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Abstrakt 
 
Svensk titel: Utomhuslek – ett pedagogiskt redskap i fritidsverksamhet. En kvalitativ 
studie av fritidslärarnas syn på utomhuslek på skolgården 
 
Engelsk titel: Playing outdoors – a pedagogical tool for extended school education. A 
qualitative study about extended school education teachers view on playing outdoors in 
the schoolyard. 
 
 
Syftet med denna studie är att genom fritidslärarnas beskrivningar skildra hur och varför 
de arbetar med utomhuslek på skolgården. Följande frågeställningar besvaras: Hur 
använder fritidslärarna utomhuslek på skolgården som ett pedagogiskt redskap i sin 
verksamhet? Vilka argument för att arbeta med utomhuslek har de? 
 
Studien är kvalitativ och den metod som används för att besvara frågeställningarna är 
semistrukturerade intervju. Urvalet av respondenter består av sex utbildade fritidslärare 
som arbetar i fyra olika fritidsverksamheter. För att analysera empirin utgår vi från 
Antonovskys salutogena perspektiv på hälsa, pragmatismen och Gardners teori om 
människans multipla intelligenser. Studiens resultat visar att samtliga fritidslärare 
använder utomhuslek som pedagogiskt redskap i fritidshem och de lyfter fram olika 
argument för att motivera sina val. De anser att utomhusleken på skolgården är 
betydelsefull för barn och att den kan användas på olika sätt för att främja barns 
utveckling. Majoriteten av fritidslärarna har en positiv inställning till utomhuslek. 
 
 
Nyckelord 
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1 Bakgrund 
 
Intresset för detta arbete kan ses utifrån två olika perspektiv. Å ena sidan ett 
samhällsperspektiv, där det ofta klagas på barns allt mer statiska sysselsättningar och 
innesittande aktiviteter som har negativa konsekvenser när det gäller deras fysiska och 
psykiska hälsa. Övervikt, fetma och stress är bland de vanligaste besvären som lyfts 
fram medan en regelbunden fysisk aktivitet i utemiljön ses som ett sätt att motverka 
dessa problem. Å andra sidan är det debatten som förs av skolan när det gäller 
utomhuspedagogikens och utemiljöns betydelse för barns lärande, utveckling och 
hälsa. Detta avspeglas både i forskning och i skolans gällande styrdokument. I Kvalitet 
i fritidshem: allmänna råd och kommentarer (Skolverket, 2007) påpekas att utemiljön 
”har stor betydelse för barns utveckling och lärande samt utgör en viktig del av 
barnens uppväxtvillkor. Det behövs en utemiljö som ger utrymme för såväl 
platsbundna lekar, som utforskande aktiviteter” (2007:21). I samma anda betonas det i 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2011) att de fysiska aktiviteterna och en hälsofrämjande livsstil är ”grundläggande för 
människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under 
uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (2011:51). 
 
Under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi märkt att intresset för 
att vara ute och att använda utomhuslek som pedagogiskt redskap varierar bland de 
olika skolenheterna. Det kan bero på att ett antal lärare i fritidshem eller skolans 
ledning inte prioriterar detta, inte har tillräckliga kunskaper om ämnet eller har svårt 
att komma ut ur rutinen för att prova nya saker. Reuterstrand (2011) knyter an till 
Szczepanskis uppfattning om att utomhuspedagogik oftast förknippas med skogs- eller 
naturmiljöer men det kan vara lika spännande och lärorikt att bedriva det på själva 
skolgården.  
 
Sist men inte minst är vårt eget intresse för alternativa pedagogiska insatser i vårt 
framtida yrke en annan viktig anledning för att fördjupa oss i detta område. En skicklig 
lärare i fritidshem måste kunna planera varierande och meningsfulla lärande-
situationer för barn som möter deras egna intressen och behov.  Vårt mål som lärare i 
fritidshem är att med hjälp av våra kunskaper kunna utveckla fritidsverksamheten och 
främja barns lärande och allsidiga utveckling på ett roligt, varierat och meningsfullt 
sätt. I detta sammanhang undrar vi om barns lek och utevistelse på skolgården kan vara 
ett första steg för lärare i fritidshem att använda sig av utomhuspedagogikens 
möjligheter för att skapa en varierad och meningsfull verksamhet. Vad anser lärarna i 
fritidshem själva om skolgårdens pedagogiska möjligheter? Vilken inverkan anser 
lärarna att barns utomhuslek på skolgården kan ha på barns utveckling? 
 
Vi hoppas att med denna studie väcka andra fritidslärares intresse för att arbeta med 
utomhuslek på skolgården samt att kunna bidra med nya tankar och idéer om hur och 
varför utomhuslek kan användas i fritidsverksamhet.  
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1.1 Begreppsförklaring 
 
Hälsodefinition formulerad av Världshälsoorganisationen, WHO i 1946 – ”Hälsa är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke enbart 
frånvaro av sjukdom eller svaghet” (Janlert, 2000:136). 
 
Hälsofrämjande arbete – är representerat av insatserna som syftar att främja och 
förbättrar hälsa. WHO utrycker det som följer: 
 

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka 
kontrollen över sin hälsa och förbättra den. För att nå ett tillstånd av 
fullständigt fysisk, mentalt och socialt välbefinnande måste individen eller 
gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, 
tillfredsställa sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa skall därför 
ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron. (Janlert, 
2000:139) 

 
Utomhuslek – i vår studie definieras detta begrepp som en aktivitet som konkretiserar 
utomhuspedagogikens idéer och möjligheter. Den omfattar både fri lek och 
pedagogiska aktiviteter. 
 
Utomhuspedagogik – Szczepanski (2008) presenterar den följande definitionen given 
av forskargruppen vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linköpings 
universitet i 2004: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- 
och utbildningsområde som bl.a. innebär: 
• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kultur landskap, 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.   (2008:15) 

 
Salutogen – i vår studie refereras detta begrepp till faktorer som bevarar och främjar 
hälsa. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Vårt arbete bygger på en kvalitativ intervjustudie där vi har valt att intervjua bara 
utbildade fritidslärare. Vi har gjort detta val eftersom vi menar att de som har 
utbildning inom fritidshemspedagogik bör ha kunskaper inom vårt studerade område 
(utomhuslek) som gör att våra frågeställningar kan besvaras. 
 
Dessutom har vi valt skolgården som miljö för utomhuslek eftersom vi har sett att barn 
leker och spenderar mycket tid i denna miljö när de är ”på fritids”. Denna är den 
närmaste utemiljön som fritidslärarna kan använda för utomhuspedagogiskt arbete. 
 
Avslutningsvis har vi valt att undersöka utomhuslek som ett redskap i fritidslärares 
arbetssätt, vilket blir ett tydligt exempel som konkretiserar utomhuspedagogikens 
möjligheter i fritidshemmets värld. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att genom fritidslärares beskrivningar skildra hur och varför de 
arbetar med utomhuslek på skolgården. Målsättningen är att skapa förståelse för hur 
lärare i fritidshem kan använda utomhuslek som pedagogiskt redskap i sin verksamhet. 
Vi vill synliggöra dessa aspekter för att kunna bidra med ny kunskap inom ämnet. 
 
Frågeställningar: 
 
1. Hur använder fritidslärarna utomhuslek på skolgården som ett pedagogiskt redskap? 
2. Vilka argument för att arbeta med utomhuslek har de? 
 
 
3 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel ges en inblick i hur tidigare forskning och litteratur diskuterar 
utomhuspedagogik samt barnens utomhuslek som ett arbetssätt i pedagogiska 
verksamheter. 
 
3.1 Den fysiska miljöns betydelse 
 
Alla miljöer som barn möter, redan tidigt i livet, präglar deras socialisation, utveckling 
och lärande. Både i formella och informella lärmiljöer, inne eller ute i naturen händer 
det saker som kan påverka barn på olika sätt både socialt, kognitivt, emotionellt och 
fysiskt. ”Lärande äger inte rum på en speciell plats och tid – d.v.s. enbart i en 
klassrumssituation. Lärande sker hela tiden såväl i formella lärandemiljöer (t.ex. 
förskola, skola och fritidshem) som i informella miljöer (t.ex. i utemiljöer)” (Björklid, 
2005:21). I dagens samhälle och i skolans värld prioriteras, anser vi, klassrummet som 
miljö för lärande på bekostnad av de informella miljöerna trots att de också kan 
erbjuda viktiga lärande tillfällen för barn.  
 
Mårtensson (2004) hävdar i sin avhandling att barn börjar skapa kontakt med 
omvärlden redan efter födelsen och de är nyfikna på att ta kontakt med den fysiska 
miljön och uppleva saker och ting med hela kroppen. Där varierar barnens 
uppmärksamhet mellan ”socialt samspel, konkret intresse för den /…/ och 
utsvävningar i fantasin, i ett förlopp där alla måste vara beredda på förändring men 
inget enskilt barn hade kontroll över helheten” (a.a. 2004:13). Den här relationen som 
skapas mellan barn och den fysiska miljön kommer att speglas kontinuerligt i deras liv 
på olika sätt. Den fysiska miljön kan gynna eller hindra barns lärande och utveckling. 
Dessutom lyfter hon fram barnens förmåga att använda sig av den relation som skapas 
med omgivningen samt att ta stöd i den fysiska miljön. Det ovan nämnda, anser hon, 
uttrycks väldigt tydligt under deras utomhuslek.  
 
Björklid (2005) påpekar också att den fysiska miljön kan generera såväl förutsättningar 
som hinder för lek och lärande. Den här miljön kan vara, menar hon, en stor resurs för 
lärande eftersom den erbjuder, genom barns lek, tillfälle till att utnyttja den på olika 
sätt. Den sänder, fortsätter författaren, budskap som påverkar barns möjligheter till 
lärande. Det finns platser som utmanar barns förmågor och lockar deras intresse och 
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som därigenom erbjuder förutsättningar för lärande och utveckling. Dessutom kan 
vissa platser och miljöer bli värdefulla för barnens identitetsskapande. 
 
Även Johansson (2005) studerar miljöns betydelse för barns utveckling och lyfter i sin 
studie både positiva och negativa aspekter. Å ena sidan menar hon att en miljö fullt av 
lek och rörelse ökar bland annat barnens kroppsmedvetenhet och stärker deras 
självkänsla men å andra sidan om barnen upplever den fysiska miljön som ointressant, 
underutmanande och otrygg blir det sämre förutsättningar för lek och utforskande och 
detta kan hämma barnets allsidiga utveckling.  
 
Om den fysiska miljön skriver också Heurlin-Norinder (2005) i sin doktorsavhandling. 
Denna studie fokuseras på närmiljöns betydelse för barns sociala utveckling och deras 
rörelsefrihet. Den bygger på barns egna upplevelser och synpunkter om sin närmiljö 
och innefattar 732 barn i årkurs två och fem samt 24 föräldrar som hon intervjuade. 
Undersökningen gjordes i fyra olika bostadsområden och som datainsamlingsmetoder 
användes både enkät, intervju och deltagande miljö-observationer. Studien visar att 
närmiljö är betydelsefull för  barns ”vardags- och levandslärande” (2005:145). Det är 
väldigt viktigt, anser forskaren, att barn har tillgång till en miljö där möten med såväl 
andra som den själva platsen sker. De använder alltså denna miljö för att leka, pröva 
olika aktiviteter och skapa kontakt med andra. 
 
3.2 Utomhuspedagogik 
 
Utomhuspedagogikens arena är väldigt komplex och lärarstyrd utomhuslek kan 
inspireras av denna pedagogiks idéer om undervisning i utemiljö. Barn är i ständig 
utveckling och på väg att behärska olika fysiska förmågor och genom aktivt 
deltagande får de utveckla nya färdigheter, lära sig olika strategier för att lösa problem 
eller utveckla sin fantasi. Att använda utomhuspedagogik i skolans värld är något som 
både forskare och skolans samt fritidshemmets styrdokument föreslår. Fler och fler 
studier lyfter fram fördelar med den när det gäller barns lärande och utveckling samt 
hälso- eller miljöfrågor. 
 
