under min utbildning har vi haft en kurs i utomhuspedagogik. Där introducerades 

äventyrspedagogik. Vid en tillbakablick på mina år i skolans värld är 

äventyrspedagogik inte något jag har mött tidigare och denna pedagogik kan kopplas 

till många mål och förmågor som finns i kapitel 4 i läroplanen (2018). Samtidigt är det 

roligt, lärorikt och spännande. Jag vill genom mitt utvecklingsarbete få fler elever 

motiverade till organiserade aktiviteter på fritidshemmet där det erbjuds ett lärande. 

Jag vill även inspirera lärarna på fritidshemmet till att införa mer utomhuspedagogik 

genom äventyrspedagogik. En fritidshemslärare har olika uppdrag som enligt 

läroplanen (2018) bland annat är att vi ska erbjuda eleverna olika arbetssätt som 

främjar lärande och deras utveckling. Som tidigare nämns finns det många mål och 

förmågor som kan kopplas till äventyrspedagogiken. Jag har valt ut vissa specifika mål 

och förmågor som passar in med mitt utvecklingsarbete och det är där fokuset läggs 

på. De följande förmågorna är; 

• Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling 

(Lgr 11 s. 23, 2018). 

• Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett 

demokratiskt och empatiskt förhållningssätt (Lgr 11 s.23, 2018). 

Det följande målet är; 

• Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till 

vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och 

naturupplevelser (Lgr 11 s. 25, 2018). 

Furmark (1999) menar att äventyrspedagogiken stödjer sig mot det så kallade 

adventure education. Adventure education skapar möjligheter för eleverna att 

utvecklas både som enskilda individer men även som en samarbetande och fungerande 

grupp. Dessutom sker ett lärande under ett utförande av äventyrspedagogik. Sandberg 

och Vuorinen (2008) skriver om det som äventyren är baserade på. De beskriver hur 

viktig den hemliga världen är. Detta gäller för både elever och vuxna. Dessa hemliga 

världar befinner sig ofta i skogar men tyvärr har inte detta ämne studerats så mycket.  

Furmark (1999) beskriver äventyrspedagogiken enligt följande punkter; 

• Undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att den 

personliga förmågan att fungera bra i en grupp och gruppens positiva 

utveckling främjas.  

• Aktiviteterna struktureras så att de ger multipla utmaningar: sociala, 

fysiska, känslomässiga och intellektuella. 
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• Aktiviteterna struktureras så att elevernas olika sinnen, förmågor och 

lärarstilar engageras. Fysiska/motoriska utmaningar ingår alltid. 

• Aktiviteterna struktureras så att eleverna måste ta hjälp av kamraterna 

i gruppen. Samarbetsinlärning främjas.  

• Aktiviteterna kan genomföras både inomhus och utomhus. 

• Aktiviteterna/äventyrstemat vävs ofta in i en story. Storyn inleder 

aktiviteten och sätter in den i ett sammanhang.  

(Furmark 1999, s. 14) 

Dessa punkter är personligen utvalda av författaren och är det som Furmark anser tyder 

på äventyrspedagogik. Författarens ambition är att ge en bred förklaring och ge 

utrymme för olika möjligheter. Det finns många moment i äventyrspedagogik och 

dessa moment skiljer sig från varandra. Det momentet jag har valt att fokusera mig på 

i mitt utvecklingsarbete kallar Furmark (1999) för det äventyrsbaserade temat. Här 

utgår aktiviteten från en story och eleverna får lösa olika uppdrag i skogen.  
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2 NULÄGESANALYS 
I det här kapitlet presenteras en nulägesanalys från den avdelning som jag utför mitt 

utvecklingsarbete på. Analysen beskrivs utifrån ett lärarperspektiv samt elevernas 

perspektiv. Informationen till nulägesanalysen har jag fått genom att intervjua en 

fritidshemslärare samt eleverna på avdelningen (frågorna, se bilaga A). Varför jag valt 

att intervjua både elever och vuxna är för att vi måste, enligt Johansson (2003), se 

elevernas behov och önskemål. Vi måste försöka förstå och ta hänsyn till vad de har 

och säga. Samtidigt måste fritidshemslärarna se vad som är rimligt och praktiskt av de 

önskemål som kommer fram. 

Utvecklingsarbetet sker på en F-6 skola på en avdelning med elever i åk 1. Ett 

problemområde som ligger till grund för min nulägesanalys observerades på skolan. 

Observationen riktade sig mot hur lärarna i fritidshemmet arbetade med 

utomhuspedagogik. För att precisera utomhuspedagogik har jag valt området 

äventyrspedagogik och hur avdelningen arbetar med detta. På avdelningen arbetar det 

4 fritidshemslärare under eftermiddagen med 47 inskrivna elever.  

 

2.1 Lärarens perspektiv 

Avdelningen erbjuder en lagom mängd utevistelse för eleverna. Oftast är de ute efter 

mellanmålet i 1h för att därefter låta de som vill gå in. Skolgården är stor och ger plats 

samt uppmuntrar till olika lekar. Bland annat finns det stora gröna ytor, en 

klätterställning, olika gungor, sandlåda, backar, fotbollsplaner och lekstuga. En gång i 

veckan hålls det en uteaktivitet. Detta kan vara en form av datten-lek eller en annan 

lek som passar vädret och antalet elever. Det som kan kopplas till läroplanen (2018) i 

dessa lekar är bland annat att (…) delta i lekar av olika slag och idrotter och andra 

fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och olika väder. Det 

saknas en variation av aktiviteter som utförs. En gång i veckan går avdelningen till en 

skog som ligger ca 7 minuter gångavstånd från skolan. Där finns det en liten skog, en 

gräsplätt, en fotbollsplan, gungor, klätterställning och sandlåda. Här ges det utrymme 

för ytterligare lek för eleverna då de även har tillgång till skog. Väl framme i skogen 

är det i största del fri lek. Lärande menar Furmark (1999) är när läraren har en 

pedagogisk tanke bakom aktiviteten som utförs samt att eleverna får reflektera över 

vad de gör, vilket inte framkommer tydligt i aktiviteterna som utförs. När jag har 

samtalat med personalen på fritidshemmet har de önskat utveckla deras 

utomhuspedagogik och har planer för hur detta ska fullföljas. Jag ser mitt 

utvecklingsarbete som ett startskott för att komma igång. Jag hoppas på att de kan få 

inspiration från de aktiviteter och det upplägg jag använder mig av när jag genomför 

mitt utvecklingsarbete. 

Aktiviteterna som fritidshemslärarna utför en gång i veckan är obligatoriska. Detta gör 

de för att eleverna oftast inte känner sig motiverade till uppstyrda aktiviteter men när 

de väl leker leken känner majoriteten att det är roligt. Fritidshemslärarna bedömer att 

eleverna tycker det är roligt när de visar uppskattning genom att delta fler gånger samt 

visar glädje när de leker. Vilken lek det är avgör om de vill fortsätta eller inte. Frågor 

som framkommer nästan varje gång aktiviteter presenteras är ”måste alla vara med?” 

och ”när får vi gå in?”. När jag talade med en av fritidshemslärarna fick jag 

förklaringen att om aktiviteterna inte är obligatoriska första gången deltar det ytterst 

få elever. Jag hoppas på att mitt utvecklingsarbete ska få eleverna att känna nyfikenhet 
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till aktiviteterna som utförs. Jag vill att eleverna ska våga prova och uppskatta naturen 

som finns runt omkring dem. Samtidigt vill jag genom mina aktiviteter skapa ett 

lärande hos eleverna.  

