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Abstract 

 

Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om några fritidslärares uppfattningar av 

utomhuspedagogik som metod för främjandet av hälsa, socialt samspel och lärande samt 

vilka utmaningar de ser med utomhuspedagogik. Vidare vill vi ta reda på i vilken 

omfattning de använder sig av utomhuspedagogik inom fritidsverksamheten och vilka 

utmaningar de intervjuade ser med att bedriva denna pedagogiska modell. 

 

Arbetet har en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har används som metod 

för att besvara frågeställningar. 

 

Respondenterna som intervjuats är tre utbildade fritidslärare som arbetar på samma 

skola. Resultatet visar att utomhuspedagogik ofta används som ett alternativt sätt att 

undervisa på och fritidslärarna menar att de integrerar flera ämnen i utevistelsen. De 

intervjuade fritidslärarna menar att utomhuspedagogik baseras på aktiviteter som är 

gruppstärkande och samarbetskrävande. De tycker även att denna pedagogik har positiv 

inverkan på lärandet, hälsan och det gynnar elevernas sociala kompetens. Resultatet 

visar även att alla respondenter uttrycker att de tycker att det krävs utbildad personal, en 

varierande närmiljö och tid för att kunna genomföra denna pedagogik. 

 

Nyckelord: fritidshemmet, utomhuspedagogik, fritidslärare, sociokulturella 

perspektivet, KASAM. 
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2 Inledning 
Vårt intresse för utomhuspedagogik väcktes när vi läste ämnet under vår utbildning och 

fick en viss inblick i vad utomhuspedagogik handlar om. Vi överraskades av hur bra, 

enligt litteratur och föreläsningar från kursen, det var för elevers välbefinnande, både 

när det gäller den fysiska och den psykiska aspekten att vistas utomhus och även för det 

sociala lärandet. Vi upplevde själva att aktiviteterna fastnade i minnet genom att vi hade 

en praktisk situation att koppla ihop det med. Fler sinnen användes, vi samarbetade, 

skapade gemenskap och vi rörde på oss. 

I dagens samhälle ser vi en tydlig tendens att intresset för tekniska föremål till exempel 

mobiltelefoner och surfplattor, engagerar barn i allt yngre åldrar vilket är resultatet av 

en undersökning som gjorts av Medierådet (2015). Det är en av många faktorer som 

påverkar och som gör att elever hellre vistas inomhus än utomhus. All skärmtid har ökat 

markant vilket har lett till en mer stillasittande och urbaniserad livsstil vilket i sin tur 

leder till sämre hälsa (Sigman, 2007). På Folkhälsomyndighetens (2012) hemsida kan vi 

läsa att det stillasittande beteendet definieras som aktiviteter som inte ökar kroppens 

energiförbränning vilket innebär att kroppen är i viloläge hela tiden och musklerna är 

inaktiva. Detta utgör en hälsorisk av negativ art då människan och kroppen behöver röra 

på sig för att må väl. Att vara ute i naturen gör oss gott och barn som vistas i naturen rör 

på sig mer än om de skulle vara i en inomhusmiljö. Naturen har alltid varit en källa till 

rekreation vare sig det varit av fysiskt slag såsom trekking och hajk eller bara 

promenader för rehabilitering. Man mår bättre av frisk luft, grönska och upplevelser 

(2012). Hälsan är inte det enda som främjas utan även den sociala förmågan och språket 

förbättras. I en artikel i Skolvärlden står det såhär om vad utomhuspedagogik gör med 

barnen: 

“Barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har färre 

sjukdagar, får bättre motorik, har lättare att koncentrera sig, leker mer variationsrikt, 

förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade, har rikare fantasi, utvecklar sin 

självständighet, stimuleras till social interaktion och leker mer kreativa lekar vilket 

främjar både samarbetsförmåga och språkutveckling.” (Skolvärlden, 2012). 

Lek och social interaktion anser vi är centralt i fritidshemmet vilket gör att 

utomhuspedagogik enligt oss kan blir en stark kunskapskälla. 

I styrdokumenten står det att skolan “ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2011). Så med tanke på vårt uppdrag i skola 
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och fritidshem, samhällets stillasittandet vid teknikanvändning och hälsoriskerna som 

följer som Folkhälsomyndigheten (2012) skriver om exempelvis stress, fetma och 

koncentrationssvårigheter samt det vi vet om utomhuspedagogik vill vi nu undersöka 

vilka möjligheter det finns med utomhuspedagogik som ett sätt att kunna påverka 

elevernas välmående och hälsa i fritidshemmets arena. Hur ser fritidslärare på 

utomhuspedagogik som en metod för att främja elevers välmående, sociala hälsa samt 

lärande och hur arbetar de med det på fritidshemmet? 

 

 

3 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om fritidslärarnas uppfattning av 

utomhuspedagogik som metod, hur de använder sig av denna pedagogik för att främja 

elevers hälsa, socialt samspel och lärande och vilka utmaningar lärarna uppfattar kring 

detta.  

 

 

3.1 Frågeställningar 
1.  Hur uppfattar de intervjuade fritidslärarna utomhuspedagogik som metod 

för att främja elevernas hälsa, sociala samspel och lärande? 

2.  Hur använder fritidslärarna sig av utomhuspedagogik?  

3.  Vilka pedagogiska utmaningar ser fritidslärarna vad gäller detta? 
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4 Teoretisk ansats och tidigare forskning 
 

4.1 Utomhuspedagogik inom fritidshemmets verksamhet 
I detta kapitel kommer vi först att beskriva fritidshemmets historia fram till dagens 

läroplan, utomhuspedagogikens historia, effekter till välbefinnande och hälsan och 

lärande samt beskriva det sociokulturella perspektivet och Kasam för att sedan 

sammanfatta hur vi kan använda oss av utomhuspedagogik som metod i fritidshemmets 

verksamhet. Vi har använt oss av författare och forskare inom det aktuella området 

utomhuspedagogik. 

 

4.1.1 Fritidshemmets historia och uppdrag 

Den allra första institutionsformen av ett fritidshem var arbetsstugan som uppkom kring 

1800-talet. Sverige var fattigt och det var enbart en liten del av befolkningen som bodde 

i städerna och de övriga bodde på landsbygden. Under den senare delen av 1800-talet 

 påbörjades en industrialisering och befolkningen drog sig in mot städerna. Samtidigt 

blev det en förändring i familjemönstren då kvinnorna började arbeta och barnen blev 

lämnade ensamma utan någon vuxen. Behovet av omsorg och tillsyn ökade. Den första 

arbetsstugan öppnades i Stockholm 1887 och var öppen under eftermiddagarna mellan 

klockan fem och sju. De var även könsindelat så pojkar och flickor fick komma på olika 

dagar. Som sysselsättning i arbetsstugorna kom hantverksarbetare och lärde barnen 

lättare hantverk. 

År 1944 blev arbetsstugorna eftermiddagshem. Eftermiddagshem var lite mer likt vår 

tids fritidshem. Dessa fanns tillgängliga efter skoldagens slut och istället för hantverk så 

sysslade man med rekreation och läxläsning. I slutet av 1950-talet kom begreppet 

fritidshem och fritidspedagoger blev en ny yrkesgrupp och år 1977 fick 

fritidspedagogutbildningen och förskollärare akademisk status. Då ökade kraven på en 

pedagogisk utbildning för att kunna arbeta på ett fritidshem. Vid den tidpunkten 

genomgick en omorganisation och fritidshemmen blev en del av skolan. (Johansson, 

2012). 

Från allra första början i arbetsstugorna och eftermiddagshemmen var den huvudsakliga 

uppgiften att ge barnen en möjlighet till bra fritidsvanor samt hjälpa dem att vidga sina 

intressen. Detta är lika aktuellt idag som för hundra år sedan men idag är fritidshemmet 

syfte att komplettera utbildningen i skolans olika befattningar, “stimulera elevernas 

utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. 

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet 
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ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (Skolverket, 2014).  Idag 

är 80 procent av alla sex- till nioåringar inskrivna på fritidshem (Hippinen, 2011). Om 

vi se på statistiken så fanns det år 1990 108 600 elever inskrivna på fritidshem jämfört 

med år 2015 då det var ca 461 900 elever inskrivna på fritidshem i Sverige så ser vi att 

är det fler barn som tillbringar sina dagar under lov och eftermiddagar efter skolan på 

fritidshem (Skolverket, 160614). 

 

4.1.2 Fritidshemmet och läroplanen 

I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står det att 

“Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för 

hela skoldagen” (Skolverket, 2011, sid 9). I samma kapitel står det att skolan ska främja 

elevernas utveckling och lärande genom att erbjuda dem en variation av arbetsformer 

såsom? verka för elevernas livslånga lust att lära.  Det är skolans och fritidshemmets 

uppgift att eleverna ska få chansen att stimulera sitt självförtroende, sin kreativitet och 

sin nyfikenhet samt viljan att testa sig fram och pröva egna idéer. Skolan och 

fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet till att se olika sammanhang och helheter, ta 

egna initiativ som gör att de växer som personer och även samarbeta med andra. 

Eleverna ska få växa med sina uppgifter och de olika teoretiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna ska uppmärksammas, såsom bildskapande och drama, samt hälsa- 

och livsstilsfrågor (Skolverket, 2011). 

