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Abstract  
 

The purpose of this study is to examine some after-school teachers’ perceptions about the 

outdoor stay at the after-school care centre in the schoolyard and in the leisure- environment. 

Five semi-structured interviews were conducted with the after-school teachers at five after-

school care centres in the Stockholm area. 

 

In the theoretical part presents the leisure- governance and ongoing research on outdoor 

learning, research on the school playground and kindergarten local environment affects 

children in their development and learning, and after-school teachers’ professional identity. 

The theoretical foundation is based on the phenomenographic approach. 

 

The questions are: 

• What is outdoor education according to the after-school teachers? 

• According to after-school teachers, what educational opportunities are provided by the 

schoolyard and the local environment? 

• How do the after-school teachers use the schoolyard and local environment? 

 

The result shows that outdoor education can be a knowledge invigorating complement to the 

indoor teaching and a way for the after-school centre to supplement the compulsory 

schoolday. The play outdoors can help to increase children's social development, creativity 

and imagination. The after-school teachers used the schoolyard and local environment for 

various purposes which may be due to different circumstances, knowledge and experience to 

carry out educational activities outdoors. But it may also depend on whether the after-school 

teacher focuses on the regular school day or in the afternoon at the after-school care centre. 

 

 
Keywords: After-school care centre, after-school teacher, schoolyard, local environment, 

outdoor learning, outdoor access 



 3 

Titel: Det är bra för barnen att vara ute – Fem fritidspedagogers uppfattningar om 

utomhusvistelsen på fritidshemmet. 

 

Författare: Ringblom, Johan, Mentor: Fjällhed, Anders, Termin: Hösten, 2013 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka några fritidspedagogers uppfattningar om 

fritidshemmets utomhusvistelse på skolgården och i närmiljön. Studien avgränsas till fem 

fritidshem i Stockholmregionen. 

 

 Denna studie utgår från tre frågeställningar. Dessa är:   

• Vad är utomhuspedagogik enligt fritidspedagogerna? 

• Vilka förutsättningar ger skolgården och närmiljön enligt fritidspedagogerna? 

• Hur använder fritidspedagogerna skolgården och närmiljön? 

 

I det teoretiska avsnittet redogörs för fritidshemmets styrformer och aktuell forskning som 

berör utomhuspedagogik, forskning, hur skolgården och fritidshemmet närmiljö påverkar 

barnens utveckling, lärande samt fritidspedagogens yrkesidentitet. Den teoretiska grunden 

utgår från den fenomenografiska ansatsen. 

 

Resultatet visar att utomhuspedagogik kan vara ett kunskapsstärkande komplement till 

inomhusundervisningen och ett sätt för fritidshemmet att komplettera skolan. Leken utomhus 

kan bidra till att öka barnens sociala utveckling, kreativitet och fantasi. Fritidspedagogerna 

använde skolgården och närmiljön för olika ändamål som kan bero på olika förutsättningar, 

kunskaper och erfarenheter av att utföra pedagogisk verksamhet utomhus. Men det kan även 

bero på om fritidspedagogen lägger fokus på den ordinarie skoldagen eller på eftermiddagarna 

på fritidshemmet.  

 

 

Nyckelord: Fritidshem, fritidspedagog, skolgård, närmiljö, utomhuspedagogik, 

utomhusvistelse 
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1 Inledning 
 

Mina eftermiddagar på fritidshemmet i mitten av 1980-talet ger minnen av en skolgård med 

en stor asfalterad yta där vi kunde hoppa hopprep, spela basket eller leka kull. Det var sällan 

att vi på fritidshemmet besökte närmiljön runt skolan under vanliga skoldagar. 

Fritidshemmets roll har förändrats sedan mina dagar och fått en annan karaktär. Nu har 

fritidshemmet integrerats i skolan och fått en mer uttalad läranderoll. Enligt Skolverkets 

allmänna råd om fritidshemmet ska fritidshemmet komplettera skolans metoder för lärande 

och utveckling. Verksamheten ska på ett lekfullt och meningsfullt sätt utveckla barns lärande, 

förmågor, sociala kompetens och identitet tillsammans med andra (Skolverket, 2007:22-25). 

 

Ett pedagogiskt redskap i barns lärande och utveckling på fritidshemmet kan vara 

utomhuspedagogik. Britta Brügge och Anders Szcepanski vid Centrum för Miljö- och 

utomhuspedagogik beskriver utomhuspedagogik som ”ett komplement till den traditionella 

pedagogiken (där lärandet sker inom fyra väggar) och bör ses som en naturlig del i all 

undervisning” (Brügge & Szcepanski, 2007:25).  Utomhuspedagogikens metoder ”har idag 

vidgats till att gälla även stadens ekologi och mer kulturpräglade landskap, där 

utomhuspedagogik bedrivs i till exempel parker, på skolgårdar och i trädgårdar.” (Öhman i 

Mårtensson, 2011:123). 

 

Barnsäkerhetsdelagationen beskriver i en statlig utredning att en utemiljö kring fritidshemmet 

som erbjuder utforskande och platsbundna lekar är en bidragande faktor till elevers lärande 

och utveckling och innefattar en viktig del i barns uppväxtvillkor. Även skolgården har fått en 

större betydelse i och med fritidshemmets integrering eftersom barnen spenderar mer tid i 

skolan (SOU 2003:127:210). 

 

Min förhoppning med denna studie är att läsaren kan få inspiration, utveckla sina egna tankar 

kring samt få nya idéer på hur utomhusvistelsen på fritidshemmet kan utformas.  
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1:2 Syfte/frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka några fritidspedagogers uppfattningar om 

fritidshemmets utomhusvistelse på skolgården och i närmiljön. Studien avgränsas till fem 

fritidshem i Stockholmregionen. 

 

 Denna studie utgår från tre frågeställningar. Dessa är:   

• Vad är utomhuspedagogik enligt fritidspedagogerna? 

• Vilka förutsättningar ger skolgården och närmiljön enligt fritidspedagogerna? 

• Hur använder fritidspedagogerna skolgården och närmiljön? 

 

2 Bakgrund 
 

I det här avsnittet presenteras de begrepp som är centrala för denna studie. Därefter beskrivs 

de styrdokument som reglerar fritidshemmet. Till sist tas två aktuella forskningsavhandlingar 

upp som berör fritidspedagogens yrkesidentitet och lärares syn på utomhuspedagogik. 

 

2:1 Centrala begreppsförklaringar 

2:1: 1 Fritidshem  

 

Fritidshemmet är en gruppverksamhet som ska komplettera skolan pedagogiskt där barnen på 

fritidshemmet ska få stöd i sin utveckling och erbjudas en meningsfull fritid. Fritidshemmet 

har också ett omsorgsuppdrag så att föräldrar till barnen ska kunna arbeta, studera och 

kombinera med sitt föräldraskap (Skolverket, 2007:11). 

 

2:1: 2 Fritidspedagog 

 

Idag förekommer det olika beteckningar på fritidspedagog. Det kan vara Lärare mot 

fritidshem eller Lärare mot fritidspedagogik (Andersson, 2013:4).  

Fritidspedagog är den benämning som generellt används i skolorna och som fortfarande 

förekommer i exempelvis när skolor annonserar efter fritidspedagoger. Fritidspedagogen 
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arbetar både i skolan på förmiddagarna och på fritidshemmet på eftermiddagarna (Andersson 

2013:4). 

 

2:1: 3 Utomhuspedagogik 

 

Det finns många olika definitioner av vad utomhuspedagogik är. Denna studies definition av 

vad utomhuspedagogik är baseras på Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU vid 

Linköpings Universitet. 

 

NCU:s definition av utomhuspedagogik lyder: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 

bland annat innebär: 

 

 att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 

(Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 

senast uppdaterad 2013) 

 

 

NCU:s definition kan tolkas som att utomhuspedagogik är en pedagogik som kompletterar 

teoretiskt lärande med praktiskt lärande. Utomhuspedagogik sker på den plats där det som det 

undervisas om finns. Detta för att få en djupare kunskap och förståelse om det man lär sig om 

då lärandet blir mer direktupplevt.  

 

2:1: 4 Skolgård 

 

”En skolgård kan vara oplanerad med stora, öppna ytor vars huvudsakliga syfte är att rymma 

eleverna under raster och lediga stunder. Den kan också vara planerad för lek, undervisning, 

möten mellan människor, hälsofrämjande utevistelse, avkoppling och upplevelser med alla 

sinnen” (Glantz, Grahn & Hedberg, 2007:182). Utifrån min tolkning av denna beskrivning av 
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skolgården så kan den ses som en plats som kan vara en plats att spendera elever under raster 

och ledighet. Eller så kan den vara en plats för lärande, utforskande och social integration som 

erbjuder så väl lek som avkoppling.  

 

2:1: 5 Närmiljö 

 

Professor i pedagogik, Pia Björklid (2012) använder sig av Urie Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsmodell som går ut på att barns lärande och utvecklande direkt och indirekt 

påverkas av de miljöer de samspelar i och som ska ses som en helhet. Hans förklaring av 

närmiljön tolkas av Björklid som ”Barnets omedelbara miljö - närmiljön - kan vara hemmet 

och familjen, grannskapet, förskolan, skolvägen, skolan, fritidshemmet, fritidsaktiviteter osv.” 

(Bronfenbrenner, 1979, se Björklid, 2012:31). 

 

2:2 Fritidshemmet i statliga styrdokument 

2:2: 1 Skollagen 

 

Hela skolväsendet regleras av skollagen (SFS, 2010:800) som trädde i kraft 2011. Det kapitel 

som berör fritidshemmet är kapitel 14. Där står det att läsa:  

 

Utbildningens syfte 

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som 

skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska 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 ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.  