 

2.2 Elevens perspektiv 

Jag har intervjuat 30 elever för att få en nulägesanalys från elevernas perspektiv om 

vad de anser om att vara utomhus. Eleverna ansåg att inbjudan till lek uppstod på 

skolgården. Några elever la till vädret som en avgörande faktor till om de ville vara 

ute eller inne. När jag frågade eleverna om aktiviteterna som deras fritidshemslärare 

anordnade gav eleverna olika svar. Vissa elever påstod att det flesta lekar var likadana 

vilket resulterade i att det inte gav eleverna någon motivation till att vara med på dessa 

aktiviteter. Andra elever ansåg att det oftast var roligt med aktiviteterna som 

fritidshemslärarna ansvarade för samtidigt som ett fåtal elever inte alls lockades av 

aktiviteterna som hölls på fritidshemmet. Eleverna menade att det var både gott och 

ont som aktiviteterna var obligatoriska. Från olika håll kom det fram att eleverna 

märkte att det inte var många som skulle delta om dessa aktiviteter var frivilliga. Andra 

elever påstod att det skulle vara bättre om de var frivilligt så de fick välja själva om de 

skulle vara med. När jag då frågade om eleverna vågade prova aktiviteter som var nya 

för dem, om det var frivilligt, svarade största delen ja. Hälften av eleverna ansåg att 

det borde anordnas fler aktiviteter utomhus och att dessa borde vara frivilliga.   
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3 SYFTE 
Syftet med utvecklingsarbetet är att erbjuda mer pedagogik utomhus. Som jag nämnde 

tidigare skriver Lgr 11 (2018) att vi har ett uppdrag som innefattar att erbjuda eleverna 

olika aktiviteter som främjar deras lärande och utveckling. Om fritidshemslärarna ska 

kunna erbjuda elever fler aktiviteter gäller det även att eleverna uppskattar de 

aktiviteter som erbjuds. Syftet är dels att få inspirera fritidshemslärarna till mer 

varierad utomhuspedagogik med inslag av äventyrspedagogik och dels få eleverna att 

bli mer positiva till de utomhusaktiviteter som erbjuds. För att utföra aktion på ett 

inspirerande sätt har jag valt att använda mig av äventyrspedagogik. Målet är att kunna 

se hur äventyrspedagogiken kan skapa en nyfikenhet hos eleverna för de aktiviteter 

som utförs samt naturen och utomhusvistelsen. Jag har två frågeställningar som jag 

kommer att utgå från i mitt arbete och dessa är följande; 

• På vilket sätt kan äventyrspedagogik motivera till mer utomhusvistelse och 

lärande utifrån ett barns perspektiv?  

• På vilka sätt kan fritidshemslärare arbeta med äventyrspedagogik för att få en 

varierad undervisning? 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring utomhuspedagogik samt 

forskning kring elevers delaktighet. Jag kommer att belysa följande: ”Vikten av 

miljön för elevers lärande och intresse”, ”Utevistelsens påverkan på elevers lärande”, 

”Samanhållningen ute i naturen”, ”Elevers inflytande och delaktighet på 

fritidshemmet”. 

 

4.1 Vikten av miljön för elevers lärande och intresse 

Harring, Sahrakhiz och Witte (2018) har genomfört en studie på hur utomhusvistelsen 

påverkar elevers lärande samt vad det ger möjligheter. Forskarna anser att 

utomhusmiljön bidrar till mer informellt lärande gentemot inomhusmiljön. 

Utomhusmiljön ger eleverna fler möjligheter att röra på sig och använda sina kroppar 

till det som ska läras. Mikaels (2017) belyser även vikten för val av plats. Genom 

intervjuer i sin avhandling skriver forskaren att den svenska skolan ofta använder sig 

av ett instrumentellt och ett dekontextualiserat lärande. Detta betyder att aktiviteternas 

syften är viktig för undervisningen medan platsen och miljön inte har lika stor 

betydelse. I Storbritannien uppmuntras lärare till utomhuspedagogik.  

I en avhandling skriven av Sandberg (2012) beskrivs den sociala triangeln. Skogar 

kring elevers närområde kan vara väl bekanta för dem. Den sociala triangeln betyder 

att eleverna är i samma naturområde med familjen, kamrater och skolan. Eleverna går 

fram och tillbaka mellan hemmet alternativt skolan och skogen. Eleverna får en 

kunskap om vad som är skog och inte, de vet vart skogen börjar. Finns skogen nära 

hemmet och skolan kan eleverna återkomma till samma plats flera gånger. Detta kan 

leda till att eleverna leker samma lekar under olika tillfällen. Forskaren ger exemplet 

att elever kan bygga en koja under skoltiden. Eleverna kan sedan under sin fria tid gå 

tillbaka till kojan och fortsätta bygga.   

 

4.2 Utevistelsens påverkan på elevers lärande 

Fägerstam (2013) har gjort en studie med gymnasieelever för att se hur 

utomhusinlärning påverkar eleverna. Resultatet visar att eleverna lärde sig mycket 

under den tiden som de arbetade utomhus. Det var fler elever som deltog på aktiviteter. 

Även Wistoft (2012) har skrivit en artikel där syftet är att öka elevernas kunskaper om 

natur, jordbruk och matberedning. Studien resulterade i att dessa elever utvecklade 

mer lust till lärande.  

Sandberg (2012) har i sin studie funderat på problemet att föräldrarna anser att 

eleverna är utomhus för lite. Frågor som ställs i studien är bland annat, hur mycket 

som är för lite i det här sammanhanget. Är problemet att de vistas utomhus för lite eller 

att själva aktiviteterna ute saknar mening? Författaren menar att vi bör fundera över 

vilka värden vi vill belysa och vad som är viktigt med utevistelsen hos eleverna. 

Szczepanski (2008) har skrivit en avhandling där två artiklar av samma forskare har 

granskats. Den första artikeln handlar om en kartläggning som beskriver lärares 

uppfattning om lärande och undervisning utomhus i grundskolan. Det är fyra områden 

som tas upp vilka är följande punkter: 
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• olika platser för lärande, 

• olika sätt att lära, 

• olika objekt för lärande, 

• olika former av kroppsligt lärande  

(Szczepanski, 2008, s.42) 

Den första punkten som belyser lärandes olika platser är enligt de intervjuade lärarna 

viktigt för lärandet (Szczepanski, 2008). De menar att en utomhusmiljö, där eleverna 

får vara med om det som de ska lära sig, skapar en verklighetsanknytning vilket kan 

kompletteras med inomohusinlärningen. Detta kan kopplas till genom vilket sätt ett 

lärande kan ske. Då menar lärarna att lärande utomhus ger eleverna möjlighet att röra 

på sig när de ska lära. De använder sig då av kroppsligt lärande. Det kan ses som en 

varierande undervisning där eleverna får vara med och delta jämfört med ett 

traditionellt textbaserat lärande som sker inomhus. Olika objekt för lärande är den 

tredje punkten och belyser att naturen erbjuder många olika objekt som kan användas 

i det lärande som ska ske. Det kan till exempel handla om att använda kottar för att 

räkna ut ett matematiktal. Den sista punkten som forskaren skriver om är olika former 

av kroppsligt lärande. Som nämndes under punkten olika sätt att lära så är kroppsligt 

lärande ett bra sätt att arbeta på. Utomhusmiljön bidrar till en stor yta jämfört med 

inomhusmiljön. Elevers lärande och koncentration påverkas positivt av rörelser. 

 

4.3 Sammanhållningen ute i naturen 

Harring, Sahrakhiz och Witte (2018) anser att aktiviteter i grupp dominerar utomhus. 

Att samanhållningen i en grupp blir bättre utomhus gäller både grupper där fri lek sker 

men även lärarledda aktiviteter. Wolf-Watz (2011) skriver i sin avhandling att det finns 

olika faktorer som påverkar om människan väljer att vara med på aktiviteter utomhus. 

Det kan röra sig om utbudet av aktiviteter, individen själv men även vilka fler som 

väljer att delta. Forskaren menar att det sociala har stor betydelse på om människan 

väljer att spendera sin tid utomhus. Elvstrand (2009) skriver i sin avhandling att 

forskningen menar på att det skiljer sig på hur pojkar och flickor skapar relationer. 

Författaren menar att det oftast är pojkar som rör sig i större grupper medans flickor 

umgås med ett fåtal kamrater. Vissa elever känner att de blir utelämnade om de tar för 

mycket frihet. 

I en studie av Brodin (2011) beskrivs även här vikten av utevistelsen för 

sammanhållning. Forskaren beskriver utomhusaktiviteter som en positiv hjälp till 

elevers sociala utveckling. Aktiviteterna inbjuder till en god samanhållning, samarbete 

samt att de främjar elevers goda hälsa. Forskaren menar att utomhusaktiviteter ger 

eleverna en höjd av livskvalitet.  

 

4.4 Elevers inflytande och delaktighet på 
fritidshemmet 

Danell (2003) har gjort en studie på lärares syn på elevinflytande. Författaren skriver 

om pre-, real- och post-konstruktion vilket beskriver processen för lärarens handling 
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kring elevers inflytande i tiderna före, under och efter. Pre-konstruktion beskriver den 

tankebana som läraren har innan aktiviteten där elevinflytande ska sättas i fokus. När 

praktiken startar igång används real-konstruktion och resultatet av handlingen 

bearbetas i en post-konstruktion. I studien har forskaren jämfört elevers och lärares 

utsagor genom de tre stegen pre-, real- och post-konstruktion. I resultatet framgår att 

läraren är i fokus samtidigt som eleven har det största fokuset under aktiviteten. Innan 

handlingen är det jämt där läraren har ett fåtal fler utsagor än eleven. Forskaren menar 

att eleven är i fokus innan och under själva handlingen men att läraren sedan tappar 

eleven när erfarenheterna ska dras från aktiviteten.  