 

4.1.3 Utomhuspedagogik som koncept och utomhuspedagogikens historia 

Utomhuspedagogik enligt Szczepanski (2011), forskare och enhetschef på Nationellt 

centrum för utomhuspedagogik , NCU, vid Linköpings universitet, är en miljöfokuserad 

pedagogik som präglas av handlingsinriktade och tematiska lärprocesser oftast anknutna 

till utomhusaktiviteter. Det är en upplevelse med känslor, handlingar och tankar där den 

traditionella undervisningen bryts vilket Szczepanski menar är de teoretiska 

kunskaperna som lärs ut i klassrummet. De varierande inlärningsmiljöerna kopplar 

samman teori och praktik i autentiska miljöer (2011). Utomhuspedagogik uppmanar till 

att sätta kroppen i intensiv rörelse för att lära. När kroppen rör sig är det direkt kopplat 

till att främja hälsan vilket för samman utomhuspedagogik och hälsa (Szczepanski, 

2007).  
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Utomhuspedagogik förklarar Nina Nelson (2007) ska ge barn möjligheter till att 

upptäcka naturen och det har visat sig att barn som är ute mycket är mer motoriskt 

utvecklade än barn som inte är ute i lika stor sträckning. I det utomhuspedagogiska 

klassrummet kommer barn som har svårigheter med koncentrationen, att sitta stilla, 

svårigheter med samspelet mellan kamrater, mer till sin rätt. Där används andra 

färdigheter än de som används i klassrummet. Utomhusvistelse och regelbunden fysisk 

aktivitet har visat på positiva effekter på skolprestationer (Nelson, 2007). Glantz, Grahn 

och Hedberg (2014) skriver att barn leker mer variationsrikt ute, både självständigt och 

tillsammans med andra, eftersom materialet i naturen är mer spännande och kan 

användas till att skapa fantasifulla figurer eller platser samt att naturen inspirerar till 

rollekar. Naturmaterial som till exempel en stor stock eller stubbe, grenar, stenar och rep 

kan ge inbjuda till balansövningar och motorisk träning hos barnet.  

 

Aktiviteter i grupp utomhus ökar arbetsglädjen, främjar samarbetsförmågan, förbättrar 

problemlösning och förbättrar kommunikationen mellan eleverna (Nelson,2007). Skolan 

behöver möta varje elev individuellt och ge eleverna möjlighet till mångskiftande sätt 

att lära på varpå utomhuspedagogik är ett. Utomhusmiljön är en mer tillåtande miljö där 

elever vågar arbeta i nya gruppkonstellationer (SvD, 2011). De elever som vanligtvis är 

mer tillbakadragna tar mer plats och eleverna lära sig mer av varandra (2011). 

 

4.1.3.1 Utomhuspedagogikens historia 

 

Utomhuspedagogikens rötter sträcker sig långt tillbaka till Aristoteles (384-322 f.Kr), 

antikens tid. Aristoteles filosofi utgick från praktiska erfarenheter från det verkliga livet 

och sinnen och inte enbart genom teoretisk kunskap och tänkande (Szczepanski, 2007).  

Aristoteles syn på lärande var att gå från konkret till abstrakt. Kärnan i 

utomhuspedagogik är en direkt sinnesupplevelse enligt Szczepanski (2007) och kan inte 

ersättas med böcker. 

 

Andra kända personer som förknippas med sinneserfarenhet och pedagogik är bland 

annat Jan Amos Comenius (1592-1670) som förespråkade lärandet i autentisk miljö, 

Jean Jacques Rousseau (1712-1784) belyste vikten av barnets möte med verkligheten i 

tidig ålder, Ellen Key (1849-1926) betonar betydelsen av kontakt med verkligheten och 

uterummet som en kunskaps- och lärmiljö. Hon ansåg att skolorna gjorde ”själamord” 
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(Stafseng, 1996) och förespråkade alternativ pedagogik. John Dewey (1859-1952), som 

myntade begreppet “learning by doing” (källa), lära genom att göra, som kan knytas till 

pragmatismens syn på barn, menar på att barn utvecklas genom att interagera med sin 

omvärld. Han ansåg att man ska kombinera teori och praktik för att ta till sig kunskap 

(Dahlgren & Szczepanski, 2007). 

 

4.1.3.2 Utomhuspedagogik och hälsa  

 

Att definiera hälsa är inte så lätt. Boken ”Friluftslivets pedagogik” av författarna 

Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) tar upp världshälsoorganisationen, WHO:s 

definition på hälsa. WHO:s definition kan sammanfattas med att hälsa är ett tillstånd där 

ens person psykiska, fysiska och sociala aspekter vägs in, det vill säga allt det som 

upplevs positivt för en människa och hennes livssituation. 

 

Även i Lgr 11 tas hälsoaspekten upp, i den står följande ”Fysiska aktiviteter och en 

hälsosam 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” (Skolverket, 2011:212). Enligt Quennerstedt et al. (2011) finns det 

ett antal studier som pekar på att utomhusvistelse har stor betydelse för människors 

hälsa. Till exempel så är elever på förskolan som vistas ute mycket friskare än elever 

som vistas mycket inomhus och barn som leker fritt ute i naturen utvecklar sin motorik 

bättre än de barn som främst leker i konstgjorda miljöer. 

 

Att vistas ute i naturen påverkar immunförsvaret (Nelson, 2007) och bidrar till ökat D-

vitaminupptag vilket ger friskare barn och minskar risken för sjukdomar. Ämnet 

melatonin som är kroppens sömnmedel minskar när barn är utomhus men när mörkret 

kommer så strömmar melatonin ut i kroppen igen och gör att barnen sover bättre på 

nätterna. Naturen har en lugnande inverkan på kroppen och stresshormonerna minskar 

vilket gör att man återhämtar sig(Bergström, 2012). 

 

Quennerstedt et al. (2011) tar upp att barns hälsosituation har försämrats på senare år, 

mycket på grund av att dagens samhälle förändrar sig så snabbt. Vårt samhälle präglas 

av att fylla upp våra liv med materiella ting, ständigt prestera på topp och en strävan 

efter att vara bäst. Många upplevelser fås genom datorskärmar, surfplattor och 

teveapparater istället för att uppleva det med egna sinnen. Vår tolkning är att de menar 
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att utomhuspedagogik inte bara har positiv effekt på barns utveckling utan även på deras 

hälsa. Författarna nämner två olika sätt att se på utomhuspedagogiken, antingen att 

använda den som en metod eller som ett mål. Med metod menas att syftet att vara ute i 

naturen är att aktiviteten eller lektionen är det viktigaste och vistelsen i naturmiljön är 

underordnat. Att se utomhuspedagogiken som ett mål fokuserar mer på själva vinningen 

med att vistas i naturen, det vill säga att upplevelsen är viktigast. Även om dessa två 

särskiljs så används de två pedagogiska förhållningssätten som en kombination. 

 

Värdet med att vistas i naturen är något som författarna Glantz, Grahn och Hedberg 

(2011) i tar upp i samma bok. De skriver att, som vi tidigare har nämnt, så sker många 

naturupplevelser i dagens samhälle genom olika typer av medier istället för att uppleva 

den med genom alla våra sinnen, inte bara syn och hörsel. En introduktion och 

förståelse för sådana miljöer i tidig ålder ökar även chansen att barnet växer upp med ett 

sunt miljötänk och arbetar för ett mer hållbart samhälle, menar de. 

 

4.1.3.3 Utomhuspedagogik och socialt samspel och lärande 

 

I skolan och klassrummet skapas det ofta en social ordning bland eleverna. Denna 

ordning är svår att bryta enligt Gunilla Ericsson (2004) men vid lektionstillfällen 

utomhus så bryts invanda mönster och roller inom gruppen. Det kan vara andra 

förutsättningar som gör att färdigheter som inte kommer till sin rätt i ett klassrum bättre 

lämpar sig i en annan miljö. Eleverna får mer förståelse för sina kamraters olikheter och 

kompetenser som inte visat sig förr visas nu. Hon fortsätter med att berätta att aktiviteter 

som kräver samarbete flyter mycket bättre i andra miljöer än i ett klassrum. Detta beror 

på att dels kan en elev gå undan eller agera ut lättare och så blir sammanhållning i 

gruppen bättre då de oftast har en gemensam uppgift att lösa. I dessa sammanhang 

bildas det gemensamma upplevelser vilket gör att gruppen får en starkare 

sammanhållning men det behövs en lärare som erbjuder aktiviteter med samarbete och 

social träning för att kunna skapa dessa förutsättningar för eleverna och kunna bygga 

social kompetens.  

 

Glantz, Grahn och Hedberg (2011) skriver att en tråkig och oinspirerande lekmiljö, där 

det inte finns varken möjlighet eller inspiration till lek gör att barnen hamnar i fler 

konflikter och pedagogerna måste ingripa och styra oftare. Ute i naturen finns det 

utrymme för alla och de som vill vara för sig själva har möjlighet till det. Vissa barn har 
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ett beteende som kanske nöter på sin omgivning i en mindre, mer trång inomhusmiljö 

men de kan i naturen få vara sig själva utan att det uppstår konflikter. Författarna 

hänvisar till studier av daghem, där barn interagerar mer med varandra, leker mer 

konfliktfritt och med färre ingripanden av pedagogerna i de daghem som har en mer 

tydlig inriktning mot utomhusverksamhet. Att barnen leker mer fritt, utan alltför stor 

inblandning av vuxna gör också att leken blir mer varierad och att de själva kan 

bestämma när och hur leken ska slutföras (2011).  

 

Utomhuspedagogiken med dess lärande i autentiska miljöer väcker enligt Lars Owe 

Dahlgren och Anders Szczepanski (2004) elevernas intresse och motivation därmed 

ökas också deras förmåga att lära in nya saker. Till skillnad från att lära in någonting 

inom fyra väggar så skapas det en nyfikenhet hos eleverna när de vistas i autentiska 

miljöer där de observerar olika saker som lockar till sig elevernas uppmärksamhet på ett 

positivt sätt vilket i sin tur resulterar i många frågor och en törst efter kunskap 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004). De fortsätter nämna att kunskapen också blir djupare 

än om kunskapen kommit direkt ur en lärobok då många elever lär sig texten för att 

kunna återgiva den utan någon djupare förståelse över vad de egentligen lärt sig. 

 

Magtorn och Magtorn (2004) menar att vistelse i nya miljöer även gynnar även 

språkutvecklingen då eleven behöver utöka sitt ordförråd för att kunna beskriva och 

kommunicera med läraren och andra elever om det de upplever gällande artkunskap. 