 

Elevgrupperna och miljön 

9 § Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö 

 
(SFS, 2010:800) 

 

Fritidshemmet är enligt min tolkning av skollagen en del av skoldagen som har ett 

lärandeuppdrag genom att komplettera skolan Men även ett omsorgsuppdrag och främja 

social integration. Huvudmannen ska se till att fritidshemmets arbetsmiljö är bra utifrån 

barngruppens storlek och sammansättning. 
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2:2: 2 Läroplanen, Lgr-11 

 

Fritidshemmet har inte någon egen ämnesplan. Däremot så betonas vikten av samverkan 

mellan skolan, förskoleklass och fritidshemmet för att stärka eleverna i sitt lärande. Denna 

samverkan ska bidra med olika slags kunskapsformer som ska formas till en helhet för 

elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2011:10). 

 

2:2: 3 Skolverket, Kvalitet i fritidshem – allmänna råd och kommentarer  

 

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer och ska ses som ett stöd hur de dokument som 

reglerar fritidshemmet kan omformas till praktik för dem som arbetar på eller verkar runt 

fritidshemmet (Skolverket, 2007:9).  

 

Fritidshemmets uppdrag enligt Skolverket (2007:22-25) är att förena omsorg med lärande som 

kan främja barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Vistelsen på 

fritidshemmet ska vara meningsfull för barnen som stimulerar lek och skapande utifrån 

barnens ålder, intresse och behov i en trygg miljö. Därför menar Skolverket att verksamheten 

på fritidshemmet inte kan vara statisk utan föränderlig. Fritidshemmet ska enligt Skolverket 

komplettera skolan under den skolfria tiden av dagen där fritidshemmet anses ge en annan 

form av lärande som kompletterar skolan men även genom ett innehåll av andra aktiviteter 

som ger barnet olika vinklar på lärande, vilket skapar en helhet och en kontinuerlighet i 

barnets kunskapsutveckling. Skolverket beskriver också fritidspedagogen som en som har 

kompetens som främjar barns sociala utveckling, omsorg och välbefinnande Vidare beskriver 

Skolverket att det behöver finnas en helhetssyn på barnets lärande och utveckling där 

utveckling och lärande hör ihop. Exempelvis så kan tryggheten i fritidsgruppen med personal 

och barn skapa förutsättningar att stärka barnets självkänsla, vilket i sin tur bidrar till 

förmågan att ta till sig kunskaper (2007:22-25). 

   

Fritidshemmet ska vara en arena där barnen genom lek kan lära sig och utveckla sin förmåga 

att respektera varandras likheter och olikheter samt förstå att ibland behöver det 

kompromissas. Genom lek kan barnen lära sig att tänka in i, hantera och lösa problem. Barnen 

kommer också att kunna utveckla sin fysiska, psykiska och sociala kompetens. 
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Skolverket konstaterar att barnen har ett rörelsebehov. Det är därför viktigt att fritidshemmet 

erbjuder många aktiviteter med fokus på kreativitet, lust och lek som skapar ett intresse att 

vilja deltaga. Verksamheten på fritidshemmet ska vara allsidig med inslag av lekar som både 

tränar barnets utforskande bland annat med studiebesök och utflykter. Barnen ska ges 

möjlighet att lära känna sin närmiljö. Detta kan ske genom samverkan och kontakter med 

kommunens allmänna fritidsverksamheter samt med kultur- och föreningslivet. 

Fritidshemmets lokaler och utemiljö ska vara utformade så att de är trygga, hälsofrämjande 

och utvecklande. Dessutom ska miljön vara pedagogiskt anpassad så den stödjer barnen i 

lärande och utveckling, enskilt såväl i grupp. Personalen på fritidshemmet ska kunna ha 

uppsikt över den miljö som barnen vistas i, men ge barnen möjlighet att leka i avskildhet från 

andra. Utemiljön anser Skolverket har en stor betydelse för hur barnen utvecklas i sitt lärande 

och utgör en viktig del av barnens uppväxtvillkor. Utemiljön ska inbjuda både till platsbundna 

lekar som till mer utforskande former av lek (Skolverket, 2007:22-25). 

 

2:3 Aktuell forskning 

2:3: 1 Fritidspedagogens yrkesidentitet 

 

Birgit Andersson har skrivit en avhandling som heter Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet 

mellan tradition och nya styrformer. Det övergripande syftet med avhandlingen ”är att belysa 

och ge kunskap om hur fritidspedagogers yrkesidentitet kan förstås i skenet av förändrad 

styrning och nya arbetsuppgifter till följd därav.” (Andersson: 2013:4). 

 

Skolan har sedan mitten av 1990-talet decentraliserats från att har varit statlig till att bli 

kommunens ansvarsområde. Samtidigt har fritidshemmet integrerats i skolan. Då 

fritidspedagoger idag både arbetar i skolan och på fritidshemmet så har fritidspedagoger 

genom dessa reformer fått nya arbetsuppgifter och andra krav på bedömning och redovisning 

(Andersson, 2013). Både rektorerna och fritidspedagogerna lyfter fram social kompetens som 

en grundbult i fritidspedagogens yrkesutövande men även förmågan att kunna möta barn och 

vuxna med olika förutsättningar och behov. Rektorerna anser att det är något som 

fritidspedagogerna har nytta av när de samspelar med eleverna både i skolan och på 

fritidshemmet. Birgit Andersson drar också slutsatsen att en stor del av fritidspedagogers 

kunskaper och kompetenser är av tyst karaktär (Andersson, 2013:157). 
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Andersson menar vidare att fritidspedagogers syn på sitt uppdrag är skiftande och delar upp 

det i fyra kategorier.  

 

 A: Backuplärare - undervisar i olika ämnen eller i samarbete med läraren undervisar i 

skolämnen. En stor vikt av planeringen utgår ifrån skoldagen. Fritidshemmets uppgift 

är mindre betydelsefull. Fritidspedagogikens kunskapsbas ligger som grund i lärandet 

men kompletteras delvis med ny kunskap. 

 

 B: Lärare i social kompetens – ansvarar för sin egen undervisning utifrån 

fritidshemspedagogisk kunskap. Underlättar bland annat för läraren att kunna ha 

halvklassundervisning. Fritidspedagogens kunskaper synliggörs under skoldagen men 

blir inte lika framträdande för skolledning, lärare och föräldrar. Utvärdering och 

dokumentering av fritidshemmets verksamhet prioriteras inte i samma utsträckning 

som den ordinarie skolans verksamhet. 

 

 C: Den kompletterande fritidspedagogen – kompletterar skolan genom att med olika 

medel förstärka skolämneskunskaper på fritidshemmet. En god trygghet och omsorg 

anses viktigt. 

 D: Den traditionella fritidspedagogen. – utgår från barnens värderingar och initiativ 

både under skoldagen som på fritidshemmet. Värdegrundrelaterade frågor anses vara 

av betydelse. Arbetar mycket med att belysa sin verksamhet och kunskap men 

strukturella hinder sätter käppar i hjulet (Andersson, 2013:166-168).  

 

 Kategori A och B ser skolan och fritidshemmet mer samlat och prioriterar arbetet under 

skoldagen. Kategori C och D skiljer på skolan och fritidshemmet och arbetar för att belysa 

fritidshemmets särart. 
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Figur 1. Fyra kategorier av yrkesidentiteter (Andersson:2013:167) 
 

 

 

Andersson anser att fritidspedagogernas integrering i skolan både har försvagat och stärkt 

fritidspedagogens roll och identitet. Med fritidshemmets integrering i skolan innebär att ”det 

överlag finns ett uppdämt behov att tydliggöra fritidshemmet, försvara särdragen i yrket och 

skapa en starkare kollektiv bas.”(Andersson, 2013:161). 

 

2:3: 2 Samspelet mellan lärande och fysisk miljö 

Professor i pedagogik Pia Björklid har skrivit en rapport, en kunskapsöversikt om samspelet 

mellan lärandet och fysisk miljön i förskola och skolan. Syftet med översikten är att 

”dokumentera den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser”. Lärande sker inte 

enbart i en miljö utan i alla de miljöer barnet möter. Rapporten tar upp framförallt svensk 

forsknings syn på samspelet mellan lek, formellt och informellt lärande i skolan och dess 

omgivande utemiljö (Björklid, 2012:25).  

 

Björklid menar, utifrån resultatet av forskningsöversikten, att dagens skolgårdar är alltför 

likformiga och standardiserade trots att forskning visar på att det finns ett behov av skolgårdar 

med en större mångfald av aktiviteter. Exempelvis platser för bollspel, klättring, naturinslag 

och asfalterade ytor. Björklid anser att synen på skolgårdens betydelse som en plats där lek 

och lärande främjar barnens hälsa, fysiska och sociala utveckling de senaste decennierna har 

blivit starkare. Hon menar också att om det finns stora ytor med framförallt varierad 

naturterräng så blir leken enligt flera studier mer variationsrik då landskapet inte är lika 

uppstyrt, utan bjuder till ett större tolkningsutrymme (Björklid, 2008:174). 

 

2:3: 3 Uppfattningar om landskapet som lärandemiljö 

Anders Szczepanski skriver i sin avhandling Handlingsburen kunskap - Lärares uppfattningar 

om landskapet som lärandemiljö (2008) att det inte är ovanligt att både lärare och elever i 

skolan, menar att inomhusundervisningen är mer teoretisk och utomhusundervisningen är mer 

praktiskt (Szczepanski, 2008:58). Studien strävar att söka efter särarten hos lärare om vad 

utomhuspedagogik är och innebär utifrån frågeställningen: ”vilka uppfattningar har lärare om 
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lärande och undervisning utomhus?” (Szczepanski, 2008:51). Den övergripande 

forskningsfrågan i avhandlingen är att studera vilka uppfattningar har lärare om lärande och 

undervisning utomhus (Szczepanski, 2008:51). Resultatet visar att det finns tre perspektiv 

som lärarna i studien utmärker som utomhuspedagogikens särart. Szczepanski definierar dessa 

som platsperspektiv, miljöperspektiv samt kroppsperspektiv (Szczepanski, 2008:12). 