Lärarförbundet (2005)  beskriver utomhuspedagogik som ”… en process. En plats för 
lärande, ett sätt att lära och en mening med lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar 
samman känsla och förnuft, anden och handen, teori och praktik, «knopp och kropp»” 
(2005:92). Vidare påpekas att det finns ”… ingenting man gör inne som inte går att 
göra ute. Men pedagogerna måste reflektera kring var, när, vad och hur det är 
lämpligt” (Lärarförbundet, 2005:91). Utomhuslek kan ses i detta sammanhang som ett 
användbart pedagogiskt verktyg som konkretiserar utomhuspedagogikens idéer. 
 
Enligt Szczepanski (2008) erbjuder den utomhuspedagogiska arenan ”platser för 
lärande i snart sagt alla ämnen och teman” (2008:57). Estetiska uttrycksformer, fysisk 
aktivitet, hälsa, språk eller praktisk miljölära och hållbar utveckling är några exempel 
som han tar upp. Han menar att utomhuspedagogik kan ”bidra till ett lärande för 
hållbar utveckling (learning for sustainability) genom sin metod och sin teoretiska 
förankring i platsperspektivet, miljöperspektivet och kroppsperspektivet (hälsa)” 
(2008:57). Den, fortsätter han, ger oss möjlighet att skapa en relation med 
omgivningen och erfara saker och ting i deras ursprungliga miljö och de upplevelser 
och erfarenheter som man får pröva på här är centrala för lärprocessen.  
 

Ett möte mellan plats och lärande är ett sätt att ge kunskap om vår livsmiljö – 



  
 

5 

sinnlig erfarenhet förenad med känsla för närmiljön, a sense of place, det vill säga 
en lokalhistorisk, ekologisk, social och fysisk förankring i det utvidgade 
pedagogiska rummet. (Szczepanski, 2008:58) 
 

Att arbeta med utomhuspedagogik anser Szczepanski (2008) syftar till att ge eleverna 
förstahandupplevelser, öka intresset för natur och miljö, upptäcka autentiska lärande 
situationer, skapa närkontakt med naturen och känsla av sammanhang samt utforska 
och röra på sig. 
 
På ett liknade sätt beskriver Björklid (2005) utomhuspedagogiken som en blandning av 
samspelet mellan människan och naturen, förmågan att utnyttja det som naturen har att 
erbjuda samt människans sätt att bete sig i omgivningen. 
 
Nilsson (2010) lyfter upp en del argument som motiverar utomhuspedagogiken. Ur ett 
lärandeperspektiv anser hon att utomhuspedagogik gör det lättare för elever att se 
helheten och sammanhang och att den erbjuder meningsfulla erfarenheter som leder till 
ökad motivation att lära. Dessutom, fortsätter Nilsson (2010), sker lärandet i samspel 
med miljön och i större utsträckning sinnligt och praktiskt. Sist men inte minst 
underlättas lärandet när de sociala interaktionerna mellan såväl lärare och elev som 
mellan eleverna själva är mer avslappnade. I samma anda betonar Halldén (2009) ett 
vanligt förekommande resonemang som säger att barns sinnen och nyfikenhet måste 
stimuleras för att de ska lära sig och denna stimulans hittar man lätt utomhus och i 
naturen. Även Gärdenfors (2010) understryker detta och anser att om fler sinnen 
utnyttjas i en lärandesituation då ska den bättre fastna i barns minne. 
 
3.3 Skolgården 
 
3.3.1 Utomhuslek och lärande på skolgården 
 
Skolgårdar är, enligt vår mening, betydelsefulla för barn eftersom de leker och 
spenderar mycket tid i denna miljö. Skolgården är en plats där lärande sker medvetet 
eller omedvetet och i interaktion med både omgivning och andra aktörer. Dessutom 
menar Dyment och Bell (2008) att skolgårdar kan bli platser för fysiska aktiviteter och 
rörelseglädje. “If school grounds are to realize their potential to promote physical 
activity, they must offer opportunities for forms of active play that appeal more 
broadly to children of varying interests and abilities” (2008:953).  
 
Att integrera lek och lärande i den pedagogiska praktiken är det något som de gällande 
styrdokumenten betonar och skolgården kan erbjuda reella tillfällen för det här 
samspelet förutsatt att man väljer ett arbetssätt som fångar barns intresse på ett roligt, 
givande och lärorikt sätt.  Lust och engagemang är enligt Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) ett måste för lärande idag. ”Man antar att barn lär sig bäst när de 
fångas av något som upptar deras engagemang /…/” (2007:23).  
 
Med lärarens engagemang, fantasi och en noggrann planering kan skolgården bli en 
stor resurs för barns utveckling och lärande. Skolgårdens betydelse för barns 
utveckling och lärande  betonas även i Barnsäkerhetsdelegationen (2003:127) där står 
att “… utemiljön kring förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har stor betydelse 
för elevers utveckling och lärande och utgör en viktig del av barnens uppväxtvillkor” 
(2003:210).  I detta sammanhang får leken stort utrymme och den betonas bland annat i 
det dokumentet som vi nämnde ovan. Lek både inne- och utomhus präglar, i stort sett, 
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den pedagogiska verksamheten både på förskola, skola och fritidshem och skolgården 
är en värdefull lekplats.  
 
Skolgårdens funktion som en mötesplats för att träffa andra barn samt som en plats där 
mycket lek sker tas även upp av Mårtensson (2004). Hon lyfter fram utomhuslekens 
roll för social och intellektuell utveckling och anser att barnen kan använda den,  
exempelvis, ” som bakgrund till att klara av uppgifter och lösa konflikter i det sociala 
livet t.ex. då frågor skall diskuteras, vänskap stärkas eller försoning uppnås” 
(Mårtensson, 2004:116). Därför kan utomhusleken vara både utgångspunkt för 
pedagogisk planering samt inbjudan till rörelse och fysisk aktivitet (a.a). 
 
Heurlin-Norinder (2005) hävdar i sin doktorsavhandling att utomhusleken är också  
betydelsefull för skapandet av en platskänsla som grund för barns platsidentitet. Hon 
menar att barns lek tar plats här och nu och vi bör ge meningsfulla, spännande och 
varierade tillfällen där barns egna upplevelser är grundläggande. Platskänslan uppstår 
när miljön upplevs av barn som utmanande, trygg och lustfylld. Att erbjuda variation 
är centralt i detta sammanhang. Denna platskänsla leder vidare till skapandet av 
platsidentitet som ses som ”ett mentalt rum som utvecklats genom goda erfarenheter i 
uppväxtmiljön /…/” (2005:144). 
 
Forsgård (1987) diskuterar och studerar barns lek på skolgården i sin avhandling,   vars 
syfte är att genom att studera barns lek och deras sätt att bete sig i lek skapa kunskap 
om normer och värden som gäller i deras lekvärld. Hon använder sig av ett 
närstudieperspektiv som enligt hennes mening ger möjlighet att fördjupa sig i det som 
studeras, ”att bryta sönder den större helheten, så att den inneliggande blir synliga” 
(1987:30). Studien genomfördes under ett år och omfattade barn mellan 7 och 12 år. 
Som datainsamlingsintrument väljer hon både deltagande och icke-deltagande 
observationer. Studien visar att skolgården är en viktig lekplats när det gäller utemiljön 
samt ett ställe där barn får tillfällen att träffa andra barn. Skolgården erbjuder, anser 
författaren, två helt skilda kontexttyper. Å ena sidan är ”den spontana kontexten”, det 
vill säga den spontana lekformen, som karakteriseras av frihet i alla möjliga avseende. 
Å andra sidan är ”den ickespontana kontexten” som innehåller i allt detta det motsatta. 
I detta sammanhang framgår att såväl i spontana som ickespontana kontexter är 
demokrati viktigt i barns lekvärld. Att göra sig hört, att ha rätt att ta beslut och att 
kunna välja fritt om man vill delta är väsentliga aspekter i lek. Den lyfter upp normer 
och värden i barns värld. Dessa är inte fasta utan barn brukar forma och omforma dem 
i förhållande till den aktivitet som just för tillfället är aktuell eller skall genomföras. 
 
Szczepanski (2008) beskriver en lärandemodell där utomhusaktiviteter, 
utomhusundervisning men också hälsa är viktiga delar av lärandeprocessen. Enligt 
hans lärandemodell finns det fyra avgörande aspekter av lärande och undervisning som 
det handlar om: personlig och social utveckling, utomhusaktiviteter, miljöundervisning 
och hälsa (bilaga A).  
 

Den första domänen, personlig och social utveckling, omfattar stärkande av 
gruppkänslan, övervinnande av fysiska och mentala barriärer och skapa 
trygghet, genom enskilda och grupprelaterade samarbetsövningar. 
(Szczepanski, 2008:56) 
 

Utomhusaktiviteter, den andra domänen, handlar om relationen mellan 
undervisningens stoff och läroplanens mål. Vikten att utgå från styrdokumentens mål 
när man planerar och organiserar utomhusaktiviteter betonas i detta sammanhang. 
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Författaren kommer sedan på den tredje domänen som innehåller bland annat frågor 
om ”ekologi, lärande för hållbar utveckling, överlevnadsfrågor eller lokalt och globalt 
resursutnyttjande” (Szczepanski, 2008:56). Den sista domänen lyfter fram 
hälsoaspekter och behovet av ett medvetande om dess betydelse för lärandeprocessen. 
 
På ett koncentrerat sätt beskriver också Thigpen (2007) utomhuslekens betydelse för 
barns lärande. 
 

Outdoor play provides important opportunities to explore the natural world 
and learn about our environment. Very young children explore through 
their senses, and the outdoors presents a new world of sights, sounds, 
smells, and tactile experiences (Thigpen, 2007:19). 
 

3.3.2 Utomhuslek och hälsofrämjande arbete på skolgården 
 
I dagens samhälle ökar barns innesittande aktiviteter och deras sysselsättningar är allt 
mer statiska. Socialstyrelsen (2012) och Statens folkhälsoinstitut (2011) tar upp olika 
hot när det gäller barns och ungas hälsa. Å ena sidan betonas i Socialstyrelsens 
årsrapport (2012) att under de senaste åren har stress och psykisk ohälsa bland unga 
ökat. Å andra sidan understryker Statens folkhälsoinstitut (2011) att andelen barn och 
unga med övervikt och fetma ökade från 1970-talet fram till 2000-talets början. Även 
om statistiken inte ser så bra ut finns det också positiva aspekter som den lyfter fram. 
De handlar om ett ökat medvetande när det gäller rörelses positiva effekter för hälsa 
som i sin tur har lett till olika förändringar i samhället. Att gå eller cykla till skolan 
samt att få flera tillfällen till fysisk aktivitet under skoldagen är några exempel på 
dessa förändringar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Vidare påpekas att trots de här 
förbättringarna bör man satsa på fortsatta åtgärder eftersom det finns många barn och 
vuxna som har viktproblem.  
 
Behovet av ytterligare insatser inom området lyfts också fram av Thigpen (2007). Han 
menar att de miljöer som främjar och stödjer barns fysiska aktivitet och som gör det 
möjligt för ungas kroppar att röra sig obegränsat måste ses som en nödvändighet, inte 
en lyx för våra barn. Vidare påpekar samma författare att förebyggandet av övervikt 
och fetma måste börja tidigt i livet för att kunna motverka en allt mer ohälsosam och 
stillasittande livsstil. 
 

Children are consistently encouraged to sit still, slow down, stop running, and 
otherwise curb their movement and motion. Many children who spend long 
hours in child care programs that fail to keep them physically active also have 
limited opportunities to engage in outdoor, physically stimulating play after 
they return home because, after a long workday, their parents have many other 
family responsibilities to attend to and may not have time to play. (2007:19) 

 
Nästan liknade tankar tar också Mårtensson (2004) upp och anser att ”demografi, 
barnfamiljers tidspress, trafikmiljön och värdeförskjutningar” är viktiga faktorer som 
kan påverka och begränsa barns tillgång till lek, rörelse och fysisk aktivitet utomhus 
(2004:16).  
 