Elvstrand (2009) skriver i sin avhandling att intresset för elevers delaktighet har ökat 

de senaste åren. Forskaren tar upp möjligheter och hinder som kan uppstå under en 

handling där elevers inflytande ligger i fokus. En faktor som möjliggör detta är att 

processen för elevers inflytande och delaktighet är genuin. Lärarna måste även våga 

se en förändring i det som ska ske och våga låta eleverna ta över ansvaret för 

aktiviteten. Eleverna måste få en förståelse för vad de ska göra, det måste bli begripligt 

för dem. Senare beskriver forskaren om vad som kan vara hinder för elevers 

delaktighet. Det kan handla om att skolans kultur lägger vikten på att elever ska 

prestera individuellt samtidigt som de strukturella villkoren tar över. Att lärare inte 

vågar ge ansvaret till eleverna, att de ser ner på elevers kompetens är även ett sätt att 

sätta stopp för elevers inflytande och delaktighet.  

Att lärare och elever ska få en ”vi”-känsla menar Bergmark (2010) är mycket viktigt. 

Elever och lärare måste hitta en öppenhet av att lära av varandra. Detta betyder att 

läraren inte får använda för mycket makt då de kan uppfattas negativt av eleverna. 

Forskaren skriver vidare att elever kan känna uppskattning av läraren om denne visar 

möjligheter för elever att vara delaktiga och att de tillsammans arbetar vidare för att 

komma framåt i ett lärande.  

 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi kan konstatera att miljön är viktig för elevers lärande och motivation. Vi kan även 

konstatera att utemiljön är en viktig del att använda sig av under undervisningen. 

Forskarna menar att utemiljön skapar ett stort utrymme för eleverna att röra sig på. Ett 

så kallat kroppsligt lärande är ett bra sätt som får eleverna mer motiverade och 

koncentrerade till lärande. Forskarna menar även att den sociala delen i en 

undervisning visar mer positivt när eleverna vistas utomhus jämfört med inomhus. Det 

främjar både elevernas hälsa och samarbete. Tack vare dessa faktorer får forskarna ett 

resultat som visar på att en stor del av undervisningen bör hållas utomhus. Å andra 

sidan menar forskarna även att elever är beroende av varandra, speciellt flickor. De 

håller sig gärna till sin kamrat och valet om att vara inne eller ute bestäms därefter. 

Det kan därför ibland bli ett gruppbeslut istället för ett beslut för enskild individ. Pojkar 

rör sig i större grupper och har fler kamrater att följa vilket gör att de kan välja själva 

om de ska vara inne eller ute utan att känna sig utelämnade. 

Elevers delaktighet och inflytande är också en viktig del i elevers lärande. Att lärare 

och elever arbetar tillsammans ger ett positivt lärande samt motivation hos båda 

parterna.  Forskare beskriver att lärare inte helt vågar släppa på kontrollen och låta 

eleverna bestämma men det har blivit bättre de senaste åren. Genom att ge eleverna 

mer ansvar i aktiviteter som hålls får de mer förståelse för aktiviteterna, vad som sker 
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och vad de ska lära sig. Lärarna kan även få mer kunskap om den populärkultur som 

finns i dagsläget och utnyttja detta till aktiviteterna för att därefter få fler motiverade 

elever.  



 

 

12 

 

5 PEDAGOGISK POSITIONERING 
Jag vill i mitt pedagogiska arbete kunna erbjuda eleverna aktiviteter som intresserar 

dem. Att utgå från elevernas intresse och vilja ser jag som en stor del i planeringen av 

aktiviteter på fritidshemmet. I Lgr11 (2018) står det att undervisningen ska utgå från 

elevernas behov och intressen. Skolverket (2016) har skrivit en artikel kring elevers 

delaktighet och inflytande samt hur undervisningen ska utgå från elevers intressen och 

erfarenheter. Det gäller som lärare att se elevernas förmågor och ge tillit till dem för 

att eleverna ska kunna vara delaktiga på bästa sätt. Om eleverna är delaktiga i 

undervisningen ger detta motiverade och intresserade elever till de aktiviteter som 

utförs på fritidshemmet. Elvstrand (2009) menar att lärares genuina intresse för att 

elevers delaktighet skapar goda förutsättningar för ett gott samarbete. 

Att undervisningen ska vara baserat på kroppsligt lärande ser jag även som en viktig 

del i undervisningen på fritidshemmet. Jensen (2011) beskriver det kroppsliga lärandet 

som ett mer dynamiskt och förstående lärande jämfört med ett lärande där enbart 

sinnena arbetar. Jag vill i min undervisning att eleverna ska få testa själva och utföra 

aktiviteterna fysiskt då det finns möjlighet till det.  
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6 GENOMFÖRANDE 
I det här avsnittet presenteras vilken utvecklingsmodell jag kommer att använda i mitt 

utvecklingsarbete samt dess genomförandet.  

 

6.1 Aktionsforskning 

Aktionsforskning är enligt Rönneman (2013) ett vanligt begrepp när utveckling av 

verksamhet kommer på tal. Frågor och oklarheter kring ett ämne kan uppstå och vill 

verksamheten utveckla och få mer förståelse kring det ämnet kan aktionsforskning 

komma till stor hjälp. Denscombe (2009) menar att aktionsforskning vanligtvis 

framkommer i praktiska forskningsprojekt. För att det ska vara en aktionsforskning 

måste forskningen vara en del av praktiken. 

Centrala moment blir att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta 

en handling, följa processen och reflektera över vad som sker (Rönneman 

2013, s. 21). 

Rönneman (2013) beskriver att aktionsforskning kan beskrivas som ett `bottom-upp´-

perspektiv vilket menas att praktikern själv agerar i forskningen och försöker få 

praktiken att utvecklas. Det här betyder att aktionsforskning inte är ett ´top-down´-

perspektiv där praktikern står vid sidan om och observerar samtidigt som en forskare 

utvecklar verksamheten. En modell som praktikern kan ha i tanken är en form av spiral 

eller cirkel. I den modellen finns det fyra steg vilka är planera – agera – observera – 

reflektera.  

 

 

 Figur 1: Cirkel för aktionsforskning 

 

Idén med modellen ovan är att arbeta med dessa fyra steg hela tiden under 

utvecklingsarbetet. Först observerades verksamheten. Jag reflekterade över vad jag 

skulle skriva om i mitt utvecklingsarbete utifrån mina observationer. Jag planerade ett 

äventyr som startar upp projektet. Därefter utfördes äventyret och under tiden detta 

pågick observerades upplägget, eleverna och de reaktioner som skedde både från 

elever och fritidshemslärare. En reflektion kring det jag sett ledde till en aktivitet som 

sedan genomfördes. Att arbeta på detta sätt ser jag som ett bra koncept och en bra 
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modell att gå efter. Modellen ger mig en tydlig vägledning där idéer hela tiden kan 

utvecklas till det bättre. Om resultatet inte blir som önskat kan observationerna hjälpa 

mig att tänka om och utföra just det på ett annat sätt för att få ett önskat resultat. Ett 

önskat resultat skulle vara om eleverna var aktiva och glada på aktiviteterna. Det skulle 

även kunna innebära att eleverna gav önskemål om att utföra aktiviteten igen. Ett 

oönskat resultat är om eleverna inte förstår vad de ska göra och tröttnar. Det kan även 

vara att de är oengagerade och att de berättar för mig att de inte tyckte det var roligt.  

Rönneman (2013) förklarar vidare att i aktionsforskningen används tre olika verktyg. 

Dessa verktyg är dagboksskrivande, observation och dokumentation. I dagboken ska 

skrivandet kunna hjälpa praktikern att följa det som sker i verksamheten. Det kan 

handla om nulägesanalysen och hur förändringen sker därefter. Författaren menar att 

den som skriver dagboken kan gå tillbaka och se vad som eventuellt gick bra alternativt 

gick mindre bra, men även varför resultatet blev som det blev. Författaren beskriver 

observation och samtal som ett bra verktyg för att få reda på hur verksamheten ser ut 

i dagsläget, innan processen startar. Dessa tre verktyg har jag arbetat med under mitt 

utvecklingsarbete. Jag har fört anteckningar i ett block efter varje aktivitet jag utfört. 

Detta gjorde jag för att komma ihåg vad som hade hänt och om jag kom på någonting 

som jag ville ändra etc. Anteckningarna har jag valt att kalla loggboksanteckningar. 

Denscombe (2009) tar även upp de negativa aspekterna som kan ske av 

aktionsforskning. Den är oftast inte opartisk. Forskaren går in i projektet med en viss 

inställning och detta kan automatiskt leda till att forskaren i praktiken leder resultatet 

till de sätt som forskaren vill. Samspelet mellan forskningen och praktiken begränsar 

de möjligheter som finns för att utöva kontroll över faktorer som är väsentliga för 

forskningen.  