 

 Med platsperspektivet avses lärares uppfattningar om platsens betydelse för ”lärande 

genom görande”. Att arbeta praktiskt och lära genom att uppleva saker på sin rätta 

plats är enligt Szczepanski av betydelse för lärarna. Dels som ett komplement till det 

teoretiska lärandet i skolan men även för att integrera olika skolämnen (Szczepanski, 

2008:52). 

 

 Med miljöperspektivet fann Szczepanski några lärares uppfattningar som kan knytas 

till en betydelse att på ett konkret sätt använda sig av närmiljön och naturen. Men han 

fann inte någon större ambition att lärarna ville undervisa i att ta ett miljöansvar 

(Szczepanski, 2008:52). 

 

 Med kroppsperspektivet ansågs att lärarna såg en koppling mellan rörelse och 

koncentration som argument för lärande och hälsa om de skedde på platser som gav 

eleverna möjlighet att röra på sig ordentligt (Szczepanski, 2008:54). 

 

 



 15 

3 Metod 
 

Det här avsnittet behandlar val av de vetenskapliga metoder som ligger till grund för denna 

studie. Därefter redovisas vilken slags empirisk datainsamlingsmetod som ligger till grund för 

studien.   

 

3:1 Kvalitativ studie 

 

Patel och Davidsson (2003:14) beskriver de kvantitativa respektive kvalitativa 

undersökningsformerna som två vetenskapliga undersökningsformer som det skrivits och 

diskuterats om de senaste decennierna. ”Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan 

forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder. Med kvalitativt inriktad forskning menas forskning där datainsamlingen 

fokuserar på ’mjuka’ data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast 

verbala analysmetoder av textmaterial.” (Patel & Davidsson, 2003:14).   

 

Då denna uppsats genom intervjuer ska ge en bild av hur några fritidspedagogers 

uppfattningar om fritidshemmets skolgård och närmiljö, så ligger det närmast att använda sig 

av den kvalitativa undersökningsformen.  

 

3:2 Val av vetenskapligt synsätt 

3:2: 1 Fenomenografi 

Filosofiedoktor i pedagogik Staffan Stukát beskriver fenomenografi som en forskningsansats 

som syftar på att undersöka människors uppfattningar om innebörder av ett fenomen. Dessa 

uppfattningar är något som människan utgår ifrån i sitt resonemang och handlande kring 

fenomenet. Den som forskar med det fenomenografiska förhållningssättet strävar efter att 

finna innebörder av uppfattningar och söka efter likheter och olikheter av dessa. Inom 

fenomenografi söks svar på hur något framstår och hur detta kommer till uttryck i någons 

tillvaro och inte hur någonting är. Meningen är inte att kunna mäta en populations uppfattning 

i en fråga utan utröna mönster som täcker större delen av variationer av uppfattningar om 

fenomenet (Stukát, 2011:37-38). 
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Den fenomenografiska forskningsansatsen är induktiv. Det kännetecknas av att forskaren inte 

behöver utgå från någon bestämd teori utan kan utifrån sin empiri formulera en egen teori. 

Men även om forskaren inte utgår från någon teori så innebär inte det att denne börjar sitt 

arbete helt förutsättningslöst. Den kunskap och erfarenheter som forskaren bär med sig kan 

påverka hur forskaren tolkar sina teorier i sina studier (Patel & Davidsson, 2003:24).  

Analysen av sitt insamlade material sker stegvis genom att först läsa materialet ordentligt, 

därefter försöka upptäcka skillnader och likheter i informanternas svar. Till sist så uppstår ett 

mönster av uppfattningar som kan delas in i olika kategorier. De olika kategorierna måste vara 

utmärkande och får inte överlappa varandra. (Stukát, 2011:38). 

 

Denna studie har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. Det innebär att med min 

förförståelse, det vill säga bakgrund, erfarenheter och förkunskaper om forskningsämnet 

strävar efter att finna olika mönster utifrån fritidspedagogernas uppfattningar om 

utomhusvistelsen på skolgården och skolans närmiljö samt finna olikheter och likheter som 

skapar ett resultat. Patel och Davidsson (2003:33-34) beskriver att inom fenomenografi så är 

inte målet att finna ett slutgiltigt svar på en teori då människors uppfattningar är föränderlig. 

Då denna studie handlar om människor med den profession som jag efter avslutade studier 

kommer arbeta som så har finns redan nu en förförståelse och kunskap som erhållits genom 

mina studier, både teoretiska som praktiska från min praktik. Den kunskapen kan påverka 

mina val och tolkningar i denna studie. 

 

3:2: 2 Reflexivitet 

 

Begreppet reflexivitet innebär enligt professor i etnologi, Billy Ehn och Barbro Klein, docent i 

etnologi att vara medveten om sin egen medvetenhet (1994:10-11). Det innebär en 

självbetraktelse utifrån sin egen medvetenhet. Genom förmågan att kunna ifrågasätta sig själv 

och sin medvetenhet i en tankeprocess som inte tar stopp utan som en ständigt pågående 

process (Ehn & Klein:11-12).   

I denna studie innebär det för mig att det behövs en medvetenhet om att det resultat som 

denna studie redovisar inte är helt objektivt. Utan har under studiens genomförande påverkats 

av mina val och tolkningar utifrån min bakgrund, kunskaper och begränsningar.    
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3:3 Datainsamlingsmetod 

3:3: 1 Kvalitativ intervju 

Patel och Davidsson (2003:78-82) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att forskaren 

genom intervju ska kunna få en bild av hur respondenten har för uppfattning i olika 

ämnesområden och kunna få en bild av hur detta kan te sig i respondentens vardag. Den som 

intervjuar kvalitativt är inte bara någon som ställer frågor för att få svar, utan är också 

medskapare av intervjun. Det innebär att den som intervjuar leder intervjun så pass mycket att 

det respondenten svarar på handlar om de berörda områden som intervjuaren har för avsikt att 

undersöka. Men för att de intervjuade fritidspedagogerna ska kunna ge uttryck om sina egna 

uppfattningar och inte bli styrda av svarsalternativ så är frågorna i studien utformade med en 

låg grad av standardisering. Enligt Patel och Davidsson (2003:72) så innebär det att frågorna 

inte är formulerade som ja/nej-frågor, utan öppnar upp för respondenten att själva utforma sitt 

svar. Det innebär inte att den som intervjuar kommer oförberedd till intervjuerna, utan det 

finns ett antal grundfrågor som är förberedda så att syftet med intervjun upprätthålls men som 

ger utrymme för följdfrågor. Patel och Davidsson (2003:78) beskriver det som att i en 

kvalitativ intervju kan frågor i en viss ordning användas. Det innebär att frågorna har en låg 

grad av strukturering. Stukát benämner den intervjuform där det finns en viss struktur och där 

det lämnats en viss öppenhet för den som intervjuar att ställa följdfrågor som halvstrukturerad 

eller semistrukturerad intervjuform (Stukát, 2011:44). 

De olika intervjuerna kan då ta olika riktningar och beröra områden som utgår från 

respondentens syn på frågan. 

 

Intervjuerna spelades in med en digital inspelare och som snart som möjligt efter intervjun 

transkriberades, det vill säga att allt som sades under intervjun nedtecknades. Intervjuerna 

utfördes på respektive fritidspedagogs arbetsplats. Fritidspedagogen fick välja var den ville 

utföra intervjun med ett önskemål från mig att det skulle vara en plats som skulle vara så 

ostört som möjligt. Valet av att spela in ljud och inte exempelvis videofilma berodde på att det 

viktiga i studien är fritidspedagogernas tankar och inte hur de agerar i en speciell situation.  

 

Stukát (2011:44-45) menar att en av den kvalitativa intervjuformens styrkor är att intervjun 

kan anpassas efter hur intervjun fortlöper. Besitter den som intervjuar goda kunskaper i 

kvalitativ intervjuform, så kan det leda till att intervjun blir djupare och rikare genom att fråga 
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vidare om respondentens känslor och motiv i sina följdfrågor. Det i sin tur kan leda fram till 

information och synsätt i sakfrågan som kan leda till ny kunskap. En svaghet med kvalitativa 

intervjuer kan vara bearbetningsprocessen av intervjun som tar tid då allt som sägs under 

intervjun ska transkriberas, det vill säga renskrivas. Patel och Davidsson (2003:83) menar 

också att när det finns inspelningsutrustning som används under intervjun så kan det påverka 

innehållet av intervjun och att samtalet blir mer spontant först när utrustningen stängts av. 

 

Min upplevelse av att använda digital inspelare var att fritidspedagogerna inte tyckte att 

inspelningsutrustningen var distraherande. Genom att exempelvis inte skriva ner vad 

fritidspedagogernas utsagor så kunde istället fokus ligga på att följa med i intervjun genom att 

aktivt lyssna och kunna se fritidspedagogerna i ögonen istället för att skriva. 

 

3:3: 2 Urval/Begränsning 

I denna studie så baseras den empiriska delen utav intervjuer med fritidspedagoger. I studiens 

början var det tänkt att tre olika skolor skulle användas och att två fritidspedagoger i varje 

skola skulle intervjuas för att få en bredare bild av forskningsämnet på just de skolorna. Det 

visade sig dessvärre att det var svårt att få två fritidspedagoger per skola att ställa upp, eller 

som i ett fall där skolan inte hade två anställda fritidspedagoger. 

Istället intervjuades fem fritidspedagoger i fem olika skolor. Det vill säga en fritidspedagog 

per skola. Det begränsade urvalet av intervjuer har gjorts för att passa inom studiens tidsram. 