Visst går det att låta elever får hitta på egna namn för de saker de ser och hittar men de 

ska givetvis lära sig vad den korrekta benämningen är. När de ändå är något nytt de ska 

lära sig så blir det inte jobbigare för eleverna att lära sig de riktiga namnen. 

 

Glantz, Grahn och Hedberg (2011) menar på att allt lärande inom utomhuspedagogiken 

sker i olika former av grupper, där eleverna får lära sig att samarbeta och interagera med 

varandra. Det vill säga att de lär sig genom att interagera, både med varandra och 

genom miljön. 

 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund till nuvarande läroplaner (Säljö, 2012). 

Kopplingen mellan lärarnas uppfattning om elevernas samarbete, kommunikation och 

interaktion mellan dem i de utomhuspedagogiska aktiviteterna stämmer väl överens 
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med sociokulturell ansats. En central tes inom det sociokulturella perspektivet på 

lärande är att elever lär sig genom att interagera och kommunicera med varandra. 

 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs arbete, i vilket han 

ansåg att människans språk, förmåga att lösa avancerade problem, kreativitet med mera 

inte enbart kunde föras vidare från person till person utan att någon form av aktivitet är 

inblandad. Det vill säga att det är under dessa aktiviteter som en person kan ta till sig 

förmågor av kulturell karaktär. Vidare berättar Säljö (2012) att den sociokulturella 

teorin talar om mediering vilket innebär att människor behöver redskap eller verktyg 

(medierande redskap) för att kunna förstå och ta in omvärlden. Enligt Säljö (2012) så 

behöver vi människor språkliga och materiella redskap för att kunna göra just detta. 

Det språkliga redskapet, benämns ibland även som ett intellektuellt eller mentalt 

redskap, kan vara någon form av bokstäver eller symboler som vi använder för att 

kommunicera. Detta språkliga redskap har alltid någon form av historia, som gör att vi 

förstår dess innebörd och symbolik. 

 

Språket rankas som ett av de viktigaste materiella redskapen och att det finns för att vi 

människor ska kunna kommunicera och då inte bara det talade språket utan alla de 

tecken, symboler som gör att vi kan interagera. Språk möjliggör att vi ska kunna tänka. 

Det behövs för att vi ska kunna interagera och ta in kunskap. Med materiella redskap 

menas fysiska verktyg vi behöver för att kunna utföra något, en sångerska behöver till 

exempel sin röst för att sjunga.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet pekar man på att kunskapsutveckling sker under 

interaktionen mellan två människor och sedan inom eleven, vid reflektionen. 

Kunskapsutveckling sker oftast då eleven kommunicerar med en lärare eller en annan 

mer kunnig elev, något som kallas den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2012). Utvecklingszonen kan beskrivas så att när människor behärskar någonting så är 

inte steget att lära någonting nytt så långt. Till exempel kan elev som lärt sig addera 

nummer förmodligen ganska snabbt lära sig att subtrahera också. 

 

4.1.3.4 Utomhuspedagogik i fritidshemmet 

 

Det är mycket som talar för användning av utomhuspedagogik på fritidshemmet som 

kan komplettera skolan med ett varierande arbetssätt och alternativt lärande i olika 
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ämnen, rekreation, stimulans av elevers nyfikenhet, främjandet av hälsan. Skolverket 

(2014) skriver att fritidshemmet är en social arena ett grupporienterat arbetssätt där 

relationer mellan alla parter är viktiga redskap. Fritidshemmet är en verksamhet där 

rörelse, skapande arbete och lek är viktiga inslag (2014).    

 

4.1.4 KASAM 

Ett annat begrepp för hälsa är KASAM, känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) är 

den person som myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang, i sin bok “Health, 

stress and coping” från 1979. Han sammanställde en undersökning utifrån det 

salutogena perspektivet över hur israeliska kvinnor klarade av yttre påfrestning, trauman 

och stress efter att ha varit i koncentrationsläger och samtidigt bibehållit sin hälsa. 

Utifrån resultaten kunde han identifiera tre centrala komponenter vilka är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

1.      Begriplighet. Att det man ställs inför är begripligt för en själv och du kan 

strukturera både inre och yttre stimuli som kommer till dig. Personer med hög 

nivå av begriplighet har förmågan att strukturera upp och förklara den stimuli 

som personen möter. Även oönskad stimuli som död och krig hör hit.   

2.      Hanterbarhet. Detta förklarar Antonovsky (2005) att det är hur man 

personligen upplever vilka resurser som står till förfogande när något inträffar. 

Dessa resurser står till hjälp för att möta kraven som man ställs inför. De kan 

kontrolleras av en själv men även av andra som ens föräldrar och vänner. Man 

kan lita på att de finns och kan räkna med dem vid behov. När man har hög 

hanterbarhet så känner man sig inte som ett offer utan kan hantera det som 

händer och gå vidare. 

3.   Meningsfullhet. Den tredje delen i KASAM är den del som betraktas som 

motivationskomponenten. Vid problem, krav eller utmaning som människan har 

eller utsätts för söker hen det som fyller livet med mening, som är värt att lägga 

energi på och engagera sig i. Det känslomässigt bundet och ger en känsla av 

delaktighet och möjlighet till att påverka det som sker och ta lärdom av det. När 

tråkiga händelser inträffar såsom dödsfall eller sjukdom så möter man 

utmaningen genom att försöka ta sig igenom med värdighet. 

 

Vår tolkning är att för att eleverna ska få känsla av sammanhang i utomhuspedagogik 

måste det kännas meningsfullt för dem/ de känner sig delaktiga i gruppen, begripligt att 
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de förstår aktiviteten som ska utföras och att de kan hantera den information och 

kunskap som kommer till dem. Eleverna får erfarenheter genom deltagandet i verkliga 

situationer vilket ger en känsla av sammanhang. 

 

4.2 Tidigare forskning 
4.2.1 Utomhuspedagogik som pedagogisk ansats 

Utomhuspedagogiken står för växelverkan mellan text och icke textbaserat vilket gör att 

lärande blir utanför klassrummets fyra väggar. Szczepanski (2013) beskriver i sin artikel 

betydelsen av platsens budskap och hur faktabeskrivningar och sinnenas interaktion 

sätts samman och ger förståelse. Syftet i Szczepanskis (2013) studie är att ta reda på 19 

lärares uppfattningar om platsens betydelse för inlärning och undervisning genom en 

kvalitativ undersökning. De vinster som resultatet visar är både av social och 

hälsorelaterad art.  

 

Vidare skriver Szczepanski (2013) att barn och ungdomar får allt färre möten i 

utomhusbaserade närmiljöer då lärandet inomhus ges en ledande plats i läroplanen. För 

att stärka det erfarenhetsbaserade ämnesperspektivet kan inomhus- och 

utomhusundervisning komplettera varandra i en didaktisk modell. Svaren från 

respondenterna i studien kan sammanfattas med att utomhusundervisning ger elever 

möjlighet till förstahandserfarenheter, djupinlärning och andra sätt att uttrycka sig. 

Dock krävs det lärare som besitter kunskap om och hur man kan använda sig av 

utomhusundervisning som ett komplement till klassrumsmiljön. Han menar att eftersom 

det brister på det området tar lärare ofta avstånd från platsanpassad 

utomhusundervisning.  

 

Miljöbyte kan ge positiva effekter hävdar även Ekvall (2012) som har sammanställt 

olika rapporter om utomhuspedagogik och menar att flera forskare har kommit fram till 

liknande resultat som ovan. Ett projekt som Ekvall tar upp i sin rapport handlar om hur 

en timmes utomhuspedagogik varje dag i svensk skola gjorde att de psykiska problemen 

bland pojkarna minskade jämfört med en annan referensskola där de inte hade 

utomhuspedagogik på schemat. Hos flickorna visades ingen större förändring.  
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4.2.2 Utomhuspedagogikens betydelse för hälsa 

Sjöstrand Öhrfelt (2015) skriver i sin avhandling att dagens skolverksamhet bedrivs 

mestadels inomhus och svenska elever blir allt mer stillasittande vilket är ett av många 

skäl till att skolan måste öka antalet lektionspass med fysiska aktiviteter. Hennes 

resultat visar att utomhuspedagogik skapar större kreativitet hos elever samtidigt som 

elever blir lugnare och friskare. Dessutom visar hennes resultat att alla moment blir 

lättare att genomföra utomhus. Erik Mygind (2009) beskriver att den fysiska 

aktivitetsnivån ökar när barnen vistas i utomhusmiljöer. I en av studierna som har gjorts 

i Danmark, där eleverna under tre års tid hade utomhuspedagogik varje torsdag, visade 

det sig att en dag med utomhuspedagogik motsvarade lika mycket fysisk aktivitet som 

två vanliga 60 minuters idrottslektionspass. 

Ekvall (2012) visar att stressrelaterade symptom och problem med övervikt hos 

skolelever ökar och att en del av detta som kan kopplas till det redan nämnda 

”stillasittandet” hos eleverna. Hon berör att överviktiga barn kan uppmuntras att vistas 

mer utomhus då det inbjuder till mer rörelse. I samma studie där ovan nämnda problem 

med övervikt och stress beskrivs, påvisas även effekter, både psykiska och fysiska, som 

utomhuspedagogiken har på skolelevernas hälsa. När det gäller stress så har de få 

rapporter som gjorts inom ämnet visat att upprepad kontakt med naturmiljöer ger 

minskning av stressnivå. Vistelse utomhus gynnar människors lärande eftersom alla 

sinnen används. Samtidigt som detta lärande sker, genom våra sinnen, skapas bättre 

motorik hos elever då de får träna på förberedande moment i till exempel matematik, 

bild och andra ämnen som hör till läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011), genom 

utomhusvistelse. 

Även Faber Taylor och Frances (2009) resultat av en undersökning gjord i USA med 

elever som har diagnosen ADHD visade att utomhusvistelse gav positiva effekter på 

dessa barns hälsa, bara 20 minuters vistelse i ett naturområde ökade elevernas 

koncentrationsförmåga markant. Åldern på eleverna i studien var mellan sju och tolv år.  