 

6.2 Intervjuer som metod 

Innan jag startade mina aktiviteter genomfördes en nulägesanalys kring ämnet. Jag 

ville undersöka fritidshemslärarnas perspektiv på vad, var och hur de ansåg att de 

arbetade med utomhuspedagogik samt hur de upplevde vad eleverna tyckte om hur de 

arbetade med utomhusaktiviteter. Jag ville även veta mer ur elevernas perspektiv. Hur 

de kände kring utevistelse och vad de tyckte om aktiviteterna utomhus som skedde på 

fritidshemmet. För att ta reda på det här valde jag att intervjua en fritidshemslärare och 

30 eleverna. Descombe (2009) anser att intervju som metod är lämplig när forskaren 

vill få fler åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det är även lämpligt med 

den här metoden när forskaren behöver ställa komplexa frågor så som att få mer 

förståelse över hur saker och ting fungerar, hur olika faktorer samspelar samt hur de 

arbetar med systemet.  

Vid intervjun med fritidshemsläraren använde jag mig av en semistrukturerad intervju. 

Intervjuaren, enligt Descombe (2009), har en färdig lista över ämnen som intervjun 

ska hålla sig till. Intervjuaren är flexibel och låter den intervjuade utveckla flera idéer 

att tala om, så länge den håller sig till ämnet. När jag intervjuade eleverna drog mina 

samtal mot en mer ostrukturerad intervju. Descombe (2009) beskriver detta som ett 

friare sätt att hålla en intervju. Intervjuaren startar samtalet med en fråga och inledning 

på ämnet som de ska hålla sig till. Därefter är det fritt för de som intervjuas att fullfölj 

sina tankegångar istället för att intervjuaren ställer ledande frågor. Jag ställde frågor 

för att hålla igång samtalet men hade en elev någonting att tillägga lät jag denne driva 
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samtalet. Då jag ville ha allas ärliga åsikt såg jag dessa två metoder för intervju som 

ett relevant sätt. Hade jag använt mig av strukturerade intervjuer där, enligt Descombe 

(2009), intervjuaren har färdiga frågor och svarens utformning klara anser jag att 

risken för att jag leder svaren till det resultatet jag vill ha är stor.  

När eleverna intervjuades var jag noga med hur jag själv agerade under samtalen då 

jag kan se att eleverna påverkas av hur jag agerar och beter mig. Descombe (2009) 

menar att det är viktigt att gömma forskarens ”jag” och istället ta fram vänlighet och 

lyhördhet. Det är även viktigt att hålla sig neutral och avslappnad. Den intervjuade kan 

på så sätt öppna upp sig och hålla ett bra samtal. För att uppnå detta valde jag att hålla 

min intervju i en soffa. Jag valde att intervjua eleverna med andra elever som jag visste 

att de umgicks med och kände sig bekväma med. Jag valde även att sätta mig 

avslappnad i soffan och inte skapa för mycket ögonkontakt utan lät dem få lite 

utrymme. Eleverna intervjuade jag tre och tre. 

 

6.3 Etiska forskningsprinciper 

När en studie ska utföras gäller det enligt Vetenskapsrådet (2002) att följa 

individskyddskravet som är indelat i fyra delar. Dessa delar är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet betyder, enligt Vetenskapsrådet (2002), att forskaren måste 

informera alla inblandade om vad som sker och vad som begärs av de som deltar. Det 

ska inte finnas några oklarheter eller chanser till missförstånd. I mitt fall har jag 

meddelat rektorn på skolan där jag utförde mina aktiviteter. Rektorn fick information 

om mitt utvecklingsarbete. Jag informerade min handledare på skolan som vidare 

informerade resterande personal på avdelningen. Det som krävdes av iblandad 

personal framfördes men även vad materialet kring eventuella intervjuer skulle 

behandlas. Sist men inte minst skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga B) till alla 

elever och föräldrar. Där beskrevs arbetets mål samt vad elevernas uppgift var. När 

alla var informerade kommer samtyckeskravet in. Vetenskapsrådet (2002) beskriver 

samtyckeskravet på så vis att de som ska vara med i arbetet måste få en chans att 

meddela att de inte vill delta i arbetet. Det var vårdnadshavarna som skrev under 

missivbrevet om eleverna fick vara med eller inte. Detta gjordes då det är 

vårdnadshavarens ansvar om deltagaren är under 15 år.  

Sekretessen som måste följas enligt Vetenskapsrådet (2002) benämns, 

konfidentialitetskravet. Deltagarnas uppgifter får inte förekomma i arbetet. När arbetet 

läses ska det inte framgå vilka som har varit med men heller inte vilken skola. Även 

nyttjandekravet belyser vikten i att uppgifterna som samlas in för varje individ inte får 

användas eller lånas ut till andra syften som inte är vetenskapliga. För att följa dessa 

krav har jag valt att radera intervjuerna som var inspelade. Jag nämner inga namn i 

mitt arbete utan använder ord som elev och fritidshemslärare. Det går inte att 

identifiera skolan i arbetet. 

 

6.4 Planera 

Informationen kring min planering är tagen från de loggboksanteckningar som 

utfördes under utvecklingsarbetet. 
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Utvecklingsarbetet utfördes under 7 veckor. Första veckan intervjuades elever och 

fritidshemslärare för att få en nulägesanalys. Andra veckan utfördes de en första 

aktiviteten på tisdagen. Tredje veckan utfördes en aktivitet på tisdagen och en på 

torsdagen. Under påsklovet två veckor efter fick eleverna planera sitt egna äventyr 

som sedan genomfördes sista veckan.  

Aktiviteterna som utfördes är inspirerade från boken Miniäventyr av Furmark (2014). 

Boken är uppbyggd på flera äventyr från 3 år och uppåt. Aktiviteterna i boken och 

aktiviteterna som genomfördes är inte identiska då dessa fick anpassas utifrån bland 

annat den tid jag hade, resurser samt material. 

Innan jag bestämde aktiviteter åkte jag runt i de närmsta skogarna för att se vilken plats 

jag skulle utföra mina aktiviteter på. Jag valde en skog där jag alltid utgick ifrån (se 

bilaga C1). 

 

6.5 Agera 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva de aktiviteter jag har genomfört till mitt 

utvecklingsarbete. Aktiviteterna beskrivs i ordning som jag utförde dem och dessa är 

djurens OS, Kulimopparna, uppdrag: Planeter och elevernas egna äventyr. 

 

6.5.1 Djurens OS 
Denna aktivitet var den första aktiviteten som jag utförde. Efter att jag förberett 

aktiviteten kom eleverna till skogen som aktiviteten utfördes i. Jag började med att 

fråga eleverna om de visste vad OS var för någonting samtidigt som jag visade hur 

OS-ringarna såg ut. När detta blev till klarhet förklarade jag att en förvirrad OS-

arrangör har tappat bort listan på vilka djur som ska vara med och vilka grenar de 

skulle utföra. Eleverna fick i grupper om fyra gå längst en stig för att hitta de fem djur 

(se bilaga C3) som var ute och tränade i skogen. När de hittat alla djur skulle de 

memorera vilket djur som tillhörde vilken gren och sedan berätta det för mig. Det var 

en grupp i taget som var ute på uppdraget och de andra eleverna fick leka fritt på en 

stor yta i skogen som låg precis bredvid stigen. Eleverna fick veta direkt om de hade 

kommit ihåg rätt djur och gren. När aktiviteten var slut gick vi till en annan skog 

bredvid där det fanns bänkar att sitta på. Tidigare hade jag lagt ett brev där som 

eleverna skulle hitta och läsa när vi kom fram. Mycket riktigt var det en av eleverna 

som hittade brevet och läste det för hela gruppen. Det var ett tackbrev från OS-

arrangören. Avslutningsvis satte vi oss på bänkarna och eleverna fick blunda och med 

hjälp av sina tummar visa vad de tyckte om aktiviteten. De fick även räcka upp handen 

om de ville göra liknande aktivitet igen.  