 

Den urvalsprocess av skolor som gjorts har framförallt varit skolornas olika geografiska läge, 

där förutsättningarna för hur skolans närmiljö ser ut har varit avgörande. Ett krav har varit att 

de intervjuade är utbildade fritidspedagoger eller lärare mot fritidshem. Urvalet av de 

intervjuade fritidspedagoger har skett genom kontakter med personer i min närhet som arbetar 

inom skolan och som frågat på sina skolor om någon fritidspedagog vill ställa upp på en 

intervju. Professor Martyn Denscombe (2009:38) benämner detta urvalsförfarande som ett 

”snöbollsurval”. Det innebär att en person föreslår en eller två andra som i sin tur förslår till 

andra. Detta kan liknas vid en snöboll som växer i omfång ju mer den rullas i snön. 

 

En begränsning var att fritidspedagogerna utifrån sina svar beskrev fritidshemmets 

verksamhet under den tid som inte var obligatorisk. Det vill säga eftermiddagar och skollov. 
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3:4 Forskningsetik 

 

Denna studie skulle inte vara möjlig att genomföra utan andra medverkande människor, i 

detta fall de intervjuade fritidspedagogerna.  När någon forskar så finns det ett antal 

forskningsetiska principer att ta hänsyn till. På Södertörns Högskola utgår den som forskar 

generellt från fyra forskningsetiska principer som baseras på Vetenskapsrådets grundkrav om 

skyddandet av individen inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. 

 

Vetenskapsrådets fyra grundkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. En kort beskrivning av de olika kraven:  

 

 Informationskravet innebär att den som forskar ska informera de inblandade om syftet 

med studien. 

 Samtyckeskravet går ut på att den som medverkar i en studie gör det av egen fri vilja 

och kan när som helst avbryta sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet skyddar de medverkandes personuppgifter och att den som 

forskar handhar uppgifterna så att obehöriga inte kan ta del av dessa. 

 Nyttjandekravet är kravet att forskningsmaterialet som samlas in inte får användas 

annat än i forskningssyfte.   

 

(Vetenskapsrådet, 2009) 

 

Samtliga inblandade i denna studie har fått information och ingått samtycke i linje med 

Vetenskapsrådets grundkrav om skyddandet av individen inom de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnena. Först har varje medverkande fritidspedagog blivit kontaktad 

genom mejl eller telefon och blivit informerad om vad intervjun ska handla om. Därefter har 

varje tilltänkt fritidspedagog fått information om intervjun genom ett missivbrev där det 

informeras om. 

 Syftet med studien. 

 Allt deltagande är frivilligt. Det går när som helst avbryta sin medverkan och 

intervjun kommer att spelas in om det är okej för dem. 

 De medverkandes namn kommer inte att användas. Istället används fingerade namn 

på dem som intervjuas och de skolor som används i studien.  
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 Det material som samlas in kommer att användas i forskningssyfte. Inspelningen och 

transkriberingen av intervjuerna kommer att raderas då examensarbetet är utfört. 

 

3:5 Validitet/reliabilitet 

 

Validitet inom kvalitativ forskning utgår från att ”upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & Davidsson, 

2011:105). Validiteten i kvalitativa studier är något som ska genomsyra samtliga delar i en 

forskningsprocess som genomgående ska vara god för att upplevas trovärdig (Patel & 

Davidsson, 2011:105-106).  

Genom de intervjuer som genomförts i denna studie så är det uppfattningar om 

utomhusvistelsen på fritidshemmet som står i fokus och är relevant för studien. Dessa 

uppfattningar har problematiserats med teorier om ämnet utifrån relevant litteratur. 

 

Reliabilitet kan ses som tillförlitligheten på det mätinstrument som används och hur pass 

mycket av slumpinflytanden den kan motstå (Patel &Davidsson, 2011:103). I denna studie 

används inga fysiska mätinstrument utan kvalitativa intervjuer för att samla in data. För att få 

så pass hög reliabilitet som så fick inte fritidspedagogerna reda på vilka frågor som skulle 

ställas i förväg, utan den information de fick var det missivbrev (se bilaga, 1) som skickades 

ut några dagar innan intervjun. Anledningen till det var att fritidspedagogerna inte skulle 

konstruera sina svar i förväg vilket kan ge en lägre reliabilitet än om fritidspedagogerna ger 

sina svar utan att veta frågorna i förväg. 

Patel och Davidsson beskriver att för den kvalitativa forskaren kan en hög reliabilitet ses hur 

svaret blev utifrån de förutsättningar som fanns vid undersökningstillfället (Patel & 

Davidsson, 2011:106).    
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4 Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat som följs av en analys som grundar sig på tre 

olika teman. Analysen kommer att därefter följas av en diskussion för att svara på denna 

studies syfte och frågeställningar utifrån relevant litteratur. 

 

4:1 Studiens fritidshem och intervjupersoner 

 

Språklådan är en privat mångkulturell skola med språkinriktning. Skolan har cirka 350 elever 

och ligger i stadens yttercentrum. Skolan är en F-6 skola där fritidshemmet arbetar 

ålderssegregerat. Skolgårdens huvuddel består av en yta på cirka 20x20 meter med lekredskap 

som gungor, sandlåda och rutschkana. I skolgårdens förlängning finns en mindre fotbollsplan, 

en asfalterad yta som används för bandy samt en liten backig yta med några träd. Närmiljön 

består av trafikerade vägar och bostadsområden men ändå en närhet till lekparker och 

naturparker. 

Kata som är fritidspedagog, har arbetat ett par månader på Språklådan. Hon har tidigare 

arbetat i en skola några mil utanför staden. Hon arbetar med årskurs 3 med drygt 50 inskrivna 

elever.  

 

Skolan Friheten är en privat skola med integrerat fritidshem. Skolan har cirka 250 elever och 

ligger även den i ytterkanten av stadens centrum. Fritidshemmet arbetar åldersintegrerat med 

ett temainriktat arbetssätt. Det finns ingen skolgård, men det finns en lekpark precis bredvid 

skolan med klätterställningar, rutschkanor med inslag av träd och buskar. Närmiljön består av 

bostadsområden, lekparker, sjukhus samt gångavstånd till en större naturpark. 

Fritidspedagog Mats har jobbat några år på fritidshemmet. Under den obligatoriska skoldagen 

undervisar han i musik och är med på vissa pass i matematik. På den avdelning Mats jobbar 

på nu går det cirka fyrtio barn i klasserna F-3. 

 

Miljonskolan är en kommunal mångkulturell skola. Skolan är en F-9 skola med cirka 550 

elever. Skolan ligger centrumnära i ett så kallat miljonprogramsområde cirka 25 minuter från 

staden. Fritidshemmet arbetar åldersintegrerat F-3. Det är cirka 90 barn inskrivna på 

fritidshemmet. Skolgården är stor och är indelat i olika ytor. Det finns en konstgräsplan, 

sandlådor rutschkanor, gungor naturinslag målade spelytor på asfalten.  



 22 

I fritidshemmets närmiljö finns bostäder, centrum, parklekar, naturreservat, idrottshallar och 

en sjö. Fritidspedagog Malin arbetar på dagarna i förskoleklass och därefter på fritidshemmet. 

Hon har varit anställd på skolan i fyra år. 

 

Villaskolan är en F-9 skola med cirka 1400 elever. Skolan ligger i ett äldre villaområde 

ungefär 15 minuters från staden. Fritidshemmets skolgård är indelad i tre stora ytor. Ytorna 

består framförallt av asfalt, men det finns även hinderbana, gungställning basketplan samt 

några träd med sittbänkar runt stammen. I skolgårdens förlängning finns en parklek med 

konstgräsplan, skateboardramper, sandlådor och ett berg med träd. Närmiljön har inslag av 

berg och natur.  

Fritidspedagog Ola har arbetat på skolan i över tio år. På skoltid samverkar han i klass och på 

eftermiddagen arbetar han på fritidshemmet. På Olas avdelning är det 120 inskrivna barn i 

årskurs 2 och 3. 

 

Skogskolan är en F-6 skola med 52 elever som delar gård med en förskola. Skolan är belägen 

i utkanten av ett villaområde cirka 35 minuter från staden och gränsar till ett större 

naturområde med skog och våtmark. Skolan är en så kallad I ur och skur skola och bedrivs 

som ett föräldrakooperativ som utgår från Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. Den 

bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs 

genom ett lustfyllt upplevelsebaserade lärande (Friluftsfrämjandet, 2013). Skolgården är 

kuperad med inslag av berg och träd och en öppen yta. Det finns vindskydd, rutschkana, en 

kåta, stubbar för samling, bord med tak, sandlåda med mera. I anslutning till skolan finns 

asfaltsytor som används framförallt för bollsport. I närheten finns det en fotbollsplan, lekpark 

och skog.  

Fritidspedagog Anna har arbetat på skolan i några år. Hon arbetar i klass på dagarna och 

ansvarar för fritidshemmet på eftermiddagarna. 
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4:2 Resultatredovisning 

 

4:2: 1 Platsen 

 

Fritidspedagogernas respektive skolgårdar skilde sig på många sätt beroende på 

fritidshemmets läge och inriktning fritidshemmet bedrev. Ola på Villaskolan beskriver sina 

förutsättningar. 

 

Det är gungor och sandlådor och hinderbanor, klätterställningar och basketkorgar. (…) Det finns stora 

ytor. Visst det är många barn men det finns ganska stora ytor också och vara på. Och samtidigt har vi 

ju lekparken som vi också har tillgång till. Dom har det förspänt här. Det får man nog säga. 

 

Ola beskriver skolgården på Villaskolan som en plats där det finns mycket lekredskap att 

aktivera sig med samt med stora ytor att vistas på. Han berättar också att i direkt anslutning 

till skolgården finns det en lekpark som används i verksamheten. Ola tycker att det är bra för 

barnen att kunna nyttja både skolgården och lekparken. Men han beskriver inte sina egna 

förutsättningar att planera aktiviteter på skolgården. Kata på Språklådan är inte lika positiv 

när hon beskriver sin skolgård. 