Trots detta hävdar Ottosson och Ottosson (2006) att i Sverige är det en tradition att 
vara nära naturen och att må bra kopplas starkt med att vara ute. Naturen, anser 
författarna, ses som en viktig källa för hälsa. I detta sammanhang kan skolan och 
fritidshemmet vara viktiga miljöer som erbjuder möjligheter att tidigt i livet närma sig 
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naturen och skapa en inre motivation för att spendera mer tid ute. Dessutom bör dessa 
verksamheter vara engagerade i hälsofrämjande arbete eftersom de kan erbjuda, med 
hjälp av utomhuspedagogikens potential, flera och varierade tillfällen som kan bidra 
till en hållbar livsstil och hälsosamma livsvanor. Uteleken på skolgården kan användas 
som primärt redskap i det hälsofrämjande arbetet men det är lärarens ansvar att erbjuda 
och organisera varierande och meningsfulla aktiviteter. “As an early childhood 
educator, you are in a powerful and unique position to make sure that children’s 
exposure to the outdoors and its ever-changing wonders is woven into the core of your 
curriculum - and the fabric of their day” (Oliver och Klugman, 2005:7). 
 
Wolmesjö (2006) menar att hälsoarbetet i skolan är ”ett komplext begrepp där ökad 
fysisk aktivitet bara är en del av det arbete som pågår” (2006:2). Att skolan erbjuder 
minst 30-minuters fysiska aktiviteter per dag är enligt författaren ett förslag för att öka 
barnens fysiska aktivitet.  
 
Nilsson (2010) tar upp några skäl för tillämpning av utomhuspedagogik ur ett 
hälsoperspektiv och anser att de barn, elever och lärare som vistas mycket utomhus är 
fysiskt friskare, deras motorik är bättre och nivåerna av stresshormoner är längre. 
Dessutom menar hon att konflikterna blir färre och känslan av välbefinnande ökar i 
natursköna miljöer.  I samma anda framhäver Lundegård, Wickman och Wohlin 
(2004) att utomhusaktiviteter ”drivs till stor del av sitt uppror inte bara mot 
innesittande utan också av sina positiva anspråk på ökad autenticitet och sinnlighet i 
skolarbetet” (2004:8). 
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4 Teorianknytning 
 
4.1 Ett salutogent perspektiv på hälsa och begreppet KASAM 
 
Aaron Antonovsky är välkänd för sitt salutogena perspektiv på hälsa. Detta kan ses 
som en teori om hälsa där fokusen ligger på hälsoutveckling, på faktorer som bidrar till 
att bevara hälsa. Quennerstedt (2006) anser att det inte handlar om man är frisk eller 
inte utan om olika hälsoutvecklandefaktorer. Ett sådant perspektiv på hälsa, fortsätter 
författaren, får till följd att ”en mängd faktorer kan ses som hälsoresurser och därmed 
som hälsoutvecklande” (2006: 207). Identifiering och implementering av dessa 
faktorer, det vill säga faktorer som stödjer och främjar hälsa är centrala i detta 
perspektiv. Enligt denna teori ses människan som dynamiskt och delaktigt i sociala 
relationer samt i ett kontinuerligt samspel med omgivningen. 
 
Hälsa betraktas här, anser samma forskare, som en dynamisk process som innefattar 
fysiska, psykiska, och sociala dimensioner i ett samspel mellan individ och omgivning. 
”Man kan exempelvis inte bara påverka en individs fysiska hälsa utan att samtidigt ta 
hänsyn till att psykiska och sociala aspekter påverkas samtidigt” (Quennerstedt, 
2006:196). I samma anda anser Medin och Alexandersson (2000) att hälsa skapas ”… i 
rörelse och utvecklas i relation individ, handling, omgivning” (2000:70). 
 
Ett centralt begrepp hos Antonovsky är ”känsla av sammanhang”, den så kallade 
KASAM, som består av tre olika komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. 
 
Begriplighet definieras av Antonovsky (1991) som ett förhållningssätt där man 
upplever omgivningen som strukturerad och förklarlig. Det handlar om att skapa 
ordning i vad som finns i tillvaron för att inte uppleva det som kaotiskt och svårt att 
hantera. Det är viktigt att förstå hur saker och ting håller ihop och att uppleva all 
information som förutsägbara och begripliga. 
 
Hanterbarhet står enligt Antonovsky (1991) för att hitta lämpliga resurser och ha 
tillgång till dem, förfoga över vilka resurser som ska användas samt balansera dem för 
att kunna klara av olika svårigheter eller problem på bästa sättet. Det refereras inte 
bara till att man ser sig själv som en resurs utan att man också se andra personer samt 
omgivningen som tillgängliga resurser.  
 
Meningsfullhet innebär att människan blir engagerad och delaktig i världen och att hon 
känner att denna utmaning är värdefull. Antonovsky (1991) hävdar att detta 
representerar en mycket viktig känslomässig grund som motiverar individen att lösa 
olika uppgifter med hjälp av både kunskaper och resurser. 
 
Enligt Quennerstedt (2006) representerar känsla av sammanhang ett sätt att bevara och 
utveckla hälsa. Den är en avgörande faktor för elevers hälsa som konkretiseras i 
praktiken genom en begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning.  Dessa tre 
komponenter bör ses som centrala när det gäller arbetet från ett salutogent perspektiv 
inom skolväsendet eftersom känsla av sammanhang, enligt Antonovsky, är något som 
utvecklas genom hela livet men främst i barn- och ungdomsålder. I detta sammanhang 
kommer skolan att spela stor roll när det gäller utvecklandet av barnens KASAM. 
Barnens känsla av sammanhang kan stärkas genom att skolan och fritidshemmet 
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erbjuder lärandesituationer som gör att barn upplever och förstår meningsfullhet i sina 
dagliga aktiviteter. Det handlar om aktiviteter som lockar barnens lust, engagemang 
och motivation att delta i.   
 
4.2 Pragmatismen – en teori om lärande 
 
John Dewey har haft stort inflytande på skol- och utbildningsfrågor i mer än hundra år. 
Dewey är en av pragmatismens mest kända förfader och detta synsätt på lärande, anser 
vi är relevant för att tolka våra resultat. Pragmatismen betonar skolans roll i 
demokratins formande samt en kunskapssyn där teori och praktik vävs ihop i en 
praktisk handling som inte är möjligt utan tänkande och reflektion.  
 
I pragmatismens perspektiv växer barn upp som aktiva sökande varelser i sociala 
miljöer. Människan betraktas som en samhällsmedborgare som bör förberedas av 
skolan för att leva i ett demokratiskt samhälle. Enligt Dewey (2004) är skolan 
”samhällets styrinstrument” när det gäller både samhällets och barns individuella 
utveckling. I detta sammanhang blir det väldigt viktigt hur undervisningen ska 
utformas. Enligt Säljö (2010) ska skolan ”bygga på och knyta an till barns levda 
erfarenheter, och den måste hjälpa dem att utveckla kunskaper som är relevanta för ett 
nytt och mer komplicerat samhälle” (2010:176).  Detta innebär samspel och 
interaktion mellan elever och elever och lärare, gemensamma aktiviteter präglade av 
kommunikation, samarbete och inflytande samt möjlighet till att barn utbyter tankar 
och idéer om sina erfarenheter. Att organisera, vägleda och styra det här samspelet är, 
pedagogens uppgift anser Dewey (2004). Dessutom hävdar Dewey att en väldigt viktig 
aspekt är att ständigt uppmärksamma det som barn är intresserade av eftersom 
”intressen är tecken och symptom på växande förmåga” (2004:54). 
 
Dewey betonar också de praktiska kunskaperna som varje barn utvecklar i egen takt 
och i olika sammanhang. Ytterligare påpekar han att det som barn lär sig genom egna 
handlingar, i samspel med andra och omgivningen blir ännu mer betydelsefulla för 
dem eftersom de är aktivt deltagande i den skapande processen. Utemiljön blir här en 
viktig plats för lärande som ger förutsättningar för att barn lär sig av varandra genom 
praktisk handling.  “Det, som lärjungar lära av varandra ute på skolgården, är tusen 
gånger nyttigare för dem, än allt det, som man kan bibringa dem i skolrummet” 
(Dewey och Dewey, 1917:14).  
 
Ett viktigt begrepp som är förknippat med Dewey är ”learning by doing”. Detta tolkas 
av Quennerstedt (2006) som att ”vi lär oss i världen genom att agera i den” (2006:62). 
Vi skapar mening om världen och oss själva genom våra handlingar och i relation till 
omgivningen. Att barn får lära sig i naturliga sammanhang och får möjlighet att prova, 
erfara, handla och reflektera för att skapa kunskap och öka förståelse bör vara 
integrerade delar i lärandeprocessen. I detta sammanhang blir växling mellan teori och 
praktik betydelsefullt för inlärningsprocessen och barns kunskapsutveckling. Även 
Szczepanski (2007) tar upp Deweys syn på lärande och kunskap när han beskriver 
utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande och utveckling. Han skriver: ”vi 
måste lära i naturliga sammanhang och bli berörda, vi måste gripa för att begripa för 
att utveckla begreppsförståelse” (2007:17).  
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4.3 Människans multipla intelligensers betydelse för lärande 
 
Howard Gardner är professor, forskare och författare och hans stora intresseområde är 
människans intelligens och hennes sätt att tänka. Barn, skola och undervisning står 
därför mycket i fokus för hans forskning.  
 
I sin bok ”De sju intelligenserna” som kom ut 1983, har han utvecklat sin teori om 
människans multipla intelligenser. Den har blivit känd runt om i världen och står för 
inspiration för många pedagoger och lärare. Med hjälp av undersökningar och 
forskning har Gardner kommit fram till att vi, människor, har olika sorters intelligenser 
och inte bara en. Han pratar om människans ”sju olika sätt att känna världen”, det vill 
säga de sju mänskliga intelligenserna (1998:25). Vi har alla dessa typer av 
intelligenser, anser Gardner (1998), men det som skiljer sig åt är intelligensernas 
relativa styrka samt hur dessa kombineras och används. Därför är var och en av oss bra 
inom ett visst område och svagare inom andra. Det är därför vi ”lär, minns, presterar 
och förstår på olika sätt” (1998:25). Kopplingen till skolans värld är stark. Att man 
förstår alla dessa aspekter är viktigt för en lärare samt för hur man planerar och 
organiserar undervisningen. Det kan, exempelvis, lätt förklara varför vissa barn har lätt 
att lära sig teori och använda sig av symboler, medan andra behöver praktiskt arbete 
för att kunna skapa bättre förståelse och att avkoda abstrakta begrepp. De flesta 
eleverna, anser Gardner (1998), ”skulle fungera bättre om ämnena kunde presenteras 
på många olika sätt och inlärning kunde mätas på olika sätt” (1998:26). 
 