 

6.5.2 Kulimopparna 
Även denna aktivitet är inspirerad från boken Miniäventyr av Furmark (2014). För att 

få eleverna intresserade av äventyret valde jag att spela in ett meddelande från en 

karaktär som jag hittade på till äventyret. Karaktären valde jag att kalla för Majsan och 

spelades av en vän till mig (se bilaga C5). Vi spelade in ett meddelande där ”Majsan” 

fick berätta att det hade hänt något hemskt i hennes skog och ifall eleverna kunde 
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hjälpa henne med att lösa problemet. Hon berättade även att hon hade hört från sin vän 

OS-arrangören, som var från det tidigare äventyret, att eleverna hade hjälpt honom och 

att hon också ville ha hjälp. När filmen hade spelats upp gick vi till skogen där jag 

berättade för eleverna vad som skulle ske. Majsan hade hört från några figurer från 

Glada skogen som kallades för Kulimopparna. Kulimopparna är lika stor som en hand 

och världens gladaste figurer. De måste rubba sina händer mot en magisk kula för att 

de ska få glad energi så de kan hålla kalas, dansa och ha kul med de andra i skogen. 

Problemet var att kulan var borta. Det var de så kallade drönarna som hade tagit kulan 

då de inte tycker om när andra är glada och de vill vara buttra hela tiden. För att hitta 

kulan igen hade jag gömt fem sönderrivna kartor (se bilaga C2) som eleverna skulle 

hitta och pussla ihop. Kartan visade de nio koner som stod en bit ifrån. På kartan fanns 

även två kvadrater och två cirklar. Eleverna skulle hämta två pinnar, lägga en pinne 

mellan kvadraterna och en pinne mellan cirklarna. Pinnarna möttes över en kon och 

under den konen fanns den magiska kulan. Eleverna fick bara en chans att lyfta på en 

kon vilket betydde att eleverna var tvungna att vara noggranna och hundra procent 

säker på vilken kon de ville lyfta. När de hittade kulan skulle de lägga den på en stubbe 

(se bilaga C4) där ”Majsan” kunde hämta kulan och sedan ge tillbaka den till 

kulimopparna. Jag avslutade äventyret med att visa ett meddelande från ”Majsan” där 

hon tog kulan och tackade eleverna för att de hade hjälp henne. Även i denna 

aktiviteten fick de visa tummarna samt räcka upp handen om de ville göra liknande 

aktivitet igen.  

 

6.5.3 Planeter 
Denna aktivitet var lite annorlunda emot de andra aktiviteterna. Här fanns det ingen 

direkt saga till aktiviteten. Aktiviteten var även frivillig. När vi kom till skogen var det 

jag och en fritidshemslärare till som var med eleverna som ville vara med på 

aktiviteten. Jag ville se hur denna aktivitet kunde utföras med lite mindre förberedelser 

jämfört med de tidigare aktiviteterna. Aktiviteten gick ut på att eleverna skulle hitta 

lappar med koder på som var gömda i skogen. De fick även med sig ett papper som 

skulle hjälpa dem att lösa koderna. Koderna bildade ett namn på en planet. Denna 

aktivitet skulle introducera eleverna till olika planeter då de inte hade gått igenom det 

i skolan än.  

Fritidshemsläraren som gick med oss fick gömma lapparna med koderna på. Under 

tiden koderna gömdes gick jag och eleverna till en stig i närheten. För att fördriva tiden 

och skapa en god stämning utförde jag en lek som vi valde att kalla för ”björnen 

kommer”. Eleverna gick längst med stigen på en rad. Den som gick längst fram var 

”björnen”. När ”björnen” stannar så räknar denne till tio. Under dessa tio sekunder ska 

de andra eleverna gömma sig. Den som gömde sig närmast utan att bli sedd fick vara 

”björn” nästa omgång.  

 

6.5.4 Elevernas egna äventyr 
Torsdagen och fredagen under påsklovet fick eleverna chans att planera sitt egna 

äventyr. Det var 10 elever som tog del av denna planering. 8 av dessa elever har 

deltagit på mina tidigare äventyr. På torsdagen samlades vi inne i ett klassrum efter 

mellanmålet för att planera. Jag berättade för eleverna vad som skulle ske. Utmaningen 
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för mig under planeringen var att vägleda eleverna till en diskussion utan att ge 

eleverna idéer som kom från mig. Jag gav många olika exempel för att eleverna skulle 

förstå min tanke. Först skulle vi bestämma ett tema. Eleverna fick sätta sig i 

smågrupper och diskutera vad de ville ha för tema. Därefter lyfte vi dessa idéer i hela 

gruppen. Teman som Pokémons, sagan om ringen, hästar och hundar kom på tal. Vi 

röstade på dessa teman och därefter slog vi ihop de teman som fick flest röster. 

Eleverna började därefter diskutera hur dessa teman kunde hänga ihop. De kom sedan 

på att de farliga karaktärerna från sagan om ringen, som kallas för Orcher, hade tagit 

en ring. Den som har ringen bestämmer över världen. Några elever skulle agera 

Orcher. Resterande elever skulle agera Pokémons. Pokemonen skulle hitta ringen och 

lägga den i en hink. Orcherna kunde datta pokemonen och då hamnade de i fängelset. 

Där kunde de bli räddade. Hästarna kom in genom att Orcherna skulle rida på hästar.  

Måndagen veckan efter samlade jag åter igen de elever som var med och planerade för 

att finslipa på äventyret. Vi bestämde vad som skulle vara ringen. Detta blev en gul 

tejprulle. Vi bestämde även hur vi skulle se skillnad på Orcher och Pokémons. 

Orcherna skulle ha på sig bruna pannband och pokemonen skulle ha gula band. Min 

handledare hade 24 stycken kort med Pokémon på tillhörande en annan lek vid namnet 

general och spion. Dessa kort lånade vi samtidigt som vi skar ut fler svarta kort. När 

vi väl skulle bestämma vilka som var Orcher och vilka som skulle vara Pokémon 

delades korten ut. Var det en Pokémon på kortet fick eleven vara det och var det inget 

på så fick eleven vara Orch. Vi bestämde även vilken skog vi skulle vara i. Detta var 

eleverna överens om.  

När dagen var kommen var eleverna mycket peppade. De som var med och planerade 

gick i förväg med mig till mellanmålet. Där gick vi igenom de sista vad gällde 

äventyret. Vi hämtade materialet som vi behövde från gymnastiksalen. När 

mellanmålet var över begav vi oss till skogen där äventyret skulle äga rum. Jag 

förklarade storyn till äventyret och reglerna. Sedan började de leka äventyret.  
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7 REFLEKTION 
Nedan kommer aktiviteterna utvärderas och reflektion av mitt utvecklingsarbete 

presenteras. 

 

7.1 Reflektion över aktiviteterna 

Reflektionerna och citaten som beskrivs här kommer från mina loggboksanteckningar 

som skrevs under processen. 

 

7.1.1 Äventyret Djurens OS 
Detta äventyret var det första äventyret som utfördes till mitt utvecklingsarbete. Då det 

var första äventyret bestämdes det att alla elever skulle delta på äventyret då vi ville 

att alla elever skulle introduceras till äventyrslekarna. Det var 19 elever som deltog. 

Detta var ett bra äventyr att börja med då eleverna fick vara med på äventyret samtidigt 

som de fick leka fritt. Under tiden som jag berättade om OS-djuren och OS-arrangören 

lyssnade eleverna nyfiket på vad jag hade att säga. Då många av eleverna inte visste 

vad OS var introducerades de för första gången i OS och lära sig något nytt. När första 

gruppen gick ut för att leta efter djuren såg de en man gå i skogen. Detta gjorde det 

hela mycket mer spännande och alla undrade var det var för man, kunde detta vara 

OS-arrangören? 

När eleverna letade efter djuren hjälptes alla åt och de ropade till varandra varje gång 

de hittade ett djur. Strategin för att komma ihåg djuren kunde vara lite olika. I de flesta 

grupper kom eleverna ihåg ett djur var. I en grupp gick strategin såhär: 

 Viktor – Går någon på gymnastik? 

 Malin – Jaa! 

 Viktor – Aa, kom ihåg det då. 

En elev kom på att det skulle vara lättare för dem att komma ihåg om de kunde 

associera en gren med en elev som själv utförde samma gren.  

När det alla var färdiga gick vi till skogen bredvid för att sammanfatta eftermiddagen. 

När vi kom fram till bänkarna hittade en av eleverna tackbrevet som var från OS-

arrangören. Eleverna läste och funderade på om det kunde varit jag som la brevet där. 

Då jag påstod att jag inte visste att denna skogen fanns samt att jag hade varit med 

dem hela tiden så fick de fundera lite till på vem som kunde lagt brevet där. När det 

sedan var dags att utvärdera äventyret bad jag eleverna blunda. Jag ville inte att de 

skulle påverkas av varandra. Eleverna fick med sina tummar visa vad de tyckte om 

äventyret. Det var 14 tummar upp och 5 tummar åt sidan vilket jag ser som ett lyckat 

äventyr. Jag bad även eleverna att räcka upp handen om de ville utföra liknande 

äventyr igen. Det var då 15 stycken som ville göra detta igen. Även elever som under 

intervjuerna påstod att fritids borde utföra mindre aktiviteter och som inte var positiva 

till organiserade aktiviteter visade tummen upp och räckte upp handen. Aktiviteten tog 

ungefär 1 h att utföra. 