En studie som Gustafsson, Szczepanski, Nelson och Gustafsson (2011) utforskade hur 

utomhusundervisning gav effekter på barns mentala hälsa. De jämförde två skolor där 

ena skolan arrangerade en timmes utomhuspedagogik varje dag medan den andra skolan 

hade lektion inomhus. Eleverna var mellan sex och tolv år. Studien pågick under ett år 

och pojkar och flickor fick besvara frågor om styrkor och svårigheter som kunde 

påverka hälsan. Svaren följdes upp nästkommande år. Forskarnas syfte i denna studie 
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var att ta reda på om den mentala hälsan hos elever påverkades av längre vistelser 

utomhus. I stora drag såg de en positiv utveckling särskilt på pojkarnas resultat vilka 

uppvisar en betydlig förbättring av sin psykiska hälsa. 

4.2.3 Utomhuspedagogikens betydelse för sociala samspelet och lärandet 

Ekvall (2012) skriver att naturen har en oförutsägbarhet vilket gör att det blir spännande 

att vistas i den. Detta leder i sin tur till en nyfikenhet som skapar en vilja att upptäcka 

och lära sig på ett annat sätt än i ett klassrum där fantasin sätter gränser. 

   

Fägerstam (2012) har genomfört en studie där tolv lärare på högstadienivå, i olika 

ämnen, intervjuas efter att ha deltagit i ett utomhuspedagogiskt projekt där en lektion i 

veckan ska hållas utomhus. Studien pågick under ett år. Resultatet var av social art. 

Relationerna blev bättre och då inte bara relationerna mellan eleverna, utan även 

relationen mellan lärare och elev. Även kommunikationen och värdet av de 

gemensamma erfarenheterna i utomhuspedagogik ökades jämfört med lärandet 

inomhus.  Även Erik Mygind (2009) skriver att de sociala relationerna mellan eleverna 

förbättrades vid utomhusundervisning.  

 

I Fägerstams (2012) studie så svarade även lärarna på det utomhuspedagogiska projektet 

ur ett inlärnings- och ett lärande perspektiv, hur de såg kunskapen befästas hos eleverna 

och hur lärarna upplevde att arbeta på detta sätt med utomhuspedagogik. Resultatet 

visar att eleverna blev mer aktiva, samarbetade bättre och blev mer delaktiga i gruppen. 

De blyga eleverna som ofta var lite tillbakadragna och tysta inomhus vågade ta för sig 

mer och fick en möjlighet att visa andra sidor av sig själva vilket visar att det gynnades 

när undervisningen flyttades ut i naturen. Språkinlärningen förbättrades genom att 

miljön var neutral och mer avslappnad vilket bjöd lättare in till konversation mellan 

eleverna när språkletionerna hölls ute.  Studien visar att undervisning utomhus kan öka 

erfarenhetsbaserad multisensoriskt lärande, vilket innebär att man kopplar samman 

tanke och handling samt att flera sinnen är aktiva och gynnar det kommunikativa 

deltagandet. Nyfikenheten och viljan att lära sig ökade också bland eleverna. En lärare 

märkte att frågor om vad som de skulle lära sig under lektionen ökade vid 

utomhussituationer (2012). 

 

I en annan studie, gjord av Emilia Färgerstam och Johan Blom (2012), med 85 elever i 

fyra klasser så flyttades undervisningen i matematik och biologi ut i naturen för hälften 
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utav eleverna. Halva gruppen fick ta del av lektioner utomhus medan den andra halvan 

enbart hade inomhusundervisning. Resultatet visar att de elever som deltagit i 

utomhusundervisningen ökade sin motivation och samarbete. Eleverna som haft 

undervisning utomhus kom ihåg kursernas innehåll tydligare jämfört med eleverna med 

inomhusundervisningen. Eleverna i undersökningen uppskattade även den interaktion 

som uppstod mellan dem vid undervisningen utomhus.   

 

4.2.4 Kritik mot utomhuspedagogik 

I Fägerstams (2013) projekt upptäcktes en del brister med aktiviteter i 

utomhuspedagogik och närmiljön vilka var tidsbrist och ett oflexibelt schema som 

gjorde det svårt att förverkliga dess höga förväntningar som att förflytta sig några längre 

sträckor. Miljön på skolgården, som de använde mest, var bullrig och högljudd samt 

oattraktiv som inlärningsmiljö. Även vädret  hade en stor inverkan, då det förutom 

kunde försvåra undervisningen även kunde förstöra elevernas inställning till att vara 

utomhus (2013). Ett annat problem kunde vara placeringen av skolan. En skola i 

innerstaden kanske inte hade tillgång till något annat än en skolgård och det var inte 

säkert att den var utformad för att passa in i utomhuspedagogiken. 

 

5 Metod 
 

Här presenteras vårt val av metod hur vi samlade in data, vårt val av respondenter och 

hur vi genomförde studien. 

 

5.1  Val av metod 

När vi valde metod utgick vi ifrån vår frågeställning och diskuterade på vilket sätt vi 

kunde ta reda på information om hur utomhuspedagogik kan främja elevers lärande. 

Patel och Davidsson (2011) skriver att utifrån frågeställningarna utläses metoden som är 

mest lämplig. De menar vidare att om studien handlar om uppfattningar, förståelser och 

lärdomar med mera så lämpar sig kvalitativa datametoder bäst. Vi har därför valt att 

använda oss av kvalitativ undersökning i form av intervjuer med utbildade fritidslärare. 

På så vis kunde vi ta reda på lärarnas uppfattningar om utomhuspedagogik och 

effekterna av denna. Vi var även intresserade av lärarnas beskrivningar av och hur de 

använder sig  av utomhuspedagogik. Med en kvalitativ undersökning med öppna frågor, 
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gavs möjlighet till dialog genom öppna frågor. Martyn Denscombe (2009) menar att en 

svårighet vid intervjuer kan vara att intervjuarna omedvetet påverkar svaren genom 

exempelvis kroppsspråk. Han skriver även att det aldrig finns någon forskning som står 

helt fri från inverkan av forskarna. 

 

Om vi hade valt en annan metod såsom kvantitativ undersökning hade vi inte fått fram 

ett resultat som svarat upp mot vårt syfte då en kvantitativ undersökning enligt 

Sandberg och Faugert (2012) är ett sätt att mäta och räkna då man vill ha så många svar 

som möjligt. 

 

Vi har utgått från ett fenomenografiskt perspektiv där lärarens erfarenheter, 

beskrivningar och uppfattningar är i fokus för att nå syftet och besvara 

frågeställningarna. Fenomenografi är enligt Staffan Larsson (1986) mest lämplig när 

man ska göra kvalitativa intervjuer. Genom att vi har använt intervjuer i vår studie har 

vi fått fram fritidslärarnas olika sätt att använda sig av utomhuspedagogik. 

 

5.2 Datainsamlingsmetodik 
Datainsamlingen gjordes i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som vi 

spelade in med våra mobiler. Vi var båda med under alla intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är enligt Denscombe (2009) en intervju mellan forskaren och respondenten 

där frågorna i ämnet ska besvaras men det finns en flexibilitet i ordningsföljden. Det 

finns utrymme för den intervjuade att utveckla sina synpunkter i de öppna svaren och 

detta kan leda till följdfrågor från den som intervjuar. 

 

Fördelar med intervjuer med att intervjua en respondant i taget är enligt Denscombe 

(2009) att det blir lättare att kontrollera samtalet och tillgängligheten vid att boka 

intervjutillfälle när det är färre inblandande. En annan fördel med färre inblandade var 

att forskaren lättare kan styra samtalet och transkriberingen av intervjun underlättades 

då vi kunde urskilja rösterna. Om det hade varit flera inblandade så skulle det försvårat 

och krävt mer röstigenkänning. 

 

5.3 Urval 
Personerna vi valde att intervjua arbetar som lärare i fritidshem f-6 på en skola i en 

medelstor stad i södra  Sverige. Respondenterna vi valde var en i fyrtioårsåldern och de 
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andra två i tjugoårsåldern och den äldsta har arbetat inom skolverksamheten i ungefär 

20 år. De andra två var nyutbildade och har arbetat i ungefär ett år. Vi valde dessa 

personer, som vi kommit i kontakt med tidigare, eftersom vi visste att de hade kunskap 

som var relevant för vår studie. Denscombe (2009) menar att detta val av urval kallas 

för subjektivt urval, det vill säga att man “handplockar” de respondenterna av en viss 

anledning. 

 

Samtliga namn som anges i studien är fingerade och respondenterna är informerade om 

att deras identitet är skyddad. Det vi kommer att använda oss av är kön, ålder och hur 

lång erfarenhet respondenterna har inom yrket. 

 

Ingela arbetar på en skola i en mindre ort där det går cirka 300 elever varav 120 är 

inskrivna på fritidshemmet. Ingela har lång erfarenhet av yrket som fritidslärare och har 

nyligen vidareutbildat sig och gått en kurs i äventyrspedagogik. 

 

Åsa och Lotta arbetar på samma skola som Ingela, på en annan avdelning. Åsa och 

Lotta är nyutbildade fritidslärare och har arbetat tillsammans i ett år och läste 

utomhuspedagogik under sin utbildning. 

 

5.4  Genomförandet 

Vårt första steg i genomförandet var att kontakta en skola som arbetade med 

utomhuspedagogik som inriktning. Vi kontaktade skolans rektor som vidarebefordrade 

vår förfrågan till skolans anställda. Då svar från skolan uteblev försenades vårt arbete 

och vi beslöt att ta kontakt med en annan skola och det var på denna skola 

undersökningen genomfördes. 