Den första typen av intelligens som Gardner (1998) lyfter upp är lingvistisk intelligens 
som handlar om människans förmåga att hantera och använda språket. Individer med 
hög sådan intelligens är bra på att skriva, läsa och tala. De har bland annat lätt att lära 
sig främmande språk eller skriva uppsatser. Den logisk-matematiska intelligensen 
innebär att man är väldigt duktig på att se logiska, matematiska mönster, att 
klassificera och kategorisera eller att göra uppskattningar. Den tredje intelligensen 
handlar om en spatial intelligens. Människor med en utvecklad spatial intelligens har 
lätt att, till exempel, orientera sig i omgivningen, läsa kartor och använda form, färg, 
mönster eller linjer. Hög musikalisk intelligens visar sig hos de människor som har en 
utvecklat känsla för rytm, ton och melodi samt har lätt för att uttrycka olika genrers 
musik. Den kroppsliga-kinestetiska intelligensen är ett annat sätt att lära känna världen 
och handlar om individens skicklighet att använda sin kropp för att göra och lära sig 
saker och ting. Dessa människor har utvecklade fysiska färdigheter och är duktiga på 
att göra fysiskt krävande aktiviteter och på att klara av och lösa uppgifter som kräver 
bra förmåga att behärska kroppen. Den sociala intelligensen eller interpersonella 
intelligensen omfattar individens förmåga att förstå andra samt att förstå sig själv. 
Människor med en utvecklad social intelligens är lyhörda, empatiska och tycker om att 
vara och arbeta med andra. Den sista men inte minst viktiga formen av intelligens som 
enligt Gardner handlar om en intrapersonell intelligens. Den rör de individer som har 
en god förmåga att förstå sina egna känslor och handlingar samt att visa medvetenhet 
för sina positiva och negativa sidor. Sådana människor älskar att arbeta självständigt 
och vet vad de behöver för att nå sina mål och må bra. 
 
Till de här sju intelligenserna har Gardner senare lagt till ytterligare två, natur-
intelligens och existens-intelligens. Den natur-intelligensen handlar om individens 
skicklighet att åtskilja och känna igen till exempel blommor, olika träd och så vidare 
samt lusten att vara i naturen. Existens-intelligens handlar om de individer som har ett 
stort intresse för livsfrågor.  
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Med tanke på den här teorin ska vi försöka tolka och förstå fritidslärarnas argument för 
att använda utomhuslek som redskap i deras arbetssätt i fritidsverksamheten. Genom 
att ha kunskap om dessa individuella skillnader, anser Gardner (1998), förbättras inte 
bara ”chanserna till förståelse om ett flertal infallsvinklar uppmärksammas och 
används, utan samtidigt utvidgas också vårt sätt att göra kunskapen begriplig” 
(1998:26). 
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5 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs både den hermeneutiska ansatsen samt också den kvalitativa 
forskningsmetoden som används i vår uppsats. Dessutom presenteras intervjun som 
undersökningsinstrument lite närmare samt studiens genomförande och etiska 
överväganden. 
 
5.1 Val av metodsansats 
 
I förhållande till syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ 
undersökning. Patel och Davidson (2011) menar att det är forskningsfrågan som avgör 
om man ska välja kvantitativ eller kvalitativ inriktning. Eftersom vi vill skildra 
fritidslärarnas beskrivningar hur och varför de arbetar med utomhuslek på skolgården 
menar vi att den kvalitativa metoden passar bäst. Vi vill tolka och försöka förstå detta 
eftersom att ”tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar 
eller en kultur” är enligt Patel och Davidson (2011) syftet med det kvalitativa fallet. 
Om vi ville med undersökningen att upptäcka företeelser, att förklara något istället för 
att förstå något då hade vi kunnat välja en kvantitativ ansats. 
 
Som analysmetod ansåg vi att den hermeneutiska ansatsen passar bra.  Enligt Patel och 
Davidson (2011) är den ”en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker 
förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen” (2011:28). För länge sedan 
användes hermeneutiken som en metod för att tolka bibeltexter med idag tillämpas den 
även för tolkning av andra texter, handlingar eller samtal.  Den anses vara 
positivismens motsats och till skillnad från den ”som studerar forskningsobjekten bit 
för bit” karakteriseras hermeneutiken av den så kallade del/helhetsprincip. Den innebär 
ett växelspel mellan helhet och delar och tvärtom för att på detta sätt skapa förståelse. 
Forskarens egen förförståelse är centralt i en hermeneutisk tolkning. 
 
”Den hermeneutiska spiralen” är ett välkänt begrepp inom hermeneutiken. Den handlar 
om att kunskap revideras och nyanseras kontinuerligt för att få något nytt. Patel och 
Davidson (2011) beskriver detta på följande sätt: 
 

Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, 
allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck 
för det genuint mänskliga. ( 2011:30) 

 
5.2 Datainsamlingsinstrument 
 
När det gäller vårt datainsamlingsinstrument har vi valt att använda oss av kvalitativ 
semistrukturerad intervjun (bilaga A). Det finns olika metoder för att samla in data 
men vår kvalitativa undersökning baseras på den här typen av intervju. Valet av en 
eller annan metod påverkas av de formulerade frågeställningarna som man bör ta 
hänsyn till och i vårt fall anser vi att intervjun passar för att fånga in fritidslärarnas 
tankar och åsikter kring hur och varför de väljer att arbeta med utomhuslek på 
skolgården.  
 
Intervju är en metod som innebär ett samtal som har till syfte att samla information om 
en viss problematik och som ger möjlighet till djupare förståelse inom det område som 
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ska studeras. Därför menar vi att genom att genomföra intervjuer kan vi få den 
information som kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar.  
 
Intervjuns syfte är att synliggöra hur fritidslärarna beskriver användning av 
utomhuslek som ett arbetssätt i sin verksamhet samt deras argument för att arbeta med 
det. Vår tanke har varit att försöka formulera frågor som är relevanta för vår 
undersöknings syfte. Med hjälp av ett begripligt språk samt fördjupningsfrågor som 
utvecklar deras berättelser ännu mer har vi försökt att fånga in så mycket och tydlig 
information som möjligt. Intervjuns konstruktion följer en logisk ordning av frågorna 
som innehåller både bakgrundsfrågor och åsiktsfrågor. Dessutom har intervjuerna 
dokumenterats med hjälp av både korta anteckningar som förs under intervjuns gång 
samt inspelning med mobiltelefoner.  Syftet med inspelningen var att få med lärarnas 
svar och inte avbryta dem medan de pratade. 
 
5.3 Urval 
 
Vår intervjugrupp består av sex utbildade fritidslärare som arbetar på fyra olika skolor 
som är belägna i Småland. Tre skolor ligger i mindre samhällen medan en finns i en 
medelstor stad. De valda respondenterna är i fyrtioårsåldern förutom en som är i 
sextioårsåldern. Deras erfarenhetsnivåer skiljer sig inte så mycket, alla har omkring 
tjugo års erfarenhet som fritidslärare. Vi valde att intervjua utbildade fritidslärare 
eftersom de har mycket erfarenhet och kan ha bra kunskap när det gäller frågorna i vår 
undersökning. 
 
Samtliga namn som anges i uppsatsen är fingerade. Lärarna var informerade om att 
deras identitet skyddas och bara kön, ålder och hur länge de har arbetat som 
fritidslärare presenteras i vårt arbete. 
 
Robert jobbar i stad på en skola med cirka 400 barn. På fritidshemmet finns 180 barn 
inskrivna på två avdelningar där sammanlagt 16 personer arbetar. 
 
Mikaela arbetar på en F-6 landsbygdsskola med ungefär 100 barn. Fritidshemmet har 
43 barn inskrivna på den enda avdelningen och här jobbar 5 personer i olika 
kombinationstjänster.  
 
Lina och Gunilla arbetar på en F-6 skola med 270 elever som är belägen i en mindre 
ort. 80 barn är inskrivna på fritidshem på två olika avdelningar med 6 stycken 
personal. 
 
Sara och Lotta jobbar i ett mindre samhälle på en F-6 skola med cirka 215 elever. Här 
finns det två fritidsavdelningar med 20 barn var och 4 personal.  
 
5.4 Genomförande 
 
Vi kontaktade fem av respondenterna som vi lärt känna från vår tidigare 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). En av våra lärare på universitetet hjälpte oss 
med att kontakta en fritidslärare som har utomhuspedagogik som intresse och gärna 
använder utemiljön som pedagogiskt rum. En första kontakt togs med våra 
respondenter via telefonsamtal där vi frågade om de ville ställa upp på intervju. Då 
fick de information om intervjuns syfte, ämnesområdet samt att det inte finns rätt eller 
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fel utan att det handlar om deras personliga erfarenheter och åsikter. Dessutom bad vi 
om tillåtelse att spela in intervjuerna och talade om att vi också skulle skicka vårt 
missiv via mejl så att de få chansen att få veta mer om vår studie samt bestämma sig 
om de vill delta i vår undersökning eller inte. Alla sex fritidslärare som vi kontaktade 
tackade ja och då kom vi överens om tid och plats där intervjuerna skulle ske.  
 
Intervjuerna tog cirka 30 minuter per respondent och genomfördes på de skolorna där 
respondenterna jobbar i ett särskilt rum så att ingen och inget skulle störa oss. Att våra 
intervjuer genomfördes på en bekant plats för våra respondenter såg vi som positivt 
eftersom de då känner sig ”hemma”. Dessutom har vi försökt skapa ett positivt och 
bekvämt intervjuklimat som inbjuder fritidslärarna att koppla av och ger dem 
möjlighet att fokusera på ämnet. För att utveckla vår förståelse har vi använt oss av 
fördjupningsfrågor. Intervjuerna har skett muntligt och har spelats in för att vi ska 
kunna få ett så korrekt intervjumaterial som möjligt. Alla intervjuerna genomförde vi 
tillsammans eftersom vi ville fånga in så mycket som möjligt av respondenternas svar 
för att senare kunna analysera dessa. 
 
5.5 Metodkritik 
 
Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi anser att den erbjuder större 
möjligheter för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi är intresserade av 
fritidslärarnas beskrivningar om hur och varför de använder utomhuslek på skolgården. 
Det vill säga att vi vill skapa förståelse för ”något” och den kvalitativa metoden ger oss 
den här möjligheten. 
 
Vi valde att genomföra intervjuer med tanke på att få mer kunskap och djupare insikter 
om det som vi studerar.  Bland de viktigaste fördelarna med en intervju är enligt 
Bjørndal (2005) att man kan få någon annans perspektiv genom att de berättar om sina 
åsikter och upplevelser. Man kan se respondentens gester, mimik eller tonfall samt att 
man kan använda följdfrågor. På det här sättet kan man få en detaljerad och nyanserad 
beskrivning av problematiken och ett fördjupat och utvecklat material för vår studie. 
Dessutom kan man upptäcka eventuella oklarheter angående intervjuns frågor och man 
får chansen att tydliggöra dessa och på så sätt minska risken för missförstånd. 
 
Bjørndal (2005) anser att nackdelar med intervjuer är att de är tidskrävande när det 
gäller både genomförande och bearbetning av svar. Det krävs en viss erfarenhet för att 
bli bra på att intervjua andra personer. Dessutom kan det hända att intervjuaren tolkar 
svaren felaktigt under bearbetningen på grund av sina egna åsikter och uppfattningar 
Det kan i sin tur leda till felaktiga studieresultat. 
 
Utav dessa för- och nackdelar som vi har presenterat ovan anser vi att det kunde finnas 
en risk att respondenternas svar kunde vara påverkade av oss på ett omedvetet sätt. Vår 
förförståelse och kunskap i ämnet ligger i så fall till grund för eventuell påverkan. 
 
För att få en bild av undersökningskvalitet är det enligt Denscombe (2009) väsentligt 
att se till några viktiga kriterier som till exempel: validitet (trovärdighet), tillförlitlighet 
(pålitlighet), generaliserbarhet (överförbarhet), objektivitet. Författaren definierar 
dessa begrepp på följande sätt: 
 
Validitet handlar om att det som undersöks och analyseras är behandlat på ett noggrant 
och precist sätt och de insamlade data är exakta och relevanta för det som studeras. 
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Tillförlitlighet refererar till att metoden ”är neutral till sin verkan om det skulle var 
konsekvent ifall det användes vid en rad olika tillfällen” (2009:378). Objektivitet 
handlar om forskarens förmåga att hålla sig neutralt under hela forskningsprocessen 
och inte påverka resultatet med egna synpunkter. 
 