Jag är nöjd med aktiviteten då jag känner jag att jag själv var väl förberedd. Jag är nöjd 

med hur aktiviteten lyckades erbjuda både fri lek men även organiserad lek men som 
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även väckte nyfikenhet och vilja hos eleverna. Jag vill lyfta två citat från två elever 

när aktiviteten var utförd. Det första är: 

Jag trodde att leken skulle vara tråkig men det var den inte. Det var kul! 

(Gustav) 

Detta är precis var jag ville åt. Eleverna hade en inställning på att aktiviteten skulle 

vara tråkig. Jag gissar att denna elev skulle tackat nej om detta skulle vara frivilligt. 

När eleven nu fick testa leken hade denne ändrat åsikt och ansåg att detta var roligt. 

Efter aktiviteten gick en fritidshemslärare och en elev hem lite tidigare då eleven skulle 

iväg på aktivitet efteråt. På vägen förde de en dialog med varandra.  

 Karin – Ska det bli roligt att simma idag? 

 Stina – Ja, men inte lika roligt som detta var.  

 

7.1.2 Äventyret Kulimopparna 
Alla elever som var på fritidshemmet denna eftermiddag bestämde vi skulle vara med 

på aktiviteten. Dock var det 10 elever som övade på teater vilket de alltid är på tisdagar. 

Det var 27 elever som följde med till skogen. Diskussioner skedde bland eleverna när 

de fick se ”Majsan”. Vissa elever trodde att det var jag medans andra menade på att 

det inte alls liknade mig. I början av meddelandet trodde eleverna att det var ett inspelat 

klipp från Youtube. ”Majsan” berättade sedan i meddelandet att ”Amanda berättar mer 

sen”. När mitt namn nämndes i meddelandet blev de förvånade och undrade hur det 

gick ihop. Eleverna gick hela vägen till skogen och undrade om de skulle få träffa 

”Majsan” i skogen. De undrade även hur kulan såg ut och tyckte det skulle bli 

spännande att se den.  

När vi väl utförde leken var det många av eleverna som var engagerade och letade för 

fullt efter kartdelarna. Det var tre elever som tappade intresset efter en stund och lekte 

med pinnar istället. Ett scenario jag har funderat på är när en elev springer åt ett håll 

där det inte finns några kartbitar. Jag väljer att gränsa av då jag inte vill att eleverna 

springer för långt in i skogen.  

 Jag – Det finns inga kartbitar där borta, leta på den här sidan. 

 Lisa – Hur vet du det? 

Ja, hur vet jag det? Jag skapar denna story om Majsan, kulimopparna och drönarna. 

Kanske borde jag inte sagt något till eleven utan tydligare berättat i genomgången vart 

drönarna lämnat kartorna.  

Jag anser att det var en lagom nivå på de olika delarna. Vissa kartbitar var lite svåra 

för dem att hitta men när vi tillslut hittade bitarna gick det rätt så lätt för eleverna att 

pussla ihop bitarna och sedan klura ut under vilken kon som kulan befann sig under. 

Blir det för svårt för eleverna finns risken att de tappar intresset. När de sedan skulle 

visa vilken kon som de trodde kulan fanns under bad jag en från varje grupp att komma 

fram o peka på vilken kon de hade valt. Jag bad därefter en av eleverna att lyfta på 

konen och där befann sig kulan. Eleverna fick skicka runt kulan för att alla skulle få 

titta på den. Vi la den sedan på stubben som användes i tack-meddelandet. När vi kom 

tillbaka till skolan visade jag tack-meddelandet och eleverna tittade uppmärksamt på 

den. Sedan valde jag åter igen att be eleverna att visa med tummarna, vad de tyckte 
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om aktiviteten. Det var 17 tummar upp, 5 åt sidan och två tummar ner. Det var några 

elever som åkte hem innan vi kom fram till skolan igen. Denna aktivitet tog lite längre 

att utföra. Från att vi startade det första meddelandet till att vi visade det sista 

meddelandet tog det ca 2 timmar och detta tror jag tog lite för lång tid för eleverna. De 

elever som visade tummarna neråt kände nog att det tog mycket tid av fritidstiden där 

de ville leka fritt. 

Morgonen efter kom det fram tre elever vid olika tillfällen och berättade att de tyckte 

att aktiviteten igår var rolig vilket självklart var kul att höra. De som hade varit på 

teater undrade om vi kunde göra detta igen och inte en tisdag så dessa elever också 

ville vara med. 

 

7.1.3 Äventyret uppdrag: planeter 
Denna aktivitet var den första som var frivillig. Jag berättade under mellanmålet att 

eleverna fick välja om de ville vara med mig och leka mina två ”super-roliga” lekar i 

skogen eller inte. Vi berättade inte för eleverna vad de fick göra istället. Detta valde vi 

då vi inte ville att de skulle ha någonting att jämföra med. Vi bad åter eleverna blunda 

och räcka upp handen om de var sugna på att vara med på min aktivitet. Det var 39 

barn på plats och 17 av dem räckte upp handen. När vi sedan skulle dela på oss vid 

skogarna var det 20 elever som följde med mig till mina aktiviteter. Innan vi delade 

upp oss kom en elev fram till mig: 

Olle – Jag räckte upp handen förut men jag har nog ångrat mig, jag vill nog 

inte vara med längre.  

Jag – Är du säker på detta? 

Olle – Nä, jag vet inte…. 

Jag – Du har ju inte varit med någon gång, så testa? För då vet du ju sen om du 

tycker om det eller inte. 

Olle – Okej jag testar! 

Eleven som då kom fram hade inte varit med på de två tidigare aktiviteterna och denne 

var osäker på om det skulle vara kul eller inte. Jag valde därför att ge eleven förslaget 

att testa då de andra eleverna hade testat innan och visste ungefär hur aktiviteterna gick 

till.  

Valet att utföra leken björnen kommer var för att eleverna inte skulle se när vi gömde 

korten. Även visa att det finns aktiviteter som är smidiga att utföra där det inte behövs 

hur mycket förberedelser som helst. Eleverna uppskattade leken och detta skapade en 

god stämning i gruppen då eleverna skrattade och var glada. Detta förde med sig på 

uppdraget. Två elever var lite ur fokus och lekte med pinnar men resten av eleverna 

letade för fullt efter koderna och försökte komma på vad de var för ord. När aktiviteten 

var slut använde jag åter igen tummarna för att se vad de tyckte. Resultatet blev 15 

tummar upp, 5 tummar åt sidan medans det inte var någon som visade tummen ner.  

När vi mötte upp det gänget som var i den andra skogen frågade eleverna som var med 

mig vad de andra fick göra. Två elever förde en konversation, vi kallar dem för elev 1 

och 2, elev 1 var på mina aktiviteter. 

 Kalle – Vad fick ni göra? 
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Viktor – Vi fick leka fritt! 

Kalle – Jaha, jag är iallafall glad att jag var med på lekarna.  

Eleven visade här att aktiviteten var uppskattad och att denne inte ångrade att denne 

deltog på aktiviteten. Aktiviteterna tog ungefär 1h att genomföra.  

 

7.1.4 Orcher vs Pokémon 
Detta äventyr ansåg jag gå över förväntan. Det var ett lagom antal elever som var med 

och planerade äventyret. Första stunden när planerandet satte igång var de lite 

skeptiska. När de sedan började komma på idéer blev de mer positiva till det. För att 

behålla den positiva atmosfären och för att de verkligen skulle få känna att det är de 

som bestämmer vad som skulle hända försökte jag ge god feedback när någon kom på 

en idé. Mitt uppdrag var mest att se till att äventyret var rimligt att utföra. Eleverna 

började diskutera med varandra hur detta äventyr kunde genomföras. Under träff 

nummer två som skedde på måndagen, veckan efter, var dessa elever motiverade till 

att fortsätta planeringen. Detta visades genom att eleverna inte sa emot när jag 

berättade för dem, att de var snabba in för att samlas samt förde givande diskussioner 

när planeringen startade igång. Hela tiden återberättade jag det eleverna hade kommit 

fram till för att säkerställa att jag har förstått rätt samt att alla eleverna som var med 

skulle förstå vad som har sagts. De visade även på att de tyckte detta var kul genom 

att påpeka om det var någon elev som var med förra gången inte var där. Även att de 

sa att det var tråkigt för då skulle den eleven missa allt. Ett ögonblick när en av dessa 

elever skulle gå hem uppstod denna konversation: 

 Malin – Mamma, jag måste vara länge på fritids på torsdag! 