 

Det finns två gungställningar, det finns en klätterställning med rutschkana, sen finns det en vanlig 

rutschkana som slutar i sandlådan. Sen finns det en karusell som går runt och basketkorgar. Det är det 

som utgör skolgården. (…) Alltså jag tycker att det är viktigt att jobba med utomhuspedagogik. Den 

här skolgården vi har är en utmaning. Eftersom den inte har så mycket yta där det funkar att liksom. 

Utforska på samma sätt. Det är inte färdigt. Och utforska är en del av upplevelsen tycker jag. Men sen 

kan få man ju vara ute för det. Det är två helt olika saker för mig. 

 

Kata anser att det finns brister på sin skolgård. Det finns några lekredskap men som inte 

inbjuder till utforskande aktiviteter. Ytan anser hon är för liten och hon skiljer på att vara ute 

med barnen på skolgården mot att bedriva en utomhuspedagogiskt planerad verksamhet på 

skolgården. Ett fritidshem som inte liknar de andra är fritidshemmet på skolan Friheten som 

saknar skolgård. Mats på Friheten berättar om sina förutsättningar. 

 

Om jag ska prata som vuxen. Då har vi ingen skolgård (…) Men barnen har en skolgård tycker dom. 

Dom bryr sig inte, dom leker i buskar, dom leker på gräsmattorna, dom vet exakt var alla gränser går. 

(…) Men det är jobbigt första gången man blir anställd här och tänker att. ”fan vi har ju ingen 

skolgård”. (…) Och så är det en offentlig plats. Så det är därför vi är mycket vuxna ute. Det kan 
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komma fyllon, det är dagisbarn, det är gamla tanter, det är hundar, det är cyklister. Samtidigt så ser 

jag det också så här att. Det är modernt, det är integration. 

 

Utifrån Mats utsaga så beskriver han hur det är att inte ha skolgård i olika perspektiv. För det 

första nämner han barnen, som han upplever inte reflekterar över att de saknar skolgård. Utan 

barnen anpassar sig efter rådande förhållanden. 

Därefter tar Mats ett vuxenperspektiv med den nyanställdes farhågor att inte ha skolgård. Han 

lägger en positiv syn med att det är modernt och integrerande. Men samtidigt så nämner han 

att det är resurskrävande med mycket personal, då det kan uppstå negativa situationer, 

eftersom det är en offentlig plats barnen leker på.  

 

Fyra av de fem intervjuade fritidspedagogerna berättar att de ser sin närmiljö som en slags 

förlängning av skolgården. Det kunde bero på att omkringliggande närmiljön användes som 

ett komplement med andra lekredskap som inte finns på skolgården, precis som Janne på 

Villaskolan beskrev sin skolgård. Men även som en anpassning av den yttre arbetsmiljö som 

skolgården utgör. Anna på Skogsskolan förklarar varför en orsak till varför de är i närmiljön. 

 

 Det är väl trångboddheten på gården som jag kan känna mig lite frustrerad över ibland. Att vi skulle 

behöva större ytor för så pass många barn som vi har.  Men det vi kan göra är ju att gå utanför vår 

tomt och vara i skogen istället.  

 

Anna beskriver sin skolgård som trång i förhållandet till antalet barn. Därför behöver den 

direkta närmiljön användas av barnen för att komplettera skolgården.  

 

 

Samtliga fritidspedagoger i undersökningen använder lekparker och naturområden i 

närmiljön. Malin på Miljonskolan beskriver den närmiljö som hennes fritidshem använder. 

 

Det finns mycket skog. Det finns naturreservat. Vi har nära till en stor sjö där vi kan gå och bada. (…) 

Vi har vattentornet som är en kul utflykt och gå och titta. Då får man utsikt över hela stan. (…) Vi har 

en parklek som bara är här nedanför och där det finns en äng som man kan spela. Där finns en 

skogsdunge, en äng och en lekpark där man kan göra olika saker. 

 

 

Tre av de fem intervjuade tar upp utomhusvistelsen som ett komplement till att vara inne, där 

yttre faktorer spelar in. Malin på Miljonskolan förklarar.  
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Vi är ute rent utrymmesmässigt. När det här öppnades det här fritidset så var det byggt för trettiofem 

barn. Nu är vi femtiosex här. Så det går inte att vara femtiosex barn här inne. Utan vi måste vara ute 

helt krasst också. 

 

Malin på Miljonskolan menar att barngruppen är för stor i förhållande till de lokaler som 

fritidshemmet får disponera. Därför måste en del av gruppen vara ute för att kunna bedriva 

verksamheten.  Men det förekommer andra yttre faktorer som orsak till att barnen ska vara 

ute. Mats på Friheten berättar.  

 
Fast vi är utomhus ungefär två dagar i veckan. Och oftast är det beroende på att det ena arbetslaget 

har planering. Så till exempel idag när det är måndag. Då kommer mitt arbetslag sitta i det här 

rummet. Och då kommer dom här övriga fyra i personalen, ta hand om alla sjuttioåtta barn plus en 

tjej som jobbar i köket. (…) Dels för att dom behöver gå ut och det är också lite praktiskt med 

dagarna då man är lite kortare om folk. Det är inte så hysteriskt kort. Men man känner ändå att det är 

skönt att dom är ute. 

 

Mats uttrycker att det är enklare för personalen om barnen är ute i två hänseenden. Det första 

är att när det ena arbetslaget har möte så upplever Mats det lättare att handskas med barnen 

utomhus, vilket kan leda till ett bättre arbetsklimat. Det andra är att mötesdeltagarna inte 

behöver distraheras utav att barnen är inne så blir det en bättre kvalitet på mötet. Anna på 

Skogsskolan lyfter en annan yttre faktor. 

 

Det finns ju visserligen en fantastisk skog som dom visserligen håller på att skövla för att de ska 

bygga här bakom. Och det är ju en stor sorg för oss att det försvinner en hel del av vår extra tomt, av 

våra extra klassrum. Det är ju i den här skogen som vi går iväg och har våra friluftsdagar och 

strövardagar och även fritidsverksamhet. Nu kommer väl vissa småplättar lämnas. Men det blir inte 

alls samma känsla runt omkring. 

 

Annas fritidshem som har en utomhuspedagogisk profil menar att en del av skolans och 

fritidshemmets lärandemiljö försvinner på grund av den förtätning av byggande som sker i 

fritidshemmets närhet. Hon beskriver också att känslan försvinner vilket kan tolkas som att 

barnens upplevelse av lärandet i naturen kring fritidshemmet minskar.  

 

Tidsbrist är något som samtliga fritidspedagoger nämnde som en nackdel med att lämna 

fritidshemmet. Kata på Språklådan beskriver sin situation.  
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 Dom har en ganska kort dag på fritids. Dom slutar sent. (…) Men vi är inte jättemycket ute eftersom 

vi inte har så jättemycket tid (…) Det är hemspråk och dom har musik, och dom ska bli hämtade av 

föräldrarna för andra aktiviteter. (…) Det andra hindret är min tid. Jag behöver ju tid att planera det, 

tid att kanske hitta bra lämplig yta. Som när vi skulle grilla i skogen så var jag ju tvungen att gå ut 

och leta efter bra grillplats helt enkelt. För att jag inte känner till skogen. 

 

Katas situation stämmer överens med flera av de fritidspedagogernas utsagor om hur tiden 

hämmar besök som ligger lite längre bort än den närmaste närmiljön. De äldre barnen har 

längre skoldagar vilket resulterar i kortare tid på fritidshemmet. De äldre barnen går hem 

tidigare eller ska iväg på andra aktiviteter vilket försvårar planeringen av utomhusvistelsen för 

fritidspedagogerna 

 

Att ta sig till platsen och tillbaka till fritidshemmet beskriver Ola som en nackdel. 

 

Tiden är som sagt var alldeles för kort för att bli något vettigt av det. Man hinner inte fram förrän man 

måste vara tillbaka i stort sett. Men sen är det ju lov och sådana där grejor och då finns det ju andra 

möjligheter till annan utevistelse också. 

 

Loven sågs av alla fritidspedagogerna som det tillfälle då det gavs tillfälle att lämna 

fritidshemmet och ha en längre vistelse ute. 

 

Andra farhågor som fritidspedagogerna nämnde i sina utsagor var barnens klädsel, att hantera 

en stor barngrupp och att närmiljön är otrygg. Malin på Miljonskolan. 

 

Det finns ju pedagoger som är rädda som tycker det är obehagligt att gå iväg. För man tror att barnen 

ska komma bort eller det finns ju dom som absolut inte vill gå och bada med barn till exempel. Eller 

när vi går till naturreservatet. Det finns ett kärr. Det kan ju vara farligt. Men det måste man ju lära 

barnen. Det har aldrig hänt någonting liksom. 

 

Malins utrycker att det kan finnas en osäkerhet hos personalen att lämna fritidshemmets område. Det 

kan bero på att personalen anser det tryggt att vistas i miljöer som har fasta gränser. En koppling till 

Malins utsaga kan dras till Kata på Språklådan som menar.  

 

Men min erfarenhet är att ju lugnare och tryggare jag är i naturen, desto lugnare blir de och tar efter 

det. 
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Kata menar att det hon förmedlar genom sitt kroppsspråk och förhållningssätt smittar av sig 

till barnen och kan skapa otrygghet. Men genom att själv visa en trygghet och ha en positiv 

ton i sitt agerande, så leder det till att barnen kan få samma känsla. 

 

Tre av fem fritidspedagoger berättade om de rädslor barnen kunde ha att vistas i naturen. 

Kata på Språklådan berättar om sina erfarenheter 

  

Det är ju ofta liksom att naturen är ju inte ordnad. Och det är den där oordningen som kan vara lite skrämmande 

för en del barn. (…) Att det ska dyka upp stora hemska björnar, eller färstingar är det många som är rädda för 

också. För de har hört att det är farligt. Och eller myror för dom bits ju, eller att det är smutsigt, eller att det är 

barr, eller att det är ojämn mark. 

 

Katas utsaga kan tolkas som att det okända och inte ordnade kan upplevas som skrämmande. 