Eftersom kvalitativ forskning brukar baseras på relativt få fall handlar 
generaliserbarhet om sannolikhet när det gäller möjligheten att tillämpa resultatet på en 
allmän nivå. Enligt Bryman (2002) är det svårt att generalisera kvalitativa 
forskningsresultaten i andra situationer än den i vilken de producerades. Men hur kan 
då ett fall vara representativ för andra fall? Han menar att resultaten från kvalitativ 
forskning ska generaliseras till teori och inte till personen. Det som är viktigt när det 
gäller generaliserbarhet i sådana studier är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som 
man drar av undersökningen.  
 
I vårt arbete har vi försökt ta hänsyn till dessa kriterier genom att vara noggranna, 
konsekventa och neutrala i hela undersökningsprocessen (genomförande, 
datainsamlingsinstrument och resultat). Rent praktiskt har vi formulerat våra 
intervjufrågor i relation till syftet och frågeställningarna och har använd oss av både 
öppna och fördjupningsfrågor. Vi har spelat in våra intervjuer och har tagit 
anteckningar på plats. 
 
5.6 Etiska överväganden 
 
När man gör en forskningsundersökning är det väldigt viktigt att följa fyra etiska 
principer. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska de utgöra rekommendationer för forskare 
och här ingår det så kallade individskyddskravet som handlar om fyra allmänna krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att man skall informera deltagarna i undersökningen om 
vad den handlar om, att det är frivilligt att delta samt att det går att avbryta sin 
medverkan. Rent praktiskt har vi försökt att uppfylla detta krav genom att ge alla 
information till de valda fritidslärarna, både muntligt och skriftligt (bilaga C). 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren skall ha fått tillstånd utifrån både skolans 
ledning och intervjudeltagaren för genomförandet av intervjun. Genom att be om 
tillåtelse att genomföra undersökningen har vi tagit hänsyn till den andra etiska 
principen. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om personer som deltar i 
undersökningen, skall förvaras på det viset att ingen kommer åt informationen. I vårt 
arbete har all information om intervjudeltagarna avkodats och förvarats skyddat för 
andra personer, det vill säga att alla som deltog i undersökning är anonyma. 
 
Nyttjandekravet innebär, att informationen som samlats in skall endast användas till 
det sagda forsknings ändamålet. I vårt fall är det ett examensarbete som gäller och allt 
som vi gjorde och fick ta reda på ska användas endast till vår uppgift och det ska 
hjälpa oss, direkt eller indirekt, till något som kommer att förhoppningsvis bidra 
positivt till både lärarutbildningen och fritidshemmets verksamhet.  
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5.7 Bearbetning av data 
 
När man gör en kvalitativ dataanalys ska man ta hänsyn till fyra olika principer som 
enligt Denscombe (2009) är vägledande i denna typ av analysen. Den första principen 
handlar om att analysen av insamlade data samt forskningens slutsatser ska grundas 
strikt på det material som har samlats in. Förklaringen av data, säger den andra 
principen, ” … ska komma ur en mycket noggrann läsning av data” (2009:367). 
Dessutom är det förbjudet att föra in i analysen fördomar eller snedvridning och hela 
den här analysprocessen ska vara en ”repetitiv process” (2009:368).  
 
I vårt arbete har vi analyserat och tolkat de insamlade data och tagit hänsyn till alla 
dessa principer. För att samla in vår empiri, till exempel, valde vi att spela in 
intervjuerna och för att också kunna ta nytta av intervjuarens kroppsspråk och 
beteende tog vi korta anteckningar. Bearbetningen av  insamlade data började med att 
transkribera våra intervjuer och sedan läsa noggrant och upprepade gånger materialet 
för att på bästa sätt kunna fånga in det som våra respondenter menade. Vi var väldigt 
noga med att hålla oss till våra frågeställningar men också att tänka på vår valda teori. 
Med hänsyn till dessa började vi sortera och analysera det som våra respondenter har 
sagt samt ta bort den information som var irrelevant och onödig för vår undersökning. 
Vi har format kategorierna genom att försöka se mönster och teman i respondenternas 
svar. På detta sätt har vi fått två stora centrala teman med varsitt tre kategorier. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de olika aspekterna som vi har kommit fram till efter 
sammanställningen av alla intervjuer. Utifrån det sammanställda materialet har vi 
identifierat två centrala teman i relation till undersökningens syfte och frågeställningar: 
Utomhuslek – ett arbetssätt i fritidsverksamheten och Utomhuslek – en källa till barns 
utveckling. Varje tema innehåller tre underrubriker.  
 
6.1 Utomhuslek – ett arbetssätt i fritidsverksamheten 
 
Utifrån fritidslärarnas berättelser har vi kommit fram till tre tydliga kategorier 
angående användningen av utomhuslek som ett pedagogiskt redskap i fritidshem. Den 
första handlar om ämnesinriktade lekar och aktiviteter, den andra om sporter och olika 
grupplekar medan den sista lyfter fram den fria leken som ett sätt att använda barns lek 
på skolgården i fritidsverksamhet. 
 
6.1.1 Ämnesinriktade lekar och aktiviteter  

 
Nästan alla våra respondenter är överens att en av fritidshemmets viktigaste uppdrag är 
att komplettera skolan. De försöker på ett medvetet sätt driva mer skolinriktade lekar 
och aktiviteter samt flytta lärandet från vanliga lokaler ut i naturen. De anser att allt 
som man gör inne kan man också göra ute och att skolgården kan vara en bra 
lärandemiljö. Matematik, idrott, musik, naturkunskap eller språk är ett par exempel på 
ämnen som de tycker är väldigt lätta att träna på skolgården.  Vidare påpekar de att 
barn uppfattar sådana aktiviteter som roliga, stimulerande och uppmuntrade.  
 

Vi försöker komplettera skolan så mycket vi kan och hänga på samma 
område som de jobbar i skolan. Vi arbetar mycket med matematik 
genom till exempel att sortera, klassificera, uppskatta, mäta, räkna osv. 
Ofta sätter vi ord på våra upplevelser och då jobbar vi med språk eller 
tränar och utvecklar motorik genom att använda naturliga eller 
tillverkade hinderbanor. (Lina)  

 
En av våra intervjuade fritidslärare håller inte riktigt med de andra och menar att det är 
skolans uppgift att arbeta ämnesinriktat och att bedriva styrda och strukturerade 
aktiviteter. Däremot bör fritidshemmet respektera barns fria tid och inte lägga så mycket 
vikt på det sättet att arbeta på utan ge barn möjlighet att själva bestämma vad de vill 
göra.  
 

Jag vill ju alltid att de ska ha ett val… de ska välja själva det som de vill 
göra för att det är deras fria tid. (Gunilla) 

 
 
6.1.2 Grupplekar och sporter 
 
Alla de intervjuade fritidslärarna säger att olika sporter och lekar i grupp är vanliga på 
skolgården. Samarbetslekar, kamratövningar, olika slags banor eller enkla påhittade 
lekar är bara några exempel som våra respondenter lyfter fram. Hur mycket tid de 
ägnar för sådana lekar och aktiviteter skiljer sig från ett fritidshem till ett annat. På tre 
av de fyra fritidshemmen finns det vissa bestämda dagar för sådana organiserade lekar 
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och sporter utomhus. Sara anser till exempel att där hon jobbar finns det två dagar i 
veckan när de planerar och genomförar dessa aktiviteter. 

 
Vi har en fantastisk närmiljö som ger oss massa möjligheter. Två dagar 
i veckan har vi organiserade aktiviteter och lekar på skolgården. Då 
ger vi barn olika alternativ och förslag på lekar och aktiviteter. Även 
om dessa tillfällen är, kan man säga, bestämda i förhand tycker barn att 
det är roligt och spännande. Vi försöker i alla fall ta hänsyn till barnens 
intresse och önskningar när vi väljer dessa. Oftast kör vi också lekar 
som barnen har uppfunnit själva. (Sara) 

 
På ett annat fritidshem, där Lina arbetar, är sådana tillfällen inte bestämda i förväg 
utan det är mer fotboll, bandy, brännboll eller hinderbanor som organiseras på 
skolgården.  Hon anser att fotbollsplanen används väldigt mycket både för 
fotbollsmatcher men också för andra lekar och sporter som kräver stora ytor. 
Dessutom är bandy och brännboll de vanligaste sporterna som barn praktiserar på den 
fritidsgården. Det händer relativt ofta att man tillverkar hinderbanor. 
 

Vi brukar också tillverka olika banor och använda skolgårdens 
naturliga möjligheter på ett väldigt kreativt och roligt sätt. Vi har,  till 
exempel, några träd som har ramlat och då är det lättare att fixa 
hinderbanor på olika sätt. (Lina) 

 
Samtliga fritidslärare lyfter upp fotboll, brännboll samt lekar som ”bollen i burken”, 
”farbror tiger” eller ”kom alla mina kycklingar” som favoriterna bland barnen. Under 
vintertiden är det bara vissa fritidshem som har möjlighet att organisera, exempelvis, 
riktiga pulkatävlingar medan andra organiserar inga särskilda aktiviteter på skolgården 
utan är det är mest fri lek. Tre av de fyra fritidshemmen  har tillgång till ishall och då 
brukar de använda den för att planera och organisera ishokeymatcher, olika lekar eller 
för att åka skridskor. 
 
6.1.3 Fri lek  
 
Alla våra respondenter har lyft fram att fri lek har en viktig roll för barn och att de 
skapar utrymme för fri lek kontinuerligt. Enligt deras mening representerar fri lek en 
självklarhet under barnens tillvaro på fritidshem. På alla fritidshem erbjuder man minst 
ett tillfälle per dag för att barn ska leka fritt och göra vad de vill. Några av dem 
erbjuder ännu flera sådana stunder både innan och efter mellanmål. De har också 
påpekat barns behov att ha tillgång till lekar som är ”regelfria” där barn själva 
bestämmer tillsammans på vilket sätt leken ska genomföras och löser eventuella 
konflikter på egen hand. 
 

Genom gemensam överenskommelse men samtidigt med frihet att själva 
välja lekutrymmet, lekkamrater och leksaker skapar barnen fantasifulla 
stunder. (Sara) 

 
I leken koncentrerar barn sig på vad de gör och blir mycket involverade i själva leken. 
De får chansen att visa både sina känslor och kunskaper samt att agera och interagera 
genom att befinna sig i olika situationer. Dessutom blir barn motiverande att göra detta 
eftersom de kan känna att de har en bättre kontroll av situationen i leken än i 
verkligheten.   
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Våra barn brukar leka utomhus varje dag både innan och efter 
mellanmål. De brukar leka lekar som associeras till vardagliga händelser 
som till exempel att laga mat, cykla, rida häst, mamma – pappa – barn 
eller leka skolan. De bearbetar dessa vardagliga situationer och hanterar 
dem på ett annat sätt. (Lotta) 

 
En av respondenterna lyfter fram att fri lek kan fungera som en lösning i verksamheter 
med trånga lokaler och stora barngrupper. En sådan lösning kan ha positiva effekter 
för barn eftersom de har roligt när det gäller sådana spontana lekar. 
 

Jag tycker att leken blir mer levande utomhus. Att erbjuda barn möjlighet 
till spontan lek är väldigt viktigt. Vi brukar oftast utgå från en gemensam 
aktivitet men sedan när den fria leken sker då blir vi bara observatörer. 
Jag blir väldigt glad när alla barnen på vår avdelning är i full lek. (Lina) 

 
Några fritidslärare anser att skolgårdens utformning påverkar barns fria lek i hög grad 
och därför bör skolgården vara inbjudande till lek. Barnen blir duktiga på att använda i 
leken  på ett kreativt sätt det som naturen erbjuder.  
 

Det är ju ingen konst att ha världens bästa motorikbana på skolgården 
utan att den inbjuder till lek och det är det viktigaste. Att barn får leka 
fritt och känna sig fria att göra vad de vill är något som vi också lägger 
vikt på. (Robert) 

 
6.2 Utomhuslek – en källa till barns utveckling 
 
Alla de intervjuade lärarna ansåg att barns utomhuslek har betydelse för deras lärande 
och hälsa på ett eller annat sätt. Det var framförallt tre aspekter de belyste och dessa 
handlar om sinnliga upplevelser och praktisk handling, hälsoaspekter samt social 
träning. 
 