 Mamman - Jaha, varför det då? 

 Malin – Då ska vi på äventyr! 

När dagen var kommen och eleverna skulle få utföra sitt äventyr var de mycket 

positiva till det. De gick efter mig för att få koll på läget. De frågade hela tiden vad de 

skulle göra och när de skulle gå. Eleverna visade stor entusiasm genom att vara lyhörda 

och nicka när jag beskrev någonting kring äventyret för de andra eleverna. När vi 

startade igång äventyret första gången tog den slut fort. Min handledare hade gömt 

ringen och en elev hittade den mycket fort och la den sedan i hinken. Vi körde igång 

en andra gång och återigen tog det slut fort. Denna gången var det Orcherna som vann 

då de fångade alla pokemonen väldigt fort. Det kom då fram en elev, som var en av 

dem som planerade, till mig. Denne eleven gav förslaget att både Orcherna och 

pokemonen skulle leta efter ringen och att både Orcherna och pokemonen kunde ta 

varandra. Vi bestämde detta och berättade för resten av gruppen. Denna gången tog 

det lite längre tid.  

När vi skulle gå tillbaka till skolan började det regna vilket ledde till att vi var tvungna 

att öka tempot. Under vägen tillbaka var det ett antal elever som gick hem vilket ledde 

till att jag inte hann ha någon utvärdering. Jag fick därför genomföra en liten 

utvärdering under mellanmålet dagen efter. Jag frågade då vilka elever som skulle vilja 

planera ett eget äventyr. Det var 22 av 31 elever som skulle vilja detta.  
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7.2 Sammanfattning 

Jag anser att dessa äventyr blev lyckade. OS-djuren var det äventyret som jag tyckte 

blev mest lyckat. Spänningen hos eleverna fanns där. Eleverna visade på att de tyckte 

det var spännande genom att de lyssnade och var uppmärksamma på det jag sa. Jag 

tror att detta äventyret var mest omtyckt då det var enkla regler och en enkel uppgift. 

Eleverna fick även chansen att leka fritt samtidigt som de väntade på sin tur som jag 

tror var uppskattat. Majsan i äventyr nummer två var en intresseväckande karaktär och 

eleverna pratade om henne hela vägen till skogen. Att det var hälften av eleverna som 

ville vara med på det äventyret som var frivilligt ser jag som något positivt. När det 

annars är frivilligt från början brukar det vara ytterst få elever som vill vara med. 20 

elever var över förväntan. Det verkade även på eleverna som att de inte var besvikna 

över sitt val då jag hörde från olika elever hur kul de hade haft och att de inte ångrade 

sig när de fick höra att resten av gruppen hade fått leka fritt i en annan skog.  

Måste vi gå till skogen på en tisdag nästa gång? Då är jag på teater ju… Jag 

vill också vara med på äventyret. (Lisa) 

Citat från en elev som hade varit med på det första äventyret. Tråkigt nog hamnade ett 

av äventyren på just en tisdag vilket ledde till att 10 elever inte kunde delta på 

äventyret. 

   Detta var ju jätteroligt! Så spännande! (Karin) 

Fritidshemslärarna som arbetar på den avdelningen som jag utförde mina aktiviteter 

på blev positivt överraskade över de aktiviteter som genomförts samt reaktionerna från 

eleverna. De berättade att de kunde se på eleverna att de tyckte det var roligt på deras 

entusiastiska engagemang som uppstod när ett äventyr genomfördes. 

Fritidshemslärarna menar att de gärna fortsätter med dessa former av äventyr om det 

finns möjlighet. Det som ger problem är personalbristen. De menar att det krävs 

mycket personal för att genomföra äventyren vilket de inte har vid tillfället. Det vi 

kom fram till var att testa. Alternativet är att testa utföra äventyr som inte kräver 

mycket förberedelser, det kan handla om enklare aktiviteter ute på skolgården. Får 

fritidshemslärarna även in en rutin på dessa aktiviteter kommer det bli enklare med 

tiden och lättare att genomföra.  
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8 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer jag att ta upp en diskussion kring det utvecklingsarbete 

som jag har genomfört. Jag kommer att diskutera kring metoden och reflektion över 

det jag hade för avsikt att utveckla genom mina olika aktioner. Jag kommer även 

göra en teorianknytning kring mitt arbete samt ta upp didaktiska implikationer. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Metoderna som jag använde mig av i mitt utvecklingsarbete var aktionsforskning, 

intervjuer och till aktiviteterna utgick jag ifrån det äventyrsbaserade temat. Det 

utfördes fyra olika aktiviteter. Första aktiviteten kallades OS-arrangören, den andra 

kallades Kulimopparna, den tredje löd vid namnet Uppdrag: Planeter och det sista 

valde jag att kalla för elevernas egna äventyr.  

Inspiration av aktionsforskning ser jag som ett relevant sätt att arbeta för att utföra 

förändring av en praktik. Jag utgick från Rönnemans (2013) modell där fyra delar 

ingick. Dessa delar var planera, agera, observera och reflektera. Denna modell skulle 

jag kunna utnyttja lite mer än vad jag gjorde. Om detta utvecklingsarbete skulle hålla 

på en längre tid hade denna modell varit mer till nytta. Då min tid var begränsad var 

det svårt att pröva olika former av aktiviteter. Jag på denna tid testa olika former av 

aktiviteter för att se vilket sätt som passade bäst för dessa elever. Självklart kunde jag 

ta med de positiva delarna från föregående aktivitet till nästa men jag ville inte göra 

identiska aktiviteter då jag ville testa en annan form av aktivitet. Att vara i små grupper 

och en grupp i taget fick leta efter OS-djuren och resterande elever fick leta fritt ansåg 

jag var en strategi som gick hem hos eleverna, men vad händer om alla eleverna fick 

fritt i en stor skog leta på samma ställe efter olika saker? Och vad händer om vi 

försöker minska tiden för att underlätta för personal genom att göra ett litet mindre 

äventyr där eleverna är medvetna om att det är vi i personalen som har kommit på idén 

kring aktiviteten och gömt lapparna? Dessa olika metoder för arbetet testades för att 

se vad som var mest uppskattat.  

Då det är jag som skriver arbetet men även jag som höll i aktiviteterna var utmaningen 

att vara opartisk. Som Denscombe (2009) skriver blir så fallet väldigt lätt. Jag ser 

väldigt gärna de positiva sidorna i mina aktiviteter och letar efter det resultatet jag vill 

åt. För att undvika detta valde jag att använda mig av tummarna när utvärderingen från 

eleverna skedde. Frågan jag ställde var: Vad tyckte du om aktiviteten? Tumme upp för 

att den var bra, tumme ner för att den var sådär och tumme åt sidan om det inte var kul 

alls. Här visade jag utrymme till eleverna för att de inte skulle ledas åt något håll. En 

metod som kunde använts för att leda eleverna till de svar som forskaren vill ha kan 

vara: Räck upp handen om du tyckte detta var roligt. Här ges inget utrymme för fler 

förslag och frågan leder till de svar som forskaren vill ha. 

Första intervjun jag hade var med en fritidshemslärare. Det jag känner jag kan ha gjort 

annorlunda är att intervjua fler fritidshemslärare för att få fler och eventuellt olika 

perspektiv på nulägesanalysen utifrån lärares perspektiv. När jag intervjuade eleverna 

fick jag olika svar och fick reda på elevernas perspektiv på olika sätt då många elever 

intervjuades. Håkansson (2017) lyfter för- och nackdelar till intervjuer som metod. De 

fördelar som jag anser stämmer in på mina intervjuer är att frågorna kan anpassas efter 

situation och att jag kan få nyanserade och detaljerade bilder av nulägesanalysen. 

Nackdelarna med denna metod är att det endast når de personer som blir intervjuade 
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vilket menar att jag skriver min nulägesanalys ur lärares perspektiv utifrån en 

fritidshemslärare och vad denne anser och upplevt läget. Det kan även bli att eleverna 

svarar på ett sådant sätt som de tror att jag vill höra. De kan även påverkas av varandra 

eftersom jag intervjuade 2 till 3 elever åt gången.  

Alla äventyren var baserade på en story. Storyn valde jag att förmedla till eleverna på 

två olika sätt. Tre av gångerna valde jag att berätta högt. Kulimopparnas story visades 

genom ett litet meddelande, som en film på drygt 1 minut. Gällande berättandet menar 

Chambers (2014) att den som berättar bör vara förberedd på vad och hur det ska 

berättas. Författaren menar att muntliga berättelser är som bäst när den som berättar 

känner till sin berättelse noggrant. Detta kan nämligen leda till att spontana uttryck 

kan framkomma vilket skapar större intresse hos lyssnarna. Här anser jag att 

förberedelserna från min sida gällande storyn var bra. Jag kunde berättelsen innantill 

och kunde berätta med inlevelse, precis som att jag hade varit med om det på riktigt. 