Men även företeelser som barnen hört av andra som ska vara farliga.   

 

Malin och Kata som jobbar på Mångkulturella skolor berättade också om barn som kom från 

olika slags länder hade olika synsätt på naturen. Vissa var vana och för andra var naturen 

förknippad med fara. Malin på Miljonskolan sa bland annat att. 

 

Ja men därför att man är van vid det är en tjej som kom hit från Sri Lanka liksom. Man är rädd för 

ormar, man är rädd för det mesta. Det är snö och det är konstigt. Parker är enklare på det sättet. Det är 

inte lika läskigt. Det är mer bekant.  

 

 

4:2: 2 Leken 

 

Under samtliga intervjuer framträdde två former av lek. Den ena kan betraktas som 

ostrukturerad, där barnen inte använde sig av lekredskap gjorda för ett speciellt ändamål. 

Exempelvis träd, pinnar där lekens innebörd och regler skapades efterhand. 

Fritidspedagogerna beskrev naturen som en plats för den ostrukturerade leken.  

Ola på Villaskolan beskriver ett skogsområde som fritidshemmet besöker. 

 

Lite som en skogsmiljö i alla fall. Där man bygga kojor, leka lekar och ... Ja en annan form av lek. 

Alltså lite mer fantasilekar och fri lek och det är liksom inte riktigt uppbyggt som en lekpark. Det är 

liksom naturlek på ett annat sätt. (…) Att man kanske är lite mer självständig. Det är inte det här 
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uppbyggda, som på skolgården, där är ju liksom allt uppbyggt. Det är liksom en klätterställning som 

är gjord för att klättra i. Men om dom går i skogen så kanske man kan göra sin egen klätterställning. 

Och få klättra upp i träd för att dom ska binda fast ett snöre som man ska binda fast i en annan gren. 

 

Ola på Villaskolan liksom flera av de andra fritidspedagogerna använde fantasi samt att få 

tänka själv som en positiv del av den ostrukturerade leken. Men även att det var en friare form 

av lek. 

 

Den andra strukturerade formen var med lekredskap som ansågs vara ändamålsbestämda och 

lekar med givna regler. Exempelvis gungor, klätterställningar, spela fotboll eller hoppa rep. 

Den strukturerade leken förekom i lekparker och på skolgården. Mats på Friheten beskriver 

skillnaden mellan strukturerade lekredskap jämfört med ostrukturerade lekredskap. 

 

Som det där skeppet i lekparken. Då har ju vi som ett sjörövarskepp. Då är det ju ett sjörövarskepp. 

Det är svårt för många barn att leka någonting annat. För det är ett sjörövarskepp. Förstår du vad jag 

menar? Man kan ju skapa platser som är lite mer neutrala fast man ändå kan ena dagen fantisera att 

det är ett sjörövarskepp, och andra gången en bil eller ett hus 

 

Mats på Friheten säger att det skulle behövas fler inslag av lekredskap som utmanar barnen i 

sitt tänkande och som utvecklar fantasin i leken. Anna på Skogsskolan ger en liknande syn 

utifrån hur hon upplever sina barn som när de är ute i naturen.  

 

Dom är ju vana med att en omkullfallen trädstam kan vara en drake liksom. Och där tror jag att dom 

får ut mycket av att vara vana med skog och mark och leka där. Det kan man ju också se om man 

möter andra barn som inte är lika vana att vara i naturen. Dom har ett helt annat sätt att agera i 

naturen. 

 

Anna beskrev även att det blev fler konflikter inomhus om leksaker än utomhus. 

 

En annan aspekt som flera av fritidspedagogerna berörde var erfarenheter av att arbeta med 

olika åldersgrupper på fritidshemmet. Det upplevdes positivt att arbeta i en åldersintegrerad 

grupp, där de yngre och äldre kunde motivera och stärka varandra. Tre av fritidspedagogerna 

skiljde också hur det är att arbeta med yngre respektive äldre barn. Malin på Miljonskolan 

berättar om sin erfarenhet att jobba med yngre och äldre barn. 

 
Alltså sexåringarna är ju alltid glada. Oavsett vad man gör. Det är en väldigt tacksam grupp på det 

sättet. Det är ju tvåor och treor.  Där behöver man mer leda lekar för att dom ska våga leka. För dom 
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måste man sätta igång en kullek eller jag har en samarbetslek. Det kräver mer aktiva pedagoger. Dom 

börjar spontant inte börjar bygga en koja för att det ligger pinnar framför dom. 

 

Det ansågs också vara lättare att utföra aktiviteter med yngre barn än äldre med att få barnen 

att aktivera sig självständigt.  

 

Samtliga fritidspedagoger berättade om hur utomhusvistelsen påverkade barngruppens 

sammansättning och hur leken upplevdes som viktig i barnens träning i social förmåga. Anna 

på Skogsskolan förklarar utifrån sin erfarenhet. 

 

Jag tycker att åldrarna bland barnen blandar sig på ett annat sätt. När man är utomhus. Det blir inte 

lika tydligt hur gammal man är. Så man kan leka med yngre och man kan leka med äldre. Det blir 

mer flexibelt.  

 

Malin på Miljonskolan tar också upp två andra aspekter som hon upplevt. 

 

Men när vi går till skogen eller går iväg till en park. Då är det ju också för att dom leker andra saker 

ute. Dom leker mer tillsammans blandat pojkar och flickor. (…)  Dom söker varandra på ett annat 

sätt. Det är lättare för någon som är ensam om man är ute. För det blir inte samma grej som om man 

är inne i rummet där några sitter och leker och fråga om man får vara med. För det är mer laddat. Det 

blir inte så här att man knackar på dörren och öppnar. Också sitter man där. Man kan mer se på 

avstånd vad dom leker. Och gå och säga: ’leker ni kull? Får jag vara med?’ Och vi kan hjälpa till med 

det. För det är enklare så. 

 

Malin på förklarar i sin utsaga att flickor och pojkar leker mer tillsammans ute än inne och att 

det är lättare att söka varandra i lek.  

 

4:2: 3 Kroppen 

 

Två av fem fritidspedagoger uttryckte att utomhusvistelsen användes för att ”springa av sig”. 

Ola på Villaskolan berättar hur länge de är ute och såg på utomhusvistelsen utifrån sina 

förutsättningar. 

 
Alltid till tre i alla fall. Just för att dom ska få springa av sig. Det är som en rast helt enkelt. Det är 

dags för rast. Man måste få kuta av sig lite. (…) Så att sen efter det så börjar vår verksamhet så att 

säga. 
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Min tolkning av Olas utsaga är att han ser utomhusvistelsen som en rast innan ordinarie 

verksamhet börjar inomhus. Malin på Miljonskolan använder också en del av 

utomhusvistelsen på fritidshemstiden som en tid där barnen fick en friare tid med 

utomhusvistelse. 

 
Förskoleklassen håller på till klockan ett och då går vi alltid ut en halvtimme innan mellanmålet. Men 

det är ju bara att dom ska få lite frisk luft och få springa av sig. Då har vi inget jättestort pedagogiskt 

syfte. 

 

En majoritet av fritidspedagogerna i studien tar upp naturen som en plats som utmanar 

barnens rörelse. Malin på Miljonskolan berättar. 

 
Gå på ojämn mark. Det är ju många barn som inte vet hur man gör det liksom. Dom ramlar så fort 

dom lämnar asfalt. Grovmotoriken tränar dom väldigt mycket när dom gör det. 

 

Kata på Språklådan nämner rörelse i naturen som ett sätt att stärka sin självkänsla. 

 
Sen handlar det ju om att klättra i träd. ”Ja det trädet kanske är lättare att klättra än det andra trädet.  

Men båda barnen kommer ju upp och då kan båda känna att dom gjorde någonting. Dom klarade av 

det. 

 

 

Två av de fem fritidspedagogerna tog även upp utomhuspedagogik som ett verktyg att 

komplettera skolan och förstärka kunskap genom att lära ute. Kata på Språklådan förklarar sin 

syn. 

 

För mig är utomhuspedagogik liksom när man använder naturen och utomhusmiljön för att förstärka 

det man vill lära sig. Och inte gå och sätta sig med matteboken ut i naturen. Alltså det är ju inte det 

som är vitsen. Vitsen är ju liksom att du ska förstå genom att vara där du är.  

 

Anna på Skogsskolan tar också upp ett praktiskt exempel på hur upplevelsebaserat lärande i 

utomhus kan se ut. 

 

När man läser om Sverige. Så kan man skida runt Sverigekartan. Sätta upp städer på kartan på en stor 

åker, har vi gjort. Man skidar till Kiruna, och det är långt dit. Jämfört om man jämför med Stockholm 

och någon annan stad i Sverige. 
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I Annas fall så praktiseras lärandet för barnen genom att skida från Stockholm till olika städer 

i en skalenlig plats av Sverige. En aktivitet som kan tolkas som ett förstärkande komplement 

till den undervisning som sker teoretiskt i klassrummet. 

 

Kata på Språklådan var den enda av fritidspedagogerna som förklarade sin roll när 

barngruppen är i naturen.  

 

För min roll är det ju så att få alla att känna att det är trygga i naturen Och visa på att det här är något 

som är kul. 

 

Katas roll i naturen är att förmedla sina känslor till barnen så att det ska vara roligt och tryggt 

att vistas i naturen. En anledning till det kan vara att vissa av barnen känner sig otrygga i 

naturen då de inte är vana att vistas i naturen. 
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4:3 Sammanfattning 

 

Av studiens resultat framgår det att fritidspedagogerna kopplar utomhuspedagogik som en 

pedagogik som skiljer sig från den traditionella undervisning som sker inomhus. Lärandet 

som sker utomhus anses vara en direkt upplevd form av lärande jämfört med 

inomhusundervisningen där lärandet är mer teoretiskt baserad. Studien visar att 

utomhuspedagogik kan ses som ett kunskapsstärkande komplement till 

inomhusundervisningen. Där barnen utomhus får använda fler sinnen som lukt, känsel och 

hörsel.  