 

Vi hörde av oss via telefon och bokade in dag, tid samt tidslängd för intervjuer med 

respondenterna. Vi gjorde ett subjektivt urval och Denscombe (2009) förklarar att  det 

betyder att intervjuarna redan har viss kännedom om de personer som  ska intervjuas för 

att de besitter den kunskap som efterfrågas. Vi tog kontakt med dessa tre respondenter 

och frågade om de kunde tänka sig att delta i vår studie. Vi presenterade oss själva och 

berättade syftet med arbetet. Vi informerade att deras identitet är skyddad och att deras 

namn är fingerade i studien. 
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Innan intervjuerna valde vi plats för genomförandet vilket blev på den skola som 

respektive respondent arbetar på. Vi var noggranna med att meddela att det var frivilligt 

att delta och att man när som helst kunde avbryta intervjun. 

 

Denscombe (2009) poängterar betydelsen av att arrangera mötesplatsen på ett lämpligt 

sätt påverkar svaren av respondenterna när det gäller öga mot öga intervjuer. Miljön 

måste vara på en plats där det får vara ostörd och kan känna lugn där respondenten kan 

slappna av. Vi placerade oss i en nittiograders vinkel i en soffa för att det ska bli mer 

avslappnat än om vi hade suttit mittemot varandra. Rummet vi satt i var ett litet 

lärarrum vilket respondenterna brukar använda sig av vid rast och vila och som de 

kände sig bekväma i. 

 

Innan intervjun började kontrollerade vi att utrustningen fungerade som den skulle och 

dubbelkollade med respondenten om hon tillät inspelningen av intervjun. Vi använde 

oss av två mobiltelefoner utifall att den ena skulle sluta fungera. De första frågorna var 

enkla att besvara och de handlade om respondentens yrkesutövning vilket Denscombe 

(2009) menar är att samla in bakgrundsinformation om respondenterna, genom att prata 

om ett bekant område för dem. Med hjälp av vår inspelade data och 

observationsanteckningar under intervjun fick vi tillräckligt med information som vi 

sedan kunde börja bearbeta och analysera.    

   

5.5  Bearbetning av data: Trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet 

Bearbetning eller analys av data grundar sig, enligt Denscombe (2009) på fyra olika 

vägledande tillvägagångssätt. 

 

Den första innebär att alla slutsatser och resonemang ska vara förankrade i det 

insamlade materialet. Inga teorier får presenteras utan grund i det som samlats in. Den 

andra principen säger att forskaren måste vara väldigt noggrann i sin genomläsning av 

materialet för att kunna använda och presentera det på bästa sätt. Att ta för lätt på denna 

princip kan förstöra forskningen. Tredje principen betonar att forskaren måste arbeta så 

objektivt som möjligt under analysfasen. Detta innebär att personliga åsikter måste 

undvikas och att respondenterna inte fick påverkas vid svarstillfällena. Den fjärde och 

slutgiltiga principen inom analys av data innefattar en repetitiv process vilket innebär att 
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materialet ska studeras ett flertal gånger, fram och tillbaka tills forskaren kan presentera 

ett resultat. 

 

När denna process är genomförd uppstår teoretisk mättnad, vilket betyder att ingen 

nyinkommen data förändrar forskarens teorier och analyser som den redan genomförda 

analysen gett (Bryman, 2011). 

 

I bearbetningen och analysen av empirin utgick vi ifrån de fyra vägledande principerna. 

Den första vi gjorde var att gå igenom materialet grundligt och vi skrev ner allt som 

sades i intervjuerna vilket med andra ord kallas transkribering. Därefter läste vi igenom 

de skrivna texterna noggrant ett flertal gånger. Den andra principen som Denscombe 

(2009) tar upp är att man ska gå igenom sitt material grundligt och kontrollera ett flertal 

gånger vilket vi gjorde. Vid tolkningen delade vi in materialets innehåll i olika 

kategorier och även underkategorier efter syftet och frågeställningarna. När den 

teoretiska mättnaden var nådd som Bryman (2011) skriver om, skickade vi resultatet till 

respektive respondenter för ett andra utlåtande från dem. De fick då möjlighet att läsa 

igenom den bearbetade texten och kontrollera om det stämde med vad dem hade sagt. 

De fick samtidigt möjlighet att lägga till eller ändra något ur innehållet.   

 

Det är viktigt att den undersökning som forskaren ska genomföra håller så bra kvalitet 

som möjligt. Detta är något som både Denscombe (2009) och Bryman (2011) tar upp i 

sina respektive böcker. För att forskarens undersökning ska bli så bra och övertygande 

som möjligt presenterar de tre viktiga riktlinjer att förhålla sig till; trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

Med trovärdighet menar Denscombe (2009), och även Bryman (2011), att forskaren ska 

hålla sig till de olika regler och riktlinjer som existerar och även genomföra 

undersökningen utan att ha några förutfattade meningar. De påpekar även att det är 

viktigt att de medverkande, respondenterna, i undersökningen får ta del av de resultat 

som undersökningen utmynnat i. 

 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att forskaren kontrollerar hela 

forskningsprocessen och att alla steg är dokumenterade, till exempel 

problemformulering och val av intervjumetod. Detta, tillsammans med forskarens 
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slutsatser, menar han , ger tillförlitlighet. Med begreppet överförbarhet menar han att 

forskaren ska ha sådan bred kunskap att det finns möjlighet att använda sitt insamlade 

material i andra sammanhang och miljöer. Dock är inga kvalitativa undersökningar 

överförbara eller generaliserbara men de bör ha en viss allmängiltlighet. 

 

De regler och riktlinjer som nämnts ovan har vi i vårt arbete förhållit oss till under hela 

studiens gång. Vi har också försäkrat oss om att den information vi fått fram är 

trovärdig då vi har skickat tillbaka en sammanställning av de svar vi fått från 

intervjuerna av respondenterna till varje enskild person samt även gjort uppföljande 

intervjuer hos en del respondenter för att verkligen säkerhetställa att vi inte 

missuppfattat några svar. På så vis kan vi fastställa att de svar vi fått på våra frågor är 

korrekta och tillförlitliga. Vi har också gett våra respondenter möjlighet till att ändra 

svar om de visade sig vara ej korrekta i intervjun vi genomförde. Hela studien har 

granskats och dokumenterats noggrant vilket gör att studien kan anses som tillförlitlig. 

 

5.6  Etiska överväganden 
När en forskare genomför en undersökning är det viktigt att de etiska principerna följs. 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra olika etiska förhållningssätt; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfedentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Med informationskrav menas att forskaren ska informera deltagarna/respondenterna vad 

undersökningen går ut på, att de deltar frivilligt och att de får avbryta sin medverkan om 

och när de vill. Det krav som kallas samtyckeskravet innebär att forskaren ska söka de 

tillstånd som krävs, till exempel från medverkande personer och skolor, för att 

genomföra sin undersökning och får inte påverka de medverkande med sina egna 

åsikter. 

 

Konfidentialitetskravet innebär, precis som namnet antyder, att forskaren ska säkerställa 

att all information är konfidentiell och oåtkomlig för obehöriga. Alla respondenter ska 

ha någon form av alias så det inte går att uttyda vem respondenten är. Med det sista 

kravet, nyttjandekravet, menas att den insamlade information endast får användas till 

den gällande undersökningen och inte får användas i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Ovanstående krav har vi hållit oss till under hela processen vid insamlingen av vårt 

material. Respondenterna blev också informerade om hur vi skulle gå tillväga i vår 

studie och att allt material kommer att bevaras på en skyddad plats för att skydda 

respondenternas identitet. Vi informerade också om att intervjuerna som skulle 

genomföras var frivilliga och att man när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

 

6 Resultat och analys  
I resultatpresentationen har vi valt att utgå från våra frågeställningar som blir våra 

rubriker. Under frågeställningarna har vi dessutom underrubriker där vi har 

kategoriserat in svaren under dessa frågor. 

 

6.1  Utomhuspedagogik som metod för att främja elevernas hälsa, 
sociala samspel och lärande 
 

Resultat 

Utifrån de intervjuade fritidslärarnas beskrivning av utomhuspedagogik är det ett annat 

sätt att lära jämfört med vanlig klassrumsundervisning. Alla fritidslärare säger att 

utomhuspedagogik har inslag av olika aktiviteter såsom lekar och samarbetsövningar 

och att man ofta arbetar i mindre grupper. Lotta beskriver att utomhuspedagogik kan 

varieras beroende på hur eleverna lär sig bäst, med olika typer av lärostilar. Hon nämner 

att alla elever är olika, vissa lär sig bättre inomhus medan andra lär sig bättre i utemiljö. 

Lotta menar att man på så vis kan anpassa aktiviteterna efter varje individ och grupp 

med utomhuspedagogik. Åsa håller till viss del med Lotta och tillägger att det är genom 

lek man lär och integrerar samtidigt olika ämnen i utomhuspedagogik. Ingela anser att 

det är bra att använda och inkludera utemiljön och att nyttja det som finns ute i naturen. 

 

Asså gå till skogen, plocka pinnar, använd dig utav det material du har. Fråga barnen 

vad dom vill, alltså bara det här. Gå ut och sätt dig och lyssna i skogen, vad hör du 

när du sitter i skogen, vad hör du när du sitter på skolgården. Bara det här, och det 

som jag sa, att man ger möjlighet för de barnen som har problem inne kanske som 

har svårt att sitta still. Att dom får möjlighet att lära sig nått, samma grej fast i ett 

annat sammanhang där dom får använda sig utav kroppen och lära sig på det viset 

(Ingela). 

 



  
 

24 

 

Ingela beskriver hur viktigt samarbetet är vid planering och genomförande av 

utomhuspedagogik. För henne är det många moment som ska uppfyllas för att få 

utomhuspedagogiken att fungera. Något hon nämner som viktigt är att man måste prata 

med varandra. Hon säger att om ingen kommunikation finns mellan barnen blir det man 

ska utföra inte bra. Hon menar också att man som fritidslärare ska utmana barnen i olika 

situationer genom att fråga hur barnen tänker kring att lösa en viss uppgift. 

 

Ställa de rätta frågorna, hur tänkte du nu, vad är ditt sätt, a men jag vill prova så, a 

men prova båda sätt och se vilket som är bäst. Båda kanske fungerar lika bra, nä mitt 

fungerade bättre. Då har dom provat och dom har fått komma fram till en slutsats att 

det här fungerade inte, men det här fungerade jättebra. Men då har man ändå provat 

allas och man har lyssnat på vad alla har att säga (Ingela). 