Detta skapar en nyfikenhet hos eleverna och motivation till att få ta del av äventyret.  

 

8.2 Diskussion kring reflektion av aktion 

Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver om ett genusperspektiv i relation till 

utomhusverksamheten. Författaren menar att det i första anblick inte finns någon 

skillnad på pojkar och flickors lek utomhus. Pojkar och flickor är lika aktiva kring de 

aktiviteter som sker utomhus. Författaren menar vidare på att om analysen går djupare 

kan här ses en skillnad mellan pojkar och flickor. Här kan det finnas olika roller och 

mönster som skiljer sig på om det är flickor eller pojkar. Detta kan även jag intyga då 

jag sett denna form av analys i mitt utvecklingsarbete. Under de första aktiviteterna 

där jag bestämde vad som skulle ske var det i stort sätt lika många flickor och pojkar 

som var delaktiga. Detta visades även i resultatet då både pojkar och flickor visade 

tummar upp samt tummar åt sidan. När eleverna själva skulle planera det sista 

äventyret genomsyrades de genusmönster som Ärlemalm-Hagsér skrev om. Pojkarna 

gav förslag på teman som innehöll monster och hjältar medans flickorna gav förslag 

på olika djur, bland annat hästar och hundar. Detta löste vi med att monsterna red på 

hästar.  

Att vara utomhus är ett brett begrepp. Sandell (2004) skriver att utomhusmiljön 

sträcker sig hur långt som helst, skolgården, fotbollsplanen, skogen, parken etc. 

Författaren menar att det finns flera möjligheter och alternativ att välja mellan. Under 

mina aktiviteter har vi tre av fyra var i samma skog. Detta var en skog som eleverna 

inte hade varit i allt för ofta vilket ledde även det till en spänning hos eleverna. Sista 

äventyret var vi i en skog som eleverna aldrig hade varit i innan. Även detta skapade 

mer nyfikenhet hos eleverna. Under min planering kring platsen för äventyren kom 

skolgården upp. Fördelen med att vara i skogen är den terräng som finns där. Bügge 

och Szczepanski (2011) skriver att naturen ger en fysisk träning för eleverna då de 

måste tänka på vart de sätter fötterna. Eleverna får både träna koordinationsförmåga 

och balanssinnet. Författarna menar även att uterummet skapar en mer nyfikenhet och 

motivation hos eleverna jämfört med inomhusrummet. Det märktes att eleverna 

uppskattade skogen och äventyren då det regnade inför det sista äventyret. Detta 

brydde sig inte eleverna om utan de gick nöjda till skogen. 

Resultatet på elevernas egna äventyr var över förväntan. Eleverna var mer engagerade 

över sin aktivitet än vad jag förväntade mig. Detta visar på att eleverna skapar 
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motivation om aktiviteten utgår från deras intressen. Utmaningen kring denna aktivitet 

för mig som fritidshemslärare var det som Elvstrand (2009) skrev om i sin avhandling. 

Som fritidshemslärare gäller det att våga ge eleverna tillit och vara öppen för förslag. 

Eleverna ska känna att jag som fritidshemslärare lyssnar på deras förslag och försöker 

nyttja dessa på bästa sätt. Jag ville att eleverna skulle känna att det var dem som hade 

planerat detta äventyr. Bergmark (2010) skriver om ”vi”-känslan som är viktig för att 

projekt som dessa ska lyckas. Jag märkte att eleverna som planerade äventyret skapade 

en ”vi”-känsla genom att vara lyhörda och uppdaterade på vad som skulle ske kring 

äventyret. De försökte få med alla och vänta in om någon hamnade efter och om det 

var någon elev som hade missat ett planeringstillfälle uppdaterade de andra eleverna 

denne på vad som hade bestämts.  

 

8.3 Didaktiska implikationer 

Syftet med dessa aktiviteter är att fritidshemslärarna på detta fritidshem ska känna att 

de kan fortsätta med liknande aktiviteter efteråt. Aktiviteterna kan utföras allt från 

större projekt som pågår i några veckor till en aktivitet på 30 min. Jag ville visa 

fritidshemslärarna att det finns många valmöjligheter till en varierad undervisning i 

fritidshemmet. Under tiden som jag utförde mitt självständiga arbete kom en fråga upp 

som resonerades kring fram och tillbaka. Detta var om aktiviteterna skulle vara 

frivilliga eller ofrivilliga. Tidigare har fritidshemslärarna haft i största del 

obligatoriska aktiviteter. En fritidshemslärare beskrev det som: 

 Jag skulle säga att man mer erbjuder eleverna att testa aktiviteterna. 

Jag tyckte det var ett bra sätt att se det hela på. Det var 3 av 4 aktiviteter från mitt 

utvecklingsarbete som eleverna inte fick välja själva om de ville vara med eller inte. 

Detta valde jag då eleverna inte utfört liknande aktiviteter innan. Kanske är det inte 

helt fel att vissa aktiviteter ska utföras av alla elever som är på fritidshemmet den dagen 

för att de ska få möjligheten att testa och därefter bestämma om de uppskattade 

aktiviteten eller inte.  

En till fundering som uppstod handlade om de resurser som finns tillgängliga under 

fritidshemstiden. Om det är så att inte aktiviteten ska vara frivillig gäller det att kunna 

ha en eller två fritidshemslärare (beroende på hur många elever det är) som kan vara 

med de elever som inte deltar. Jag hade möjlighet till att låta en fritidshemslärare gå 

med de elever som inte deltog när min aktivitet var helt frivillig. Att det inte fanns 

tillräckligt många vuxna på grund av olika skäl är en av anledningarna till att liknande 

aktiviteter inte har kunnat genomföras tidigare. Mina tankar går kring att ju fler gånger 

aktiviteterna genomförs desto färre fritidshemslärare behövs då aktiviteterna mer går 

på rutin. I mitt utvecklingsarbete ville jag visa fritidshemslärarna enklare äventyr som 

kunde utföras på fritidshemmet utan att det krävdes allt för mycket personal och 

material.  
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Bilaga A – Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till fritidshemslärare 

• Hur ofta är eleverna ute? 

• Hur ser du på eran utomhuspedagogik? 

• Hur tänker du kring era aktiviteter utomhus? 

 

Intervjufrågor till eleverna 

• Vad tycker ni om att vara ute? 

• Vad gör ni när ni är ute? 

• Vad tycker ni om fritidshemslärarnas aktiviteter ute? 

• Vad tycker ni om att vara i skogen? 

• Hålls det aktiviteter när ni är i skogen? 

• Tycker ni att aktiviteterna ska vara frivilliga? 

• Om det skulle vara en ny aktivitet som ni inte har gjort innan, skulle ni våga 

prova den då? 
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Bilaga B – Missivbrev till vårdnadshavare 

 

 

Till dig som är vårdnadshavare till en elev på xxx, avdelning xxx – Information 

och förfrågan om deltagande för elev på aktivitet till examensarbete 

 

Jag heter Amanda Johansson och studerar på Linneuniversitetet och läser till 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. I utbildningen ingår att genomföra 

ett Självständigt arbete (examensarbete) den sista terminen. Detta utförs som ett 

utvecklingsarbete och studiens syfte är att inspirera eleverna till utomhusvistelse på ett 

intresseväckande och lärande sätt.  

De kommande veckorna kommer jag att genomföra aktiviteter som riktar sig mot 

äventyrspedagogik. 

Under tiden som jag genomför mitt utvecklingsarbete kommer eleverna att observeras 

och tillfrågas vad de tyckte om aktiviteterna. I det färdiga Självständiga arbetet 

kommer inga personliga uppgifter som exempelvis foton med ansikten att förekomma. 

Inga enskilda elever kommer därför att kunna identifieras. Skolans namn eller plats 

kommer heller inte att förekomma i arbetet. 

Nedan kan du som vårdnadshavare kryssa i om du samtycker eller inte att ditt barn 

deltar på aktiviteterna som ingår i min studie. Lämna in denna blankett till någon av 

personalen på avdelningen xxx senast 8/3.  

Har du frågor så hör gärna av dig till mig på xxx, alternativt kan du vända dig till någon 

av personalen på xxx.  

 

 Jag samtycker till att mitt barn deltar i utvecklingsprojektet 

 

 

 Jag samtycker inte till att mitt barn deltar i utvecklingsprojektet 

 

Elevens 

namn:______________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares 

underskrift:___________________________________________________ 
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Bilaga C – Bilder från aktiviteterna 
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