 

Förutsättningarna att bedriva en pedagogisk verksamhet på skolgården var skiftande. 

Skolgårdarna bestod ofta av asfalterade ytor med inslag av lekredskap som klätterställningar, 

rutschkanor och bollsporter av olika slag. Skolgården upplevde flera av fritidspedagogerna 

som trånga med lekredskap som var strukturerade och förutsägbara vad dem skulle användas 

till. De resurser som inte finns på skolgården söktes i skolans direkta närmiljö. Det kunde vara 

bollplaner, naturmark eller lekredskap som inte finns att tillgå på skolgården.  

 

Resultatet i min studie visar också att fritidspedagogerna använder utomhusvistelsen på olika 

sätt. Utevistelsen kunde ses som en rast eller att barnen var ute för att fritidspedagogerna var 

på lärarlagsmöten under fritidshemstiden. Ett par av fritidspedagogerna hade ambitionen att 

bedriva utomhuspedagogik på fritidshemmet. Men de ansåg ofta att det fanns hinder för att få 

en god kvalitet, bland annat att skolgårdarna inte hade utforskande inslag. Tidsbrist för 

planering och utförande av utomhuspedagogiska aktiviteter bidrog också till att det inte 

utfördes.  

 

När barnen lekte i ostrukturerade miljöer som i naturen så ansåg flertalet av pedagogerna att 

barnen använde sin fantasi mer och olika gruppsammansättningar skiftades. Men det 

förekommer också farhågor enligt fritidspedagogerna både bland fritidshemmets personal och 

bland barnen att bege sig ut i skolans närmiljöer. 
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5 Resultatanalys och diskussion 
 

I denna del analyseras resultaten utifrån fritidspedagogernas utsagor. Analysen följs av en 

diskussion om resultatet i ett vidare perspektiv som avslutas med slutsatser och ett förslag på 

vidare forskning i ämnet. 

 

5:1 Resultatanalys 

5:1: 1 Platsen  

 

Utifrån fritidspedagogernas utsagor så anser fritidspedagogerna att det finns brister med sina 

respektive skolgårdar. Kata på Språklådan hävdade att hennes skolgård var för liten och med 

ytor som inte erbjöd utforskande lek. Ola på Villaskolan menade att de barn som gick på hans 

fritidshem hade det förspänt då skolgården hade stora ytor med en lekpark i skolgårdens 

förlängning. Anna på Skogsskolan var den enda som nämnde att det finns ytor för utforskande 

lek. Samtliga medverkande fritidspedagoger som hade en skolgård använde sig av den 

omkringliggande närmiljön som ett komplement till det som saknades på skolgården. 

 

Resultatet kan jämföras med Björklid, som menar utifrån sin forskningsöversikt att många 

skolgårdar idag är likformiga och standardiserade. Hon menar att forskningen visar på att 

skolgårdarna behöver ha en mångfald av aktiviteter med strukturerade lekredskap och där 

inslag av natur öppnar upp barnens tolkningsutrymmen och variation av lek. Även på de 

platser som Björklid nämner som hårdgjorda ytor till exempel ytor av asfalt (Björklid, 

2011:174). 

 

Forskning visar även på att om skolgårdar med lite naturinslag istället hade inslag av natur så 

skulle det kunna innebära att barnen skulle få en daglig naturkontakt. Men det kan även 

underlätta för pedagoger att bedriva utomhuspedagogik på skolgården (Mårtensson m.fl. 

2011:22).  

 

Samtliga medverkande fritidspedagoger i min studie arbetade under den ordinarie skoldagen i 

klass eller undervisade i olika ämnen. En koppling kan göras till Andersson (2013:167-168) 

som menar utifrån sin studie om fritidspedagoger att det  framkommer skillnader på vad som 

anses vara viktiga yrkeskunskaper i och hur dessa ska utövas. 
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Med hjälp av Anderssons kategorisering av fritidspedagogers yrkesidentitetsbeskrivningar (se 

tidigare forskning, 1:5: 1) tolkar jag det som de flesta fritidspedagogerna i min studie ligger i 

fältet C, den kompletterande fritidspedagogen och D, den traditionella fritidspedagogen. 

Jämförelsevis kan Kata på Språklådan anses ligga i kategori C, den kompletterande 

fritidspedagogen med att förstärka skolkunskaper på fritidshemmet. Hon anser sig vara 

intresserad av utomhuspedagogik och ser det som ett verktyg att stärka kunskaper. Hennes 

roll är enligt henne att skapa trygghet för barnen och att de ska tycka att det är roligt att vara 

ute. En fritidspedagog som kan tolkas inte ligga i kategori C och D är Mats på Friheten som 

undervisar i musik under ordinarie skoldag och i sin utsaga berättar att han deltar i 

lärarlagsmöte en gång i veckan under fritidshemstiden. Barnen är under den tid som mötet 

pågår utomhus med det andra lärarlaget som tillhör fritidshemmet. Han skulle kunna ses som 

Kategori A, backup läraren. Dock så ska gränsdragningarna tolkas med försiktighet då 

gränsdragningarna i verkligheten många gånger inte är lika skarp som bilden och 

beskrivningarna av yrkesidentiteterna. 

 

Den norske professorn i landskapsplanering Anne-Katrine Halvorsen Thorens menar att 

skolans utemiljö inte begränsas av skolgården utan sträcker sig längre än så. Men det finns en 

risk att området kring en skola kan få en annan karaktär genom förtätning av bebyggelse. Hon 

anser ur ett pedagogiskt perspektiv att förtätningen kan vara ogynnsam för barnens lärande då 

det ofta är naturområden som bebyggs (Halvorsen Thorén, 2002:38).  

En koppling till att närmiljöns förändring kan påverka lärandet på en skola kan göras till Anna 

på Skogskolan, där lärandet utomhus står i fokus och närmiljön kan ses som en lärandemiljö. 

Hon anser det frustrerande då lek- och lärmiljöer i den omkringliggande naturen som används 

av både skolan och fritidshemmet försvinner till förmån av en förtätning av det 

bostadsområde fritidshemmet och skolan ligger i.  

 

Av fritidspedagogernas utsagor går det att utröna farhågor bland barnen och personalen på 

fritidshemmet att besöka sin närmiljö.  

 

Fritidspedagogerna nämnde att personalen på fritidshemmet valde att inte ge sig ut med 

barnen i närmiljön på grund av dåligt väder eller felaktig klädsel. Men även säkerhetsaspekter 

som att barnen kan försvinna i områden som saknar gränser, eller att det kunde finnas inslag i 
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närmiljön som kunde uppleva farliga. Exempelvis Malin på Miljonskolan nämnde bad i sjö, 

eller när barnen vistades i närheten av ett kärr. 

 

Utifrån fritidspedagogernas utsagor kan en jämförelse göras med Szczepanskis forskning om 

lärares inställning till utomhuspedagogik. Han menar att som han anser osäkra lärare nämner 

riskmoment som att bli överkörd, försvinna eller drunkna som faktorer som påverkar valet att 

inte använda sig av utomhusmiljön som en del i lärandet. Men även lämplig klädsel, vädrets 

inverkan samt svårigheten att hantera stora barngrupper. Szczepanski menar att många lärare 

saknar erfarenhet och kunskaper att bedriva utomhuspedagogik. Han tror även att hos några 

av de osäkra lärarna saknas viljan att se utomhuspedagogik som en form av lärande. Lärandet 

ska istället ske i klassrum med penna och papper. (Szczepanski, 2008:55). 

 

Enligt resultatet rör sig barnens farhågor om rädsla för djur som barnen hört är farliga som 

björnar eller fästingar. Men även att det kan vara okänd terräng som inte är strukturerad 

exempelvis i skogen. 

Öhman (2011:132) hänvisar till Bixler och Floyd (1997) som i sin forskning visat att barn 

som känner olust och rädsla att vistas i naturen av bekvämlighet hellre vistades i stads- och 

parkmiljöer. En koppling till Bixler och Floyds forskning kan göras till Malin på 

Miljonskolans utsaga om Flickan från Sri Lanka. Flickans rädslor att vistas i naturen var 

starka. Men när hon vistades i en park så gick det lättare då det enligt Malin var en mer bekant 

miljö för flickan. 

 

5:1: 2 Leken 

 

Flera av fritidspedagogerna i studien tog upp att leken utomhus inte liknade den som var 

inomhus. Leken utomhus bidrog till att lösa upp sociala gruppsammansättningar. Bland annat 

ansågs flickor och pojkar leka mer tillsammans samt att barnen lekte mer i blandade åldrar. 

Det vart färre konflikter om leksaker då leken skapades utifrån det som fanns i naturen. Barn 

som sökte någon att leka med ansågs ha det lättare att leka då utomhusmiljön skiljer sig från 

inomhusmiljön där inomhusmiljöns väggar utestänger möjligheten att läsa in om det är okej 

att leka jämfört med utomhusmiljön.   

 

En jämförelse med fritidspedagogernas resonemang kan göras med Gunilla Ericsson som är 

Licentiand i pedagogik, som menar att skolan som helhet skapar sociala ordningar där 
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eleverna är medvetna om sin sociala status och prestationsförmåga i förhållande till de andra 

barnen i gruppen. Dessa ordningar kan brytas och förändras om verksamheten vidgas till 

utomhusmiljön, som inte är lika begränsad som inomhusmiljön. Utomhusmiljön ger nya 

kunskapskrav som kan främja och stärka barn som inte lika tydligt kan visa sina förmågor 

inomhus, då utomhusmiljön involverar hela kroppen. Men även att den nya umgängesformen 

kan bidra till att bryta negativa sociala mönster. (Ericsson, 2004:148-149). 

 

Resultatet visar också att fritidspedagogerna ansåg det lättare att aktivera yngre barn än äldre. 