6.2.1 Sinnliga upplevelser och praktisk handling 
 
De flesta fritidslärarna anser att skolgården är en plats där barn får möjlighet att 
uppleva, upptäcka och agera på olika sätt. Riktiga upplevelser skapas genom barns lek 
där deras fantasi och kreativitet saknar gränser. Lina lyfter fram att ute lär barnen sig 
inte bara med huvudet utan med alla sinnen, inte med papper och penna utan med 
naturens material, inte genom att memorera utan genom att uppleva och erfara.  
 

Man lär ju sig på ett annat sätt när man är ute. Barn lär ju sig med 
kroppen väldigt mycket. Lärandet inomhus är mer teoretiskt inriktat 
medan aktiviteten utomhus involverar hela barnet, både hjärnan, 
muskler och hela kroppen i lärandet. (Lina) 

 
Dessutom menar våra respondenter att barn tycker mycket om att vara ute och 
upptäckta nya saker och detta är ännu ett plus som leder till ett hållbart lärande. 
 

De stunder som barn spenderar ute erbjuder dem olika slags 
upplevelser och uppskattas väldigt mycket av barnen. I deras lek sker 
lärandet på ett roligt, naturligt och mer lustfyllt sätt. (Mikaela) 
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Mikaela påpekar vidare att utomhus är barnen inte passiva utan de blir aktiva deltagare 
i sina handlingar och på så sätt skapar de bättre förståelse för saker och ting, de 
kommer ihåg det de ser och gör lättare, lärandeprocessen blir meningsfull. 
 
En annan fritidslärare betonar att genom att använda utomhuspedagogikens 
möjligheter får barn chansen att väva in de teoretiska och abstrakta begreppen i ett 
sammanhang och skapa förståelse för saker och ting genom praktisk handling. Vissa 
barn har lätt för teori medan andra behöver lära sig på ett mer praktiskt och kreativt 
sätt därför menar Sara att: 
 

… det handlar om ett kreativt, konstnärligt sätt att lära sig. Alla är inte 
teoretiker, en del lär sig praktiskt. (Sara) 

 
6.2.2 Hälsoaspekter 
 
Samtliga fritidslärare tycker att det finns en stark koppling mellan utomhuslek och 
hälsa och de anser att barn får ganska mycket gratis ute när det gäller deras hälsa. 
Genom att leka ute får barnen möjlighet att röra på sig, använda hela kroppen och 
aktivera alla muskler samt få frisk luft och energi. Alla dessa faktorer handlar enligt 
våra respondenter om att främja och bevara barns hälsa. 

 
Som gammal lägerräv och friluftsnisse vet jag att eleverna stärks i både 
kropp och knopp om de kan lära sig att vilja vara ute oftare. Det finns 
statistik om att elever som vistas mycket ute är friskare och därmed har 
färre sjukdagar. (Robert) 
 

Dessutom, fortsätter Robert, är det lärares uppgift att skapa en grund och ett intresse 
för barn att vara ute, leka, lära och vistas i naturen. 
 
I samma anda anser en annan fritidslärare genom att våra barn får vara mer fysiskt 
aktiva mår de bättre och har lättare att klara av dagliga skoluppgifter. 
 

Barn behöver springa, vara fysiskt aktiva för att klara av mer, må bra 
och hålla sig friskare. (Mikaela) 

 
Våra respondenter poängterade att barns utevistelse och utelek på skolgården är bland 
annat ett sätt att uppmuntra dem till att vara fysiskt aktiva. En aspekt som återkommer 
i deras berättelser och som de anser som problematisk och aktuell är att barn sitter 
stilla för mycket idag och glömmer bort att röra på sig. Datorn eller tv-spel är bland de 
anledningar som gör att de spenderar mycket tid inomhus. Därför tycker de att barn är 
i ett kontinuerligt behov av att röra på sig och försöker erbjuda reella tillfällen att 
uppmuntra barnen att bli mer aktiva. 
 

Vi känner att barnen idag är lite för stillasittande och att de behöver 
röra på sig. Vi erbjuder tillfällen till rörelse varje dag och vill att barn 
spenderar rätt mycket tid utomhus. Skolgården är en plats där dem 
känner sig trygga och fria, en plats där det finns glädje, skratt och 
mycket lek. Här kan man låta mer, skrika om man vill, hoppa, springa 
osv. (Robert) 
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Fritidslärarna är medvetna att barnens ställning till fysisk aktivitet är oerhörd viktig för 
deras hälsa i framtiden samt att skolan kan spela stor roll för barnens framtida livsstil i 
vuxenålder. Dessutom tycker nästan alla våra respondenter att dessa positiva effekter 
på barns hälsa speglas vidare på deras lärande. Lotta anser till exempel att röra på sig 
utomhus kan öka barns koncentrationsförmåga och koordination. Att träna motoriken 
med hjälp av lek, att kunna få in frisk luft och ny energi till hjärnan bidrar enligt Lotta 
till barnens välbefinnande. 
 
6.2.3 Social träning 
 
Våra respondenter är överens att den sociala delen är en viktig aspekt som barn kan 
träna och utveckla genom deras lek och den är en av deras anledningar till att använda 
utomhuslek. De anser att genom att vara ute och leka tillsammans tränar barnen 
medvetet eller omedvetet deras sociala sida. Dessa gemensamma utomhuslekar och 
aktiviteter kan ha positiva effekter när det gäller gruppens sammanhållning och 
gemenskap. Dessutom är de bra tillfällen för barn att samspela, samarbeta och hjälpa 
varandra, lära sig respektera regler, åsikter eller visa fair-play. Genom lek får barn 
möjlighet att prova olika sociala roller och stegvis skapa sin identitet. 
 

I nästan alla utomhuslekar är man oftast i samband eller i samverkan 
med andra. Det är sällan att du är helt själv utomhus utan du har oftast 
någon mer att diskutera och samarbeta med. (Lotta) 

 
I samma anda påpekar Gunilla att vi lever tillsammans med andra och att redan tidigt 
ta in normer och värden är en nödvändighet samt en väsentlig aspekt som vi måste 
träna på genom barnens lek. Att bemöta andra med respekt, att visa förståelse för och 
att hjälpa varandra kan verka vara lätt att göra men det krävs, faktiskt, ständig träning.  
 

Att leda dem mot de grundläggande demokratiska värderingarna som 
samhället vilar på är en självklarhet i vårt jobb. Hur man beter sig 
mot varandra, hur man uppför sig och tar hand om varandra, det övar 
de i lek. (Gunilla) 

 
Att lära sig umgås är inte enkelt, anser även Lina, men det är något som vi eftersträvar. 
 

Man måste lära sig umgås och det är inte alla som kan. Det tränar inte 
skolan på. Det är fritidshemmets jobb att satsa på barnens sociala 
samspel. (Lina)  

 
En av våra respondenter tycker att den sociala träningen har blivit en av de stora 
utmaningarna på senare tid då eleverna blir mer och mer självständiga och är vana att 
få sin vilja igenom. På grund av detta menar man att fritidslärarnas ansvar blir ännu 
större för att se till att barnen kan visa respekt för varandra. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel ska vi analysera vårt undersökningsresultat genom att utgå utifrån de 
olika teorierna som vi tidigare har presenterat. Analysen består av två delar som 
utformats efter våra frågeställningar.  Vi börjar med att redovisa fritidslärarnas sätt att 
använda barns utomhuslek som pedagogisk redskap i fritidshem och sedan tar vi upp 
deras argument för att arbeta med utomhuslek i verksamhet. 
 

7.1 Utomhuslek – ett arbetssätt i fritidsverksamheten 
 
Användningen av utomhuslek som ett redskap i fritidslärarnas sätt att arbeta på 
fritidshem lyfts fram av våra respondenter på tre olika sätt. Alla lärare har påpekat att 
de använder barns utomhuslek genom att ordna ämnesinriktade aktiviteter, att 
organisera olika lekar och sporter samt att ge barnen utrymme till fri lek. Hur mycket 
vikt de lägger, på ett eller annat sätt, att använda utomhusleken skiljer sig i de olika 
verksamheterna. Detta kan bero på de förutsättningar som varje fritidshem har samt 
också på lärarnas förhållningsätt till ett eller annat sätt att arbeta. 
 
I studien visades att på alla fritidshem är man ute på skolgården en eller flera gånger 
om dagen och då väljer man att ha både fri lek och organiserade lekar och aktiviteter 
(s.19).  Robert (s.21) menar till exempel att på den fritidshem där han jobbar är barnen 
ute varje dag. Även Lina anser att på det fritidshem där hon jobbar är barn ute väldigt 
mycket och att väder eller årstider inte hindrar deras stunder utomhus. Hon menar att 
deras barn är väldigt lekfulla, de älskar och leka ute. 
 
Vikten att utgå utifrån barnens intresse är något som alla respondenter försöker, på ett 
eller annat sätt, ta hänsyn till och därför, anser de, får eleverna ofta vara med och 
bestämma vad de ska göra.  Sara (s.19) är en av respondenterna som lyfter fram detta 
på ett tydligt sätt. Barns egenintresse är något som ses som betydelsefull även i 
Deweys teori. Enligt Dewey (2004) är intressen ”tecken och symtom på växande 
förmåga /…/ de representerar gryende anlag. Därför är det av största vikt för läraren att 
ständigt och uppmärksamt hålla ett öga på vad som intresserar barnen” (2004:54). Fast 
detta, ansåg lärarna, finns det också tillfälle för när de erbjuder olika alternativ att 
barnen att välja på. På tre av de fyra fritidshemmen finns det vissa bestämda dagar när 
lärarna föreslår sådana aktiviteter och lekar utomhus (s.18).  På detta viss är det en 
fritidslärare som skiljer sig från de andra. Gunilla (s.18) tycker att det är barnens fria 
tid som de spenderar på fritidshemmet och då är det naturligt att de helst ska få välja 
själva det som de vill göra och inte lärarna. Det handlar om barns inflytande och 
delaktighet. Genom att ge barn möjlighet att känna sig delaktiga och ha 
medbestämmande i det som sker i verksamheten, fångar man deras engagemang och 
motivation. Som vi ser det, kan detta, med tanke på Antonovskys KASAM-teori, vara 
ett bra sätt att stärka barnens känsla av sammanhang, ett sätt att barn upplever sin tid 
på fritids som meningsfull och stimulerande.    
 
I stort sett har alla fritidslärare som ingått i empirin talat om utomhuslekens 
användning som ett sätt att organisera ämnesinriktade aktiviteter. Även om de inte har 
samma förutsättningar på skolgården visar det sig att de flesta har viljan att skapa olika 
och varierade aktiviteter. Med mycket kreativitet försöker de se till att de dåliga 
förutsättningarna inte begränsar deras handlingar. De försöker, exempelvis, skapa 
olika tillverkade material och använda så mycket som möjligt av de naturföremål eller 
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hushållsskräp som finns för att kunna genomföra varierande aktiviteter. Alla 
respondenter anser att de försöker, så mycket de kan, koppla aktiviteter och lek 
utomhus med skolämnena. De vanligaste ämnena som enligt lärarnas mening är lätt att 
kopplas med det som sker utomhus är: svenska, matematik, musik, idrott och 
naturkunskap. Flera av dem menar faktiskt att allt som man gör inne kan göras ute. 
Detta påpekar också Sara som anser att allt går att göra utomhus och få in i ett 
sammanhang, i ett samband på ett kreativt och roligt sätt. Det är något som 
Lärarförbundet (2005) tar upp: ”… ingenting man gör inne som inte går att göra ute. 
Men pedagogerna måste reflektera kring var, när, vad och hur det är lämpligt” 
(Lärarförbundet, 2005:91). Detta kan också kopplas med Deweys ”learning by doing” 
där teori och praktik vävs ihop i en praktisk handling som inte är möjligt utan tänkande 
och reflextion. Allt som barn lär sig genom egna handlingar i samspel med andra och 
omgivningen blir ännu mer betydelsefull för barn eftersom de är aktiva deltagare i den 
skapande processen. 
 