 

Analys 

Det är uppenbart att alla de intervjuade fritidslärarna trivs med att arbeta med 

pedagogisk verksamhet i utemiljö då de beskriver att eleverna får möjlighet att lära på 

olika sätt. Vi tolkar att fritidslärarna upplever att utomhuspedagogik gynnar elevers 

lärande då det passar de flesta elever eftersom anpassning sker efter varje individs 

förutsättningar.  

 

Resultatet visar att en av de intervjuade fritidslärarna uttrycker att man med 

utomhuspedagogik lär sig genom att använda kroppen och samarbeta i autentiska 

miljöer vilket stämmer bra överens med  det sociokulturella perspektiv (Säljö, 2012). 

 

Det framgår tydlig i resultatet att fritidslärarna tycker att utomhuspedagogik är 

samarbetskrävande. I samarbetet ingår också att eleverna måste kunna kommunicera 

med varandra , vilket stämmer överens med den sociokulturella teorin som Säljö (2012) 

förespråkar, för att aktiviteterna i utomhuspedagogik ska fungera och det är tydligt att 

de intervjuade tycker att när kommunikationen mellan elever fungerar lär de sig att 

lyssna på varandra och i någon mån förstå allas lika värde. Att elever interagerar bättre 

och leker mer konfliktfritt i situationer i utemiljö är något som Glantz, Grahn och 

Hedberg (2011) också anser.  
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6.2 Hur använder fritidslärarna sig av utomhuspedagogik? 
 

6.2.1 Hälsa 

 

Ur alla intervjuade fritidslärarnas synvinkel är utomhuspedagogik och 

äventyrspedagogik bra för den fysiska träningen, eftersom att man får röra på sig. Lotta 

instämmer också att det är stor skillnad på utrymmet inne och ute vilket gör att eleverna 

rör på sig mer när de är utomhus. Att vara ute och att vara fysiskt aktiv är bra för hälsan 

menar Ingela. Hon märker på eleverna att när de har varit ute en stund så har dem 

samlat energi och är mer uthålliga vid aktivitet inne.  

 

Och jag menar, ju mer dom rör på sig, desto bättre blir deras fysik, så jag tror inte att 

det finns något att förlora på det överhuvudtaget, faktiskt.(Ingela) 

 

Den psykiska hälsan ser Ingela också förändringar på, efter en utevistelse, då eleverna 

efteråt är trevligare mot varandra och retades inte. En till fördel Ingela nämner är att 

eleverna lär känna varandra och känner sig mer trygga på skolan. Hon nämner även att 

fritidspersonalen får godare relationer till alla elever på skolan på grund av 

utomhuspassen vilket också skapar bättre stämning på skolan. 

 

Och man kan väl nämna dom vid namn och dom tycker att det är rätt så, det blir 

liksom en tryggare, ah hela skolan blir tryggare för barnen, när dom känner fler barn 

och dom är inte på varandra så mycket även om dom kan retas och bråkas i 

klasserna. Ah men det är det här grova blir inte så, sen att dom småretas det gör dom 

ju, men jag tror att barnen mår psykiskt bättre. (Ingela) 

 

Lotta berättar att hon tycker psykisk hälsa är mycket individuellt och att det är upp till 

eleven själv att känna efter hur de känner i olika situationer vid utomhuspedagogik. Åsa 

märker att eleverna får en bra sammanhållning i gruppen när de hjälper varandra i olika 

moment som är samarbetskrävande och hon säger att hon tror att eleverna mår bra av 

detta. 

 

Analys 

De tre fritidslärarna säger att eleverna mår bra utav att röra på sig och vara ute. Den ena 

fritidsläraren märker stor skillnad på koncentrationsfokus och höjning av prestationen 

efter att eleverna har varit ute och sedan kommer in och fortsätter lektionen inomhus 
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vilket även Sjöstrand-Öhrfelt (2015) och Faber Taylor och Frances (2009) skriver. Vi 

tolkar det som att fritidslärarna är mycket positiva till att eleverna aktiverar sig och 

vistas i en utemiljö vilket Ekvall (2012) och Mygind (2009) även tar upp. Resultatet 

visar att de intervjuade fritidslärarna tycker att det sociala klimatet på skolan får en mer 

positiv atmosfär och att sammanhållningen bland de blandade elevgrupperna och  

lärarna gynnades av utomhuspedagogik och de nämner att nya vänskaper bildas mellan 

eleverna. Detta uppmärksammas också av Fägerstam (2012). Utöver detta påpekar 

Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) att elevers välbefinnande och livskvalitet kan 

förbättras genom att vistas i inspirerande naturmiljöer. 

 

6.2.2  Socialt samspel och lärande 

Alla tre fritidslärare säger att utomhuspedagogik innehåller mycket samarbetsövningar 

och att detta stärker gruppkänslan. Åsa och Ingela pratar varmt om de olika 

kompiskonstellationer som kan bildas vid aktiviteterna och berättar vidare att eleverna 

alltid arbetar gruppvis och åldersblandat vilket resulterar i nya kamratskaper. Åsa tar 

upp att övningarna är konstruerade så att eleverna måste hjälpa varandra genom 

uppgifterna. 

 

Ja men det sociala är ju att det kanske leker med samma kompis sen efter också och 

dom vågar faktiskt det här med att jobba i grupper och då får samarbeta då kanske 

dom vågar gå fram till den kompisen och fråga något sen för vi är 81 inskrivna här 

det är ganska många elever och det är inte ofta alla pratar med alla (Åsa). 

 

Både Åsa och Lotta säger att det finns en medveten planering och styrning att låta 

elever som normalt inte leker med varandra placeras tillsammans i samma 

aktivitetsgrupp. När de har arbetat i grupp så kan de vid senare tillfälle träffa på den 

kompisen på rasten och fortsätta att leka tillsammans och hon framhåller att hon märker 

att blandade elevgrupper stärker sammanhållningen då eleverna lär sig av varandra. Åsa 

berättar att när de går iväg med grupperna tar de bort en del av elevens fria val som 

kanske hade varit att leka med en kompis som de vanligtvis leker med men säger att det 

är bra att ha det styrt ibland.  De samarbetsövningarna som Ingela använder sig av har 

hon som underlag om det blir struligt i gruppen och då får eleverna diskutera med 

varandra och lyfta fram sina synpunkter. Ingela säger att hon är noga med att påpeka för 

eleverna allas lika värde. 
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Alla fritidslärarna nämner i intervjun att de arbetar ämnesövergripande med ämnen som 

matematik och svenska. Åsa och Lotta berättar att de använder sig av matematik när de 

arbetar med äventyrspedagogik men att de gör det på ett lekfullt sätt och att de äldre 

eleverna hjälper de yngre med att läsa. Båda två säger att man i leken får in olika 

ämnen. 

Vad blir nu fem plus tre och så går de till bana åtta till exempel om det blir åtta då så 

går dom till bana åtta tillsammans och så läser dom där vad det står och så gör dom 

typ det tillsammans. Mycket sånt och vi har ju både yngre och äldre barn så det blir 

att dom äldre kan ju läsa men vissa sexåringar kan ju inte så dom hjälper ju dom läsa 

(Åsa). 

 

Ingela nämner att hon tillsammans med kollegor har arbetat mycket med skiffer som är 

en lek med problemlösning, med de äldre eleverna. Hon nämner inte ämnet matematik 

men talar mycket om former, siffror och stationsövningar som innehåller olika uppgifter 

som eleverna ska genomföra med hjälp av problemlösning. 

 

Lära sig former, vi har haft aktivitetsbingo. Då ska dom ta sig igenom en hinderbana 

och sen ska dem slå tärningen och komma ihåg vilken siffra dem får på tärningen, 

komma ihåg den hela vägen tillbaka och sedan säga till sina lagkamrater, jag fick 

fyra! (Ingela). 

 

Rörelse utomhus är en central del i äventyrspedagogik/ utomhuspedagogik då mycket 

av aktiviteterna som fritidslärarna berättar i intervjuerna görs i form av hinderbanor, 

enligt Åsa. Hon tar även upp att man kan ta till vara på det man gör på gympan och sätta 

det i relation till utomhuspedagogik. 

 

Analys 

En av de intervjuade påtalar med emfas att elevers sociala kompetens gynnas vid 

äventyrspedagogik eftersom när elever ska samarbeta måste de även kommunicera med 

varandra. Fritidslärarna är samstämda när de talar om att utomhuspedagogik stärker 

gruppkänslan och här ser vi tydliga kopplingar till Antonovskis (2005) KASAM, känsla 

av sammanhang. Vi tolkar även att fritidslärarna menar att när eleverna deltar och 

samarbetar så blir de mer samspelta på en gemensam social nivå och detta gynnar de 

blyga eleverna som Fägerstam (2012) tar upp som viktiga lärdomar av 

utomhuspedagogik. Det är uppenbart att alla intervjuade fritidslärare tycker att 
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relationerna gynnas i dessa aktiviteter genom samarbetet som Fägerstam (2012), 

Ericsson (2004) och Mygind (2009) också tar upp. Detta anser också Glantz, Grahn och 

Hedberg (2011) som dessutom påpekar de att pedagogerna behöver ingripa mer sällan 

när aktiviteter sker under ett utomhuspedagogiskt tillfälle. Vi tolkar även att de 

använder sig av utomhuspedagogik som ett sociokulturellt lärande då det är fokus på 

samarbete och lärande i en autentisk miljö som Säljö (2012) nämner. 

 

Vi ser tydligt att alla tre fritidslärarna arbetar med utomhuspedagogik 

ämnesövergripande då de förklarar att man i leken får in olika ämnen som matematik, 

svenska och framförallt idrott vilket även Ekvall (2012) säger är en av vinsterna med 

utomhuspedagogik. Att motivera ett lärande genom lek är något som även Fägerstam 

och Blom (2012) nämner. Det är uppenbart att fritidslärarna använder 

utomhuspedagogik som ett redskap för att integrera olika ämnen eftersom de olika 

uppgifterna i aktiviteterna har någon form av problemlösning. Vi tolkar det som om att 

de eftersträvar mycket fysisk aktivitet som är mycket positivt för den fysiska och 

psykiska hälsan, som både Sjöstrand-Öhrfelt (2015) och Quennerstedt et al. (2011) 

nämner som viktigt.  

 

 

6.3 Vilka pedagogiska utmaningar ser fritidslärarna med 
utomhuspedagogik? 

 

När man ska hålla i utomhuspedagogik eller äventyrspedagogik krävs det mycket 

utrymme nämner Åsa medan Ingela berättar att det räcker med ett litet grönområde. 

Ingela uttrycker i början av intervjun att platsen inte har stor betydelse men påpekar 

senare att de har väldigt bra förutsättningar på skolgården och har tillgång till stora 

grönområden samt skog.  

 

Platsen tycker jag egentligen inte är så viktig, alltså så, vi har ju väldigt bra 

förutsättningar runtomkring här.” (Ingela) 

 

Åsa och Lotta säger att de märker stora koncentrationssvårigheter hos eleverna vid 

lektionsaktivitet på skolgården eller i närheten av skolgården. Fokus på fritidslärarnas 

instruktioner blir sämre då eleverna istället uppmärksammar vad andra barn gör på 
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skolgården. Det fungerar bättre att vara i skogen då eleverna inte störs av annat som 

händer runt omkring.  

 

Fokus blir på annat, men är dom i skogen en grupp, då blir fokus på det dom ska 

göra och då blir det mycket roligare både för dom och för oss.” (Åsa) 

 

 

Åsa nämner att du som fritidslärare ska vara en förebild för eleverna och att allt som 

fritidslärarna gör speglar sig i aktiviteten, och säger att det är jätteviktigt att visa 

engagemang i det man gör för att få eleverna intresserade. Lotta säger att intresset för 

aktiviteten är viktig att bibehålla både hos eleverna och fritidslärarna men att de ska 

utgå ifrån elevernas önskemål. 

 

Alltså det krävs att du som person ständigt är, som lärare då, ständigt är fokuserad på 

det du gör och jag menar det finns ju alltid dåliga dagar då man är trött och inte lika 

engagerad. Men man måste verkligen försöka vara engagerad, ha det här leendet och 

nu ska vi göra det här och få dom att väckas till och tycka att det är spännande och 

hur roligt som helst, kunna få dom att skratta. (Åsa) 

 

Ingela nämner att utbildning i utomhuspedagogik eller äventyrspedagogik är viktig för 

att kunna genomföra denna pedagogik på bästa sätt. Hon berättar att hon har utbildat 

andra fritidspedagoger inom ämnet och fått mycket beröm för det arbete som hon har 

lagt ned på äventyrspedagogik. Alla tre intervjuade fritidslärare har gått utbildning i 

äventyrspedagogik.  

 

Det krävs ju att det finns pedagoger som har utbildningen för att det ska 

funka.”(Ingela) 

 

Alla tre fritidslärare lyfter utbildning som ett viktigt verktyg för att kunna genomföra 

utomhuspedagogik. Ingela berättar att hon har en bred utbildning och har 

högskolepoäng i ämnet. Åsa nämner att hon hade haft det svårt att hålla i dessa 

aktiviteter om hon inte haft utbildning och enligt både Åsa och Lotta så tar man med sig 

mycket utav materialet och tipsen som kursen gett och arbetar om det så att det passar 

elevgruppen.  

 

Man drar ifrån och man plockar till grejer också. Man improviserar själv. Men visst 

har utbildningen hjälpt, det har det. Skulle någon säga håll äventyrspedagogik eller 
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utomhuspedagogik så hade jag inte haft någon aning om vad det är om jag inte gått 

den utbildningen eller så och lärt mig om det absolut. (Åsa) 

 

Det som också tas upp i intervjun av Ingela och Åsa är att det är personalkrävande att 

utföra en aktivitet och att de alltid är två personal vid utomhustillfällena. Åsa berättar att 

det är en anledning till att de får hålla aktiviteter nära skolgården. Andra faktorer som 

påverkar genomförandet av en aktivitet är att barnen blir hämtade vid olika tider av sina 

vårdnadshavare tillägger Lotta.  

 

Vi har inte gått iväg jättelångt heller men jag kan känna att går man iväg ganska 

långt, föräldrar kommer, alla går hem olika tider, det blir sådär då måste man ringa 

och sköta det också.(Åsa).  

 

Åsa nämner att det behövs tid för att strukturera upp i schemat, både det egna, 

verksamhetens och elevernas, för att anpassa aktiviteterna i utomhuspedagogik efter 

schemat.  

 

Så man få tänka på vilken dag elever är längst och titta på lite tider också så får man 

planera utifrån det med mellanmål och allting. (Åsa). 

 

Skolan har köpt in tillräckligt med materiel säger Lotta och Åsa. De tycker att de har en 

bra ledning som har varit stöttande och tillåtande och låtit dem köpa in materiel för att 

kunna hålla i utomhuspedagogik och äventyrspedagogik. Ingela nämner att hon har 

tillverkat en del materiel själv som de använder sig av när de håller i utomhuspedagogik 

med eleverna.  

 

Som jag menar, vi har ju byggt mycket material och köpt in mycket, asså så. (Ingela) 

  

Hon tycker även att de har bra förutsättningar och variation i miljön runtomkring skolan 

vilket gör att de inte behöver gå längre sträckor för att hålla i utomhuspedagogik. Lotta 

däremot tycker att det är svårt att vara i miljön kring skolan, som till exempel den 

närliggande grusplanen, och om de skulle gå iväg en längre sträcka skulle det krävas 

mer planering.  

 

Det känns verkligen som visst man kan skapa det på ett annat sätt men då krävs det 

mycket mer planering än vad vi har nu. (Åsa) 
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Analys 

Resultatet visar att det råder delade meningar mellan fritidslärarna angående utmaningar 

eller begränsningar i deras utemiljö vid skolan. En fritidslärare säger att det inte krävs så 

mycket plats medan en annan fritidslärare säger att det gör det. Enligt Glantz, Grahn och 

Hedberg (2011) är en bra och intressant plats mer inspirerande och gynnar elevernas 

kreativitet och initiativförmåga. Vår tolkning av de skilda svaren är att det är lite 

beroende på vad för slags aktivitet som ska utföras. Szczepanski (2013) nämner att 

platsen har viss betydelse beroende på vilket budskap som ska föras fram och på vilket 

sätt. Två av fritidslärarna säger att elever tappar fokus när de har styrd aktivitet av 

fritidslärarna på skolgården. Detta tolkar vi som att intrycken som eleverna tar emot 

med sina sinnen aktiveras eftersom det är så mycket annat runt omkring dem som stör 

koncentrationen vilket leder till bristande känsla av sammanhang som Antonovski 

(2005) skriver om. 

Det är tydligt att fritidslärarna måste bjuda på sig själva vid aktivitetstillfällena för att 

eleverna ska hålla sin motivation uppe. Vi tolkar det som att ge eleverna 

uppmärksamhet och engagemang gör att de tycker att aktiviteten blir rolig, intressant 

och stimulerande vilket även Szczepanski (2013) säger är viktigt för pedagogen att 

tänka på. 

De tre fritidslärarna trycker på vikten av utbildning i utomhuspedagogik för att kunna 

hålla en god pedagogisk undervisning, vilket även Szczepanski (2012) poängterar.   
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7 Diskussion 
 

I arbetets sista kapitel presenterar vi en diskussion kring vårt resultat och tar även upp 

tankar kring hur vi kunnat förbättra vårt självständiga arbete. Vi avslutar med en slutsats 

och reflekterar över vidare forskning och nya forskningsfrågor i utomhuspedagogik. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Eftersom vi enbart intervjuade tre fritidslärare på samma skola fick vi en begränsad bild 

av hur man kan använda sig av utomhuspedagogik, vilka hinder samt utmaningar som 

kan uppstå, som vi hade önskat. Dessutom var två av de utvalda respondenterna 

nyutbildade, vilket resulterade i att de inte kunde svara på vissa frågor då de inte hade 

någon lång praktisk erfarenhet av utomhuspedagogik. Denna studie kan enbart 

appliceras på de berörda och resultatet är inte generaliserbart. Resultatet visar en inblick 

i några fritidslärares sätt att arbeta med utomhuspedagogik i sin verksamhet. 

 

Med tanke på att detta var vårt första självständiga arbete har vi funderat och reflekterat 

över genomförandet av intervjuerna. Vår tanke nu är att intervjuerna var mycket 

intressanta att göra men att vi nu inser att det är en komplex och för oss ovan situation 

och det är inte alltid enkelt att ställa de rätta följdfrågorna för att få mer information 

kring utomhuspedagogik från de intervjuade fritidslärarna. Denscombe (2009) nämner 

detta och menar att vid kvalitativa intervjuer krävs stor uppmärksamhet och stort fokus 

från de som intervjuar. 

 

Detta arbete har för oss varit givande samtidigt som det har varit en utmaning. Vi är 

överens om att det alltid finns möjlighet till förbättring men är på samma gång nöjda 

med arbetet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel kategoriseras diskussionen utifrån våra frågeställningar. I resultatet och 

analysen ser vi tydligt att fritidslärarna är positiva till att använda utomhuspedagogik då 

det gynnar samarbetsförmågan, det kommunikativa och är gruppstärkande. Vi ser även 

att det finns andra faktorer som kan påverka att hålla i utomhuspedagogik som brist på 
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kompetens inom ämnet då det går åt två personal och platsens betydelse för elevernas 

koncentrationsförmåga och fokus. 

 

7.2.1 Hur uppfattar de intervjuade fritidslärarna utomhuspedagogik som metod 
för elevernas hälsa, sociala samspel och lärande? 