Hur lärarna väljer aktivitetens innehåll eller lekens utformning kan bero bland annat på 
det som barn lär sig i skolan just när de planerar verksamheten, det vill säga det som är 
på gång vid ett visst tillfälle, på årstid eller på de behov som finns i de olika 
barngrupperna.  
 
Att organisera olika lekar och sporter ute på skolgården samt att ge barnen utrymme 
till fri lek är andra viktiga aspekter som samtliga respondenter lyfter upp. I den fria 
leken är barn som bestämmer själva vad det ska göra eller så hittar de på något att göra 
spontant. spontant. De här aspekterna kräver en del planeringstid, anser lärarna, 
eftersom det är väldigt viktigt att man väcker barnens lust och intresse för det som de 
kommer att göra. Genom att man ger lockande förslag är det lättare att fånga in dem på 
ett sätt som ger glädje och nyfikenhet. En av de sex fritidslärarna (Robert, s.21) 
betonar det väldigt tydligt i sin berättelse och menar att det är lärarnas uppgift att se till 
att barnen lär sig samtidigt som de tycker om att vara ute i naturen, att man skapar en 
grund och ett intresse för att barn vill vistas i naturen. 
 
Fotboll, brännboll eller bandy är de vanligaste sporterna som barn brukar köra på 
skolgården. Att skapa hinderbanor eller att leka lekar som ”kom alla mina kycklingar” 
förekommer också ofta i lärarnas beskrivningar. Det visar att det finns variation i barns 
lek och det ger möjligheten att alla får träna och utveckla olika förmågor eller enligt 
Gardners teori, de olika intelligenserna som de har. Lingvistisk intelligens, logisk-
matematisk tänkande, kroppsliga – kinestetiska eller spatiala och sociala intelligenser 
kan tränas och utvecklas i barnens olika lekar och sporter på skolgården. 
 
De olika förutsättningarna som finns på de fyra fritidshemmen kommer också till 
uttryck när våra respondenter talar om detta sätt att använda utomhusleken som ett 
arbetssätt i fritidsverksamhet under vintern. På två av de fyra verksamheter finns det 
naturliga möjligheter att organisera och köra olika vintersporter. En del 
fritidsverksamheter har också tillgång till ishall. 
   
Samtliga respondenter tar upp barnens fria lek på skolgården som viktig en del i deras 
sätt att arbeta med utomhuslek i verksamheten. På alla fritidshem erbjuder man minst 
ett tillfälle per dag för att barn ska leka fritt och göra vad de vill. Några verksamheter 
erbjuder även två sådana tillfällen, både innan och efter mellanmål. Att skolgårdens 
utformning spelar ganska stor roll betonas i detta sammanhang. En av fritidslärarna 
anser att det är väldigt viktigt att själva skolgården inbjuder barn till lek eftersom då 
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blir de lättare att de kommer på något att göra samtidigt som dem känner glädje och 
lust att vara ute. Dessa tankar stämmer på något vis överens med det som även 
Björklid (2005) och Johansson (2005)  tar upp. De anser att den fysiska miljön kan 
generera såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande. Om den fysiska miljön 
sänder budskap som fångar barns intresse och utmanar dem till att göra saker och ting, 
då sker det goda förutsättningar för lek, lärande och utveckling. Om barnen upplever 
den fysiska miljön som ointressant, underutmanande och otrygg, då sker den motsatta 
effekten. 
 
I stort sett har alla fritidslärare som ingår i empirin liknade tankar för hur de använder 
utomhusleken som ett pedagogiskt redskap i verksamheten. Det viktigaste syftet är att 
erbjuda barn varierad och meningsfull tid på fritids samt att väcka deras lust och 
engagemang i allt de gör. Det kan kopplas med en viktigt begrepp i Antonovskys teori, 
meningsfullhet. Det är en av de tre olika komponenterna av den så kallade KASAM 
som innebär att man är engagerad och delaktig i världen och på så sätt blir man 
motiverat att lösa olika uppgifter. Den är, anser Antonovsky (1991) den motivationella 
komponenten som är den viktigaste i KASAM. ”De människor som är engagerade och 
bryr sig om har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser” (1991:50). 
 
Lina anser dessutom att det är väldigt viktigt att erbjuda den här variationen eftersom 
vi är olika, agerar olika och skapar mening och förståelse för saker och ting på olika 
sätt. En del barn är bra på att läsa och skriva medan andra har lätt att tänka logiskt och 
hitta strategier för att lösa olika uppgifter. Linas tankar kan kopplas med Gardners 
teori om människans multipla intelligenser. Gardner förklarar där de skillnader som 
även Lina talar om och hävdar att individen har olika sorters intelligenser och inte bara 
en. Därför lär man sig på olika sätt, presterar olika och är bäst på ett visst område. Det 
som skiljer sig från individ till individ är intelligensernas styrka samt hur dessa 
kombineras och används. Genom att man använder varierade arbetssätt i 
undervisningen får varje elev chansen att använda eget sätt att känna och förstå 
världen. De flesta elever, anser Gardner (1998), ”skulle fungera bättre om ämnen 
kunde presenteras på många olika sätt och inlärning kunde mätas på olika sätt” 
(1998:26). 
 
7.2 Utomhuslek - en källa till barns utveckling 
 
Som vi tidigare nämnt, framgår det av våra intervjuer att sinnliga upplevelser, 
praktiska handlingar, hälsoaspekter samt den sociala träningen är lärarnas vanligaste 
argument för att använda utomhuslek som arbetssätt i fritidsverksamheten. 
 
Samtliga fritidslärare lyfter fram att utomhuslek på skolgården erbjuder barn riktiga 
upplevelser, erfarenheter och känslor samt möjligheter att, på ett praktiskt sätt, 
utveckla kunskaper och träna olika förmågor, skapa förståelse och mening för ämnenas 
ibland abstrakta begrepp. Ett sådan argument lyfter, till exempel, Sara upp och anser 
att när barn är ute och leker får de uppleva, erfara och öka förståelse för saker och ting 
genom att  använda hela kroppen och alla sinnen. De får prova sina teoretiska 
kunskaper på ett praktiskt sätt. Även Mårtensson (2004)  framhåller detta och menar 
att barn är nyfikna på att ta kontakt med den fysiska miljön och uppleva saker och ting 
med hela kroppen. Man kan känna igen, i Saras tankar, Deweys ”learning by doing”, 
som involverar sinnen, muskler, koordination, egentligen hela kroppen men samtidigt 
aktiverar och utvecklar barnens tänkande.  Skolgården och utemiljön blir i detta 
sammanhang väsentliga lärandemiljöer för barn. Mikaela anser att på skolgården sker 
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lärandet på ett roligt och lustfylld sätt och lärandeprocessen blir meningsfull. Det 
stämmer väl bra med Deweys idéer. ”Det som lärjungar lär av varandra ute på 
skolgården är tusen gånger nyttigare för dem, än allt det, som man kan bibringa dem i 
skolrummet” (1917:14). 
 
En annan viktig synpunkt som våra respondenter lyfter fram är att barn behöver dessa 
tillfällen, upplevelser och erfarenheter eftersom de är olika och har olika sätt att lära 
sig på. Barn  är, enligt en av våra respondenter, inte alla teoretiker och därför behöver 
de variation i undervisningen. Det här sättet att se på saker och ting stämmer väldigt 
bra med Gardners teori om de olika intelligenserna som förklarar varför vi lär, förstår, 
minns, presterar och använder kunskaper på olika sätt.  
 
En annan aspekt, som de flesta fritidslärarna tar upp, är att utomhuslek kan också vara 
ett sätt att motverka barns statiska sysselsättningar, att få dem må bra och hålla sig 
friskare samt att väcka ett intresse för fysisk aktivitet även som vuxen. Det känns som 
att alla respondenter ser det som oerhört viktigt eftersom de anser att barn spenderar 
mycket av deras tid inomhus idag och sysslar med mer stillasittande aktiviteter istället 
för att röra på sig och vara aktiva.  Det är en hälsoaspekt som betonas här och barns lek 
på skolgården ses som en viktig faktor som kan bidra till att främja deras hälsa. Detta 
kan kopplas, anser vi, med Antonovskys perspektiv på hälsa som lägger fokus på 
hälsoutveckling och faktorer som bidrar till att bevara hälsa.  
 
Även om våra respondenter visar medvetenhet och kämpar mot barnens stillasittande 
och försöker skapa goda hälsovanor för barnen är det inte så vanligt att det organiseras 
aktiviteter direkt inriktade på barns hälsa i de verksamheterna som vi undersökte. De 
erkänner att på grund av dåliga förutsättningar och ont om tid förekommer det 
bristande rutiner i deras verksamheter. Det är bara få fritidslärare som pratar om 
organiserade hälsoveckor eller hälsodagar där alla på skolan är involverade. Gunilla 
menar till exempel att på det fritidshem där hon jobbar brukar man ibland organisera 
så kallade hälsoveckor. Då är alla på skolan engagerade i detta projekt. 
Skolsjuksköterska, idrottslärare, all fritidspersonal och andra lärare på skolan 
bestämmer tillsammans hur hälsoveckan ska se ut. Fysiska aktiviteter vävs in med 
diskussioner om bland annat nyttig mat, goda motionsvanor samt kroppens behov av 
frisk luft. Ett sådant sätt att planera och organisera särskilda tillfällen, med tanke på 
barns hälsa, stämmer väl överens med Quennerstedts påståenden (2006). Han menar 
att med hjälp av en genomtänkt undervisning samt olika strategier för att främja 
hälsoutvecklande faktorer kan lärarna skapa hälsofrämjande insatser i verksamheten.   
” … skolan kan spela en viktig roll i elevernas hälsoutveckling genom dess roll i 
utvecklandet av barnens och ungdomarnas känsla av sammanhang” (2006:201). 

Som vi redan har påpekat är social träning av barnen ett annat återkommande 
argument som våra respondenter tar upp eftersom den är ett av fritidshemmets 
viktigaste uppdrag. Här lyfter de upp ännu en gång utomhuslekens möjligheter och 
anser att den  ger barn chansen att bland annat samspela, samarbeta och hjälpa 
varandra, lära sig respektera regler, åsikter eller olika normer och värden samt visa 
fair-play,  prova olika sociala roller och stegvis skapa sin identitet. Fritidslärarnas 
tankar kring detta, verkar vara inspirerade av Mårtenssons syn på utomhuslekens 
betydelse för utveckling av barns sociala sida. Hon menar att med hjälp av utomhuslek 
lär barn sig att ”klara av uppgifter och lösa konflikter i det sociala livet t.ex. då frågor 
skall diskuteras, vänskap stärkas eller försoning uppnås” (2004:116).  Dessutom, anser 
vi, kan de också kopplas ihop med pragmatismens syn på skolans roll i demokratins 
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utformande. Enligt Dewey (2004) är skolan ”samhällets styrinstrument” vars uppgift är 
att förbereda barn för att leva i ett demokratiskt samhälle. 

 
8 Diskussion 
 
I detta sista kapitel diskuteras resultat och metod, presenteras olika pedagogiska 
implikationer samt tankar kring vidare forskning. 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att genom fritidslärarnas beskrivningar skildra hur 
och varför de arbetar med utomhuslek på skolgården. Utifrån detta syfte formulerades 
våra forskningsfrågor som vi ville besvara i detta arbete: Hur använder fritidslärarna 
utomhuslek på skolgården som ett pedagogiskt redskap i deras verksamhet samt vilka 
argument för att arbeta med utomhuslek har de? Nu ska vi återknyta till dessa. 