 

Fritidslärarnas definition av utomhuspedagogik är liknande Szczepanskis (2011) 

definition av utomhuspedagogik men vi kan inte utläsa en konkret beskrivning utifrån 

de intervjuades svar. Däremot ser vi att alla tre fritidslärare är samstämmiga i sina svar 

att utomhuspedagogik är ett kompletterande sätt att lära som kan varieras olika vilket 

gör att det passar de flesta elever då det sker genom lek och rörelse.  

 

Variationsmöjligheterna med utomhuspedagogik ser de intervjuade fritidslärarna som 

en positiv aspekt då aktiviteterna anpassas efter gruppens förutsättningar. Eleverna är 

aktiva på olika plan både fysiskt och psykiskt medan de är i en utemiljö och detta 

kopplar samman teori och praktik till en helhet där lärande uppstår vilket även 

Szczepanski (2011) och Ekvall (2012) skriver.  

 

En av de intervjuade fritidslärarna säger att utomhuspedagogik innehåller många 

moment som ska uppfyllas. Dels handlar det om att eleverna ska kunna kommunicera 

med varandra för att utvecklas och dessutom lära av varandra. Kommunikationen gör att 

eleverna ställs inför utmanande situationer där de får möjlighet att lösa uppgifter 

tillsammans genom att lyssna på vad alla i gruppen har att säga, dessutom ökar deras 

sociala kompetens. Vi upplever att kommunikationen är ett av momenten i 

utomhuspedagogik som gör det sociala samarbetet till en viktig del vilket även 

Fägerstam (2012) framhåller i sin rapport. Samma fritidslärare nämner också att 

vägledning i hur eleverna tänker är viktig. För att eleverna ska komma fram till en bra 

lösning i varje uppgift får de själva testa på och utmana varandra vilket vi kopplar till 

det som står i läroplanen.. 

 

Något vi förvånades över var att själva undervisningen inte stördes när föräldrarna 

hämtade sina barn vid olika tider men att det blev mer arbete med planeringen inför 

aktiviteterna.  
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Eleverna rör på sig och använder fler sinnen än vad de gör i inomhusmiljö. Att använda 

fler sinnen har visat att elever lär sig och kommer ihåg mer av vad de lärt sig, enligt 

artikeln från Skolvärlden (2015).  

 

7.2.2 Hur använder fritidslärarna sig av utomhuspedagogik? 

 

Fritidslärarna menar att de använder sig av utomhuspedagogik för att integrera olika 

ämnen på ett annat sätt än de gör vid “vanlig” undervisning och vi tolkar det som ett 

enkelt och mer lekfullt sätt att lära på. En pedagogisk vinst som kan framhållas är att 

samarbetet mellan eleverna stärks då de äldre eleverna hjälper de yngre vilket leder till 

bättre gemenskap i gruppen. Utomhuspedagogik för de intervjuade fritidslärarna handlar 

om att lösa olika problem, tillsammans i grupp. 

 

När eleverna löser problem i grupp förbättras samarbetet vilket de intervjuade 

fritidslärarna arbetar mycket med vid utomhuspedagogik. Vi uppfattar det som 

gruppstärkande för eleverna, samtidigt som eleverna utvecklar sin sociala kompetens. 

Något vi överraskades av är att när fler elever känner varandra minskar konflikterna på 

skolan vilket vi uppfattar gynna relationerna mellan eleverna. Detta gör att eleverna 

bildar nya kompiskontakter och leker mer åldersblandat på rasterna, vilket både vi och 

Mygind (2009) anser vara positivt. Vår uppfattning av de intervjuade fritidslärarnas 

beskrivning av hur de arbetar med utomhuspedagogik är att det bildas en positiv 

atmosfär på hela skolan. 

 

Generellt anser samtliga intervjuade fritidslärare att utomhuspedagogik är bra sett ur ett 

hälsoperspektiv. Genom rörelse blir den fysiska hälsan bättre och eleverna kan 

koncentrera sig mer vid kommande inomhusaktivitet. Den psykiska hälsan ser både en 

av de intervjuade fritidslärarna och Ekvall (2012) positiv förändring på när eleverna får 

delta i utomhuspedagogik. 

 

7.2.3 Vilka pedagogiska utmaningar ser fritidslärarna vad gäller detta?  

 

Vi ser att det behövs en del materiel, för att kunna planera och genomföra 

utomhuspedagogik, beroende på vilket lärande och syfte aktiviteterna har. Det krävs då 

att fritidspersonalen får resurser för att kunna köpa in det till skolan. På den här skolan 
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finns det en stöttande ledning med goda resurser som tillåter fritidslärarna att köpa in 

det materiel som önskades. 

 

Enligt de intervjuade fritidslärarna behöver de vara två ur personalen vid 

aktivitetstillfällena med utomhuspedagogik. På så vis blir det känsligt om någon av dem 

är frånvarande vilket gör att nyttjandet av skolgården blir högre än om de skulle gå iväg 

till skogen i närområdet. Detta ser vi som att det inte leder till några större förändringar i 

deras vanliga miljö vilket i sin tur leder till att de förstahandsupplevelser som ges vid 

utomhuspedagogik, som Szczepanski (2013) talar om, uteblir. Genom att de stannar på 

skolgården eller är i närheten av skolgårdsområdet påverkas elevernas koncentration av 

alla andra elever som vistas på skolgården vilket i sin tur kan leda till att de inte känner 

sig delaktiga i aktiviteten på grund av störningar i miljön som även Fägerstam (2012) 

påtalar. Om eleverna inte kan sortera och hantera den information som kommer till dem 

tappar de motivationen och deras känsla av sammanhang blir låg vilket Antonovsky 

(2005) skriver om.  

 

De intervjuade fritidslärarna tycker att det är bra med miljöombyte för eleverna, vilket 

vi håller med om. Att undervisa eller hålla aktivitet i utomhuspedagogik upplever vi 

som ett sätt att erbjuda ett miljöbyte för eleverna som annars är mycket inomhus vilket 

även Medierådet (2015) har skrivit om. Utrymmet behöver, enligt en av fritidslärarna, 

vara en stor yta där eleverna kan röra på sig. Det skiljer sig i de tre fritidslärarnas 

beskrivningar om hur och varför det behövs stor yta eller inte att kunna bedriva 

utomhuspedagogik. Detta beror både på aktivitet och planering. Vi tolkar det som att 

utbildning och kunskap inom utomhuspedagogik är ett krav för att kunna undervisa i det 

och att det är viktigt hur läraren agerar under tiden dessa aktiviteter äger rum vilket även 

Szczepanski (2013) skriver. 
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8 Slutsats och vidare forskning 
 

Slutligen vill vi med detta arbete framföra våra tankar kring utomhuspedagogikens 

betydelse för utveckling i verksamheten.  

 

Syftet med denna studien var att ta reda på fritidslärares uppfattningar av 

utomhuspedagogik som metod, hur de använder sig av denna pedagogik och vilka 

utmaningar lärarna uppfattar kring detta. En faktor som vi förvånats över är att det finns 

så många positiva aspekter med att använda sig av utomhuspedagogik men att detta inte 

utgör skäl för att göra det till ett obligatoriskt ämne i läroplanen. De intervjuade i 

studien höll i aktiviteter i utomhuspedagogik i skolans närmiljö trots att områdena 

utanför skolan var varierande. Frågan är då om det kan beror på vilken kompetens som 

fritidslärarna besitter som gör att de väljer skolgården och inte miljön bortanför? 

 

Till vidare forskning skulle vi vilja veta mer om baksidan med utomhuspedagogik, vilka 

negativa faktorer det finns som påverkar genomförandet av utomhuspedagogik på olika 

skolor, både under skoltid och fritidstid. Vi har märkt är att det finns mycket forskning 

kring hur fritidslärare tolkar och genomför utomhuspedagogik men mindre forskning är 

gjord ur elevers perspektiv. 
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Med vänliga hälsningar 

 

Amanda Wollinger 0732 300 760, aw222nn@student.lnu.se 

Jessica Hallenberg 0706 224 070, jh222ws@student.lnu.se 

 

Ps: Vi bifogar en liten enkät som ni gärna får fylla i för hand inför intervjun angående er 

anställning och yrkesroll. 

 

Bilaga B 
 

Intervjufrågor inför mötet 

1. Vad har du för anställningsposition? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat på fritidshemmet? 

4. Hur många är inskrivna på fritidshemmet? 

5. Har ni tillgång till en varierad utemiljö såsom plan med gräs, skog, vatten    med 

mera? 

 

Bilaga C 
 

Frågor till respondenterna om utomhuspedagogik och lärande 

 



  
 

II 

 

1. Hur skulle du beskriva utomhuspedagogik?                                               

2. Hur upplever du dina egna kunskaper inom utomhuspedagogik?  

3. Hur arbetar du med utomhuspedagogik på fritidshemmet? 

4. Vad är syftet med er utomhuspedagogik, förklara och exemplifiera? 

5. Hur upplever du att utomhuspedagogik påverkar den fysiska hälsan? 

6. Hur upplever du att utomhuspedagogik kan påverka elevernas psykiska hälsa? 

7. Upplever du att du kan se någon påverkan på det sociala samspelet hos 

eleverna?            

8. Upplever du att utomhuspedagogik påverkar elevernas inlärningsförmåga? 

9. Vad finns det för faktorer som gör att ni vill ha utomhuspedagogik? 

10. Vilka är de stora utmaningarna när det gäller att bedriva utomhuspedagogik? 

11. Hur viktig är platsen, just er plats för att möjliggöra verksamheten? 

12. Hur hanterar du att eleverna blir hämtade vid olika tider under planerad 

aktivitet? 

13. Vad har ni lärt er som är viktigt i planeringen av eftermiddagen gör ni alltid 

olika saker ute? 

14. Olika åldrar på eleverna, har det någon betydelse? 

15. Är det något som ni vill tillägga? 

 

Tack så mycket!! 

 

// Amanda och Jessica 160322 

 

 

 