Det framkommer från respondenternas beskrivningar att det finns tre olika 
infallsvinklar på hur lärarna i fritidshem använder utomhuslek som ett redskap i sitt 
arbete. Ämnesinriktade lekar och aktiviteter, grupplekar och sporter samt den fria 
leken är de vanligaste uttrycksformerna av utomhusleken i deras fritidsverksamheter. 
Av intervjuerna framgår att det finns en liknande syn angående utomhuslekens 
användning bland våra respondenter. Det som skiljer sig är betoningen av ett eller 
annat sätt att använda den i praktiken. På detta viss är inte alla lärare överens. 
Majoriteten fokuserar på mer organiserade lekar och aktiviteter med syfte och mål 
medan resten tycker att på fritidshemmet är barnens fria tid som gäller och det 
viktigaste är att de själva väljer vad de vill göra. Fast dessa olika åsikter visar sig 
fritidslärarnas vilja att använda utomhusleken på något sätt i deras arbete.  
 
Något som överraskade oss på ett positivt sätt är att samtliga fritidslärarna försöker att 
använda de befintliga förutsättningarna som tillgång och inte som begränsning. De är 
duktiga på att skapa pedagogiska aktiviteter med mycket fantasi och lite pengar. Dessa 
blir sedan användbara i olika sammanhang. Ännu en aspekt som vi såg som positiv var 
att en del av respondenterna lyfter fram behovet att få mer kunskap om ämnet för att 
ständig utveckla sina insatser i verksamhet.  
 
När det gäller fritidslärarnas argument för användning av utomhuslek som ett redskap i 
den pedagogiska verksamheten lyfter vårt undersökningsresultat fram att barns hälsa 
och sociala utveckling samt deras sinnliga erfarenheter står i fokus. Ett starkt argument 
som våra respondenter understryker handlar om barnens behov att röra på sig och ha 
en hälsosam livsstil i framtiden. De känner att barnens stillasittande aktiviteter 
representerar en fara för både deras hälsa och utveckling. Detta är något som 
debatteras mycket i dagens samhälle och stämmer överens med vad aktuella statistiker 
lyfter upp. Både Socialstyrelsen (2012) och Statens folkhälsoinstitut (2011) tar upp 
dessa aspekter och understryker att under de senaste åren har stress och psykisk ohälsa 
bland unga ökat samt att andelen barn och unga med övervikt och fetma ökade också 
från 1970-talet fram till 2000-talets början. 
 
Trots deras medvetenhet angående dessa aspekter är det få fritidslärare som talar om 
organiserade och planerade hälsoaktiviteter medan de andra klagar på brist på tid eller 
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dålig ekonomi. För dessa verkar det vara tillräckligt att barn är ute, tar frisk luft, rör på 
sig och har det roligt.  
 
Att utomhuslek är betydelsefullt för barns lärande och sociala utveckling är något som 
alla våra respondenter håller med om. Av våra intervjuer framkommer att dessa 
aspekter väger tungt för lärarnas val att använda utomhusleken som redskap i sitt 
arbete. De ser att utomhus är barn nästan alltid i kontakt med andra och får använda 
hela kroppen och alla synen i lärande processer. Vi håller med dem i detta och ser 
också många fördelar med att barn leker ute och prövar olika aktiviteter.  
 
Majoriteten av våra respondenter lyfter fram rörelseglädjen som en faktor som finns 
hos alla barn när de är ute. De anser att barnen tycker om att vara ute och de stunder 
som de spenderar på skolgården är väldigt uppskattade av barn. Här skulle vi vilja 
ifrågasätta om det verkligen stämmer. Är det faktiskt så? Blir alla barnen glada när de 
är ute?  
 
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och varje individ har olika uppfattningar och 
erfarenheter i sin ryggsäck. Detta gäller också barn. Det finns barn som kommer från 
andra länder och kulturer som har en annan inställning till utevistelse. Det kan hända 
till exempel att de har svårt att vara ute eftersom de inte är vana vid det, för att det inte 
var prioriterat i deras hemländer. En annan hypotes kan vara att de inte har lämpliga 
kläder som passar vädret och då känner de sig inte bekväma. 
 
Med detta vill vi inte mena att dessa barn bör vara ute mindre än de andra eller inte alls 
utan att det är mycket viktigt att ha tålamod och förståelse för dem. Enligt vår mening 
är det lärarnas uppgift att hjälpa dem att skapa en positiv känsla av att vara ute. 
 
8.2 Metoddiskussion 
 
Vår tanke från början var att göra en fallstudie och presentera ”ett gott exempel”, det 
vill säga på vilket sätt man arbetar med utomhuslek på en skola som prioriterar 
utomhuspedagogik. Vi försökte ta kontakt med en sådan skolas rektor via email men vi 
fick inte något svar. Sedan besökte vi skolan för att be rektorn om tillåtelse att vara 
med i fritidsverksamheten. Svaret som vi fick var att vi skulle få ett beslut inom ett par 
dagar, men vi fick inget trots våra upprepade försök att kontakta skolledningen. 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar valde vi intervjun som 
datainsamlingsmetod. Vi tycker att med hjälp av den fick vi en mer nyanserad bild av 
det valda området. Trots detta tror vi att vi kunnat besvara våra frågeställningar på ett 
ännu bättre sätt om vi hade kombinerat intervjun med ickedeltagande observationer. På 
detta sätt har vi kunnat få en djupare och mer realistisk bild av respondenternas sätt att 
arbeta med utomhuslek på skolgården som pedagogiskt redskap. Vi har också kunnat 
identifiera gemensamma drag i deras arbetssätt. Genom att hålla distansen till de 
observerade har vi kunnat få tillgång till fritidslärarna arbetssätt och se om deras 
utsagor stämmer överens med det eller om de lyfter fram bara teoretiska kunskaper och 
det som de trodde att vi förväntade oss. Vi har inte valt att kombinera dessa två 
kvalitativa metoder på grund av brist på tid men vi är medvetna att datainsamlingen 
och resultatet hade gynnats av om vi hade gjort detta. 
 
Vi har inte valt att använda oss av kvantitativa datainsamlingsmetoder som till 
exempel enkät. Vi har kunnat fånga in flera respondenter på samma gång men vi 
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menar att detta hade inte bidragit till ett lika rikt material. Enligt Bjørndal (2005) 
innebär enkät inte så stor villighet från respondenter att besvara frågorna jämfört med 
intervju. 
 
Vi ser det som en fördel att vi har varit två studenter som har genomfört denna 
datainsamling eftersom att vi har fått chansen att fånga in detaljer på ett bättre sätt 
samt reflektera tillsammans över respondenternas svar. 
 
Vi anser att något som vi kunde genomföra på ett annat sätt är att vara lite mer 
noggranna med intervjuns förberedelser. En av intervjuerna blev lite rörig eftersom 
den avbröts av att fritidshemmets telefon ringde och vi upplevde detta som en störande 
faktor. Det faktum att vi inte har stor erfarenhet av att genomföra intervjuer har kanske 
påverkat arbetet på något sätt. 
 
Att arbeta med detta examensarbete har vi upplevt som intressant och utmanande. Vi 
är nöjda med hur hela processen genomfördes men vi är medvetna att det finns alltid 
utrymme för förbättring.  
 
8.3 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 
 
Avslutningsvis kan vi framföra att under utomhuspedagogikens paraply finns 
möjligheter till att skapa roliga, värdefulla och lärorika tillfällen för barn i deras 
dagliga lekar på skolgården.  
 
Under hela skrivprocessen har vi lärt oss nya och intressanta saker samt fått tips och 
idéer om hur och varför man kan använda utomhusleken som pedagogiskt redskap i 
fritidsverksamheten. Vi har fått konkreta exempel på hur fritidslärarna arbetar med 
utomhuslek i verksamheter. Allt detta, anser vi, kommer att bli användbart i vårt 
framtida yrke. Vår förhoppning med denna studie är att kunna hjälpa andra fritidslärare 
att få nya tankar och infallsvinklar angående användning av utomhuslek som 
pedagogiskt redskap. Vi menar att allt fler fritidslärare bör våga prova den här 
undervisningsresursen. Det är, kan man säga, ett krav eftersom skolans aktuella 
styrdokument betonar utemiljöns betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa. 
 
I ett vidare perspektiv anser vi att det skulle vara intressant att studera om det finns 
signifikanta skillnader i skolprestationer när det gäller barn som går i en 
fritidsverksamhet där deras lek på skolgården inte prioriteras jämfört med barn som 
deltar i en verksamhet där utomhusleken är ett vanligt pedagogiskt arbetssätt för 
fritidslärarna. 
 
För att sammanfatta alla våra tankar kring denna studie valde vi att använda följande 
citat: 

 
Öva ständigt lärjungens kropp, gör honom stark och frisk för att göra 
honom klok och förnuftig. Låt honom arbeta och vara verksam, låt 
honom springa, låt honom skrika, låt honom alltid vara i rörelse… . 
(Dewey och Dewey, 1917:14) 
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Lärandemodell (Szczepanski, 2007) 
 
 
 
 

 
 
 

(Szczepanski, 2008:56). 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 
 
Kön: 
Ålder: 
Hur länge har du jobbat som fritidslärare? 
 
 

1. Vad representerar utomhuspedagogik för dig som fritidslärare? 
2. Hur använder du utomhuspedagogiken i din verksamhet? 
3. Använder du utomhuslek på skolgården som en del av ditt arbetssätt? Om ja 

berätta på vilket sätt genom att ge konkreta exempel. 
4. Hur ofta är ni ute på skolgården? 
5. Vilka aktiviteter prioriteras? 
6. Finns det något syfte med barns utomhuslek på skolgården? 
7. Ser du några fördelar med att barn leker på skolgården? Om ja, vilka? 
8. Ser du några nackdelar med att barn leker på skolgården? Om ja, vilka? 
9. På vilket sätt tror du att barns utomhuslek på skolgården kan ha betydelse för 

deras utveckling? 
Berätta och ge gärna något konkret exempel från din verksamhet! 

10. Finns det mer du vill tillägga? 
 

Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Brev till respondenterna 
 
 
Hej, 

 

Vi heter Elena Emilia Avasiloaei Bajan och Cristina Anghel, och är två lärarstudenter 

från Linneuniversitet i Växjö. Vi läser vår sista termin på Grundlärarprogrammet – 

grundlärare med inriktning mot fritidshem och det avslutande momentet innehåller en 

uppsats motsvarande15 hp. 

Som blivande lärare i fritidshem anser vi att det är viktigt att man ska kunna 

bedriva en varierad fritidsverksamhet, där bland annat utomhuspedagogik kan erbjuda 

möjlighet till att skapa varierade och lärorika aktiviteter. På grund av detta vill vi 

utveckla vår kunskap angående hur arbetet med utomhuslek kan se ut på till exempel 

fritidshemmets skolgård, men också ta reda på hur Du upplever att barns lek på 

skolgården kan ha betydelse för deras utveckling. 

Empirin i vår uppsats kommer att bestå utav semistrukturerade intervjuer med 

lärare i fritidshem och därför skulle vi behöva hjälp. Anonymitet är en självklarhet så vi 

kommer inte att använda riktiga namn i vår studie.  Det är frivilligt att delta och givetvis 

kan Du avbryta ditt deltagande om Du känner att Du vill göra det. Allt material som vi 

samlar in under intervjuerna är det enbart vi som kommer att behandla. Intervjun 

kommer att ske muntligt och ska spelas in för att vi ska kunna ha ett så korrekt 

intervjumaterial som möjligt. Uppskattningsvis kommer intervjun att ta ungefär 30 

minuter. Som vi redan har påpekat kommer informationen att behandlas enligt 

vetenskapsrådets etiska krav (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). 

 Om frågor skulle uppkomma kring intervjun och dess genomförande, tveka inte att 

höra av er. 

Tack! 

 
Med vänliga hälsningar, 

 

Elena Emilia Avasiloaei Bajan - 0761xxxxxx 

Cristina Anghel  - 0737xxxxxx 

 