Malin på Miljonskolan ansåg exempelvis att det krävdes mer aktiva insatser från personalen 

att förmå de äldre att börja leka utomhus än de yngre på fritidshemmet. 

Forskning tyder på att yngre barn är lättare att motivera än äldre i utomhusaktiviteter. Yngre 

barn går mer in på att utföra uppgiften jämfört med äldre barn som ser utevistelsen som en 

omväxling till det vanliga skolarbetet. Om barnen inte förknippar sin identitet med natur och 

friluftsliv så kan det hämma lärandet (Öhman, 2011:131). 

 

5:1: 3 Kroppen 

 

Två av fritidspedagogerna tog upp att lärandet utomhus som ett komplement till den ordinarie 

skolundervisningen för att stärka barnens kunskaper. Anna på Skogsskolan tog exempelvis 

upp hur hon kompletterade ämnet geografi genom skidåkning för att lära sig om avstånden i 

Sverige. Kata på Språklådan menar att syftet med att lära ute är att vara på den platsen man lär 

sig om.    

 

Fritidspedagogernas uppfattningar kan jämföras med Szczepanskis avhandling om lärares 

uppfattningar om landskapet som lärandemiljö. Han menar att lärandet i landskapet utgår från 

förstahandserfarenheter eftersom barnen själva får uppleva, undersöka och bearbeta fenomen i 

deras omvärld. Detta i jämförelse med den andrahandsinformation som klassrumsundervisning 

ger. Han menar vidare att något som tas upp teoretiskt i en bok kan skapa ett intresse att vilja lära 

sig om hur det ter sig rent praktiskt (Szczepanski, 2008:55). 
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5:2 Diskussion  

 

Syftet med denna studie är att undersöka några fritidspedagogers uppfattningar om 

fritidshemmets utomhusvistelse på skolgården och i närmiljön. Studien avgränsas till fem 

fritidshem i Stockholmregionen. 

 

 Denna studie utgår från tre frågeställningar. Dessa är:   

• Vad är utomhuspedagogik enligt fritidspedagogerna? 

• Vilka förutsättningar ger skolgården och närmiljön enligt fritidspedagogerna? 

• Hur använder fritidspedagogerna skolgården och närmiljön? 

 

5:2: 1 Metoddiskussion 

 

Denna empiriska studie innehar ett begränsat urval av fem fritidspedagoger. Därför är en 

generalisering som speglar fritidspedagoger som en helhet omöjlig. Studien strävar efter att 

visa på den mångfald av uppfattningar som fritidspedagogerna har om utomhusvistelsen som 

fenomen. En annan strävan i denna studie är att vara så objektiv som möjligt i mina 

tolkningar. Men samtidigt så kan exempelvis tolkningar av fritidspedagogernas svar ha 

påverkats av de följdfrågor som ställdes utifrån mina kunskaper och bakgrund. 

I vissa fall har det funnits en önskan att fördjupa sig ännu mer i en specifik del i ämnet.  

Men det är inte den fenomenografiska forskarens roll utan rollen är att synliggöra variationer 

av uppfattningar (Stukat, 2011:38).  

 

5:3 Resultatdiskussion 

5:3: 1 Vad är utomhuspedagogik enligt fritidspedagogerna? 

 

Fritidspedagogernas uppfattning är att utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till 

ordinarie undervisning vilket liknar i vissa drag vad fritidshemmets uppdrag är enligt 

styrdokumenten, nämligen som en verksamhet som ska växelverka med ordinarie skoldag och 

stärka barnens kunskap genom andra metoder av lärande (se avsnitt 2:4). 

En parallell kan dras till NCU:s definition av hur utomhuspedagogiken ska ses. Enligt NCU 

ska utomhuspedagogiken ses som ett ”växelspel mellan sinnlig erfarenhet och boklig 

bildning” (se avsnitt, 2:3: 3). Vilket enligt min tolkning innebär att utomhuspedagogiken ska 
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komplettera och stärka lärandet genom direkt upplevt lärande i samspel med teoretiskt 

lärande.  

I denna studies resultat så beskrivs flera positiva aspekter om hur barnen integrerar med 

varandra på ett annat sätt utomhus än inomhus. Barnen ansågs leka mer tillsammans oavsett 

ålder, att flickor och pojkar ansågs leka mer tillsammans i naturen En orsak som jag tror 

bidrar till denna integrering kan vara att i naturen finns det inga leksaker som anses ”killiga” 

eller ”tjejiga”. Utan leken skapas utifrån barnens fantasi och inte med valet att leka med 

leksaker. Malin på Miljonskolan beskrev i sin utsaga att barnen sökte sig till varandra på ett 

annat sätt i skogen och att flickor och pojkar leker mer tillsammans. Enligt min uppfattning så 

kan naturen med sin okonstruerade form bidra till att minska stereotypa föreställningar om 

vad som anses vara riktigt att leka, var och med vem.  

I Skolverkets allmänna råd om fritidshemmet framgår det att: ”Utemiljön kring fritidshemmet 

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.”(Skolverket, 2007:21). Därför kan utomhuspedagogik vara en 

pedagogik som passar fritidshemmets verksamhet då ett av uppdragen är att komplettera 

lärandet från ordinarie skoldag. Men även ett annat av fritidshemmets uppdrag vilket är att 

förena omsorg med pedagogik genom att vara ett stöd i barnens fysiska, intellektuella, sociala 

och emotionella utveckling (Skolverket, 2007:20-25). 

 

Men det har även riktats en del kritik kring utomhuspedagogiken. Resultatet i denna studie 

visar att det finns barn och vuxna som har olika erfarenheter med att vistas i naturen både om 

man är uppvuxen i Sverige eller ursprungligen kommer från ett annat land. Bland annat Malin 

på Miljonskolan som berättade om flickan från Sri Lankas rädslor att vistas i naturen. 

Öhman menar att forskning om utomhuspedagogik de senaste decennierna problematiserat 

utomhuspedagogik som ett socialt och kulturellt fenomen. Den kritik som bland annat riktats 

mot utomhuspedagogisk forskning är att den anses allt för enkelspårig och utgår från som 

Öhman beskriver, en syn som vita medelålders män i den övre medelklassen har. Den 

problematiserar inte utomhuspedagogik tillräckligt utifrån etnicitet, klass, genus och HBT 

frågor (Öhman, 2011:127-128). Fritidshemmens personal- och barngrupper består idag av 

människor med många olika nationella och kulturella bakgrunder och jag tror att 

utomhuspedagogik kan vara en pedagogik som passar på fritidshemmet. Men som 

fritidspedagog så behövs goda kunskaper om utomhuspedagogik för att känna sig trygg i sin 

roll så att det kan användas när barngruppen är ute i närmiljön. Det i sin tur kan leda till att 
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gruppen som helhet känner sig trygg i närmiljön. Ett exempel ur denna studie är Anna på 

Språklådan som berättade att hon genom att visa trygghet även skapade trygghet i gruppen.  

 

5:3: 2 Vilka pedagogiska förutsättningar ger skolgården och närmiljön enligt 

fritidspedagogerna? 

Skolgården definieras i denna studie utifrån två huvudsakliga syften. Det ena som en plats för 

elever att vara på under raster och lediga stunder. Det andra som en plats för planerad lek och 

undervisning. Men även som en plats där möten kunde ske mellan människor eller för en 

stunds avkoppling (se avsnitt, 2:3: 3). Enligt min mening så visar resultatet i denna 

undersökning att det finns brister för att kunna ha pedagogiskt planerade verksamheter på 

fritidshemmet på skolgården som inbjuder till utforskande lekar och aktiviteter. Skolgårdarna 

upplevdes som en plats där barnen kunde leka en stund men som hade få inslag av ytor där 

barnen kunde skapa sin lek utifrån sin fantasi, som i naturen. Men i en rapport från 

Arbetsmiljöverket (2002:11) visar det sig att rektorerna ansåg att det fanns en stor 

angelägenhet att rusta upp skolans utomhusmiljö och skolgårdar. Anledningen enligt 

Arbetsmiljöverket berodde bland annat på att lokalerna blivit trånga så rektorerna såg en 

möjlighet att bedriva pedagogisk verksamhet även på skolgården.  

En möjlighet att skapa förutsättningar på skolgården kan vara det som Björklid beskriver i sin 

forskningsstudie, där tillexempel skolgårdarna blir mer variationsrika med inslag av natur (se 

avsnitt, 1:5: 3). Det tror jag skulle kunna motivera både barn och vuxna på fritidshemmet att 

använda skolgården för planerade och mera fria aktiviteter och att flytta ut aktiviteter från 

fritidshemmets lokaler. Fritidspedagogerna i denna studie ansåg att då barnen lekte med 

ostrukturerade lekredskap så skapades leken mer utifrån deras fantasi, de lekte mer 

åldersvarierat och sociala ordningar suddades ut. Det skulle kunna innebära att personalen på 

fritidshemmet då skulle kunna ha mer verksamhet utomhus på skolgården, vilket kan leda till 

att det inte behöver ta lång tid att komma till platser som inbjuder till utforskande lek. Enligt 

Skolverket är utomhusmiljön på fritidshemmet en plats som ska inbjuda både till så väl 

platsbundna som utforskande lek och är en viktig del av barnens uppväxtvillkor (se avsnitt, 

2:2: 3). 
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5:3: 3 Hur använder fritidspedagogerna skolgården och närmiljön? 

 

Utifrån denna studie så upplever jag det som att det är få inslag av pedagogiskt planerad 

verksamhet ute på fritidshemmet. Skolgården användes som en plats för lek med strukturerade 

lekredskap som exempelvis klätterställningar, bollplaner och gungor. Närmiljön användes för 

att komplettera skolgården och att ibland besöka naturområden där barnen fick leka fritt i en 

ostrukturerad miljö. Ett par av fritidspedagogerna hade enligt min tolkning intresse och 

ambitionen att bedriva utomhuspedagogik på fritidshemmet. Men de ansåg att det fanns 

hinder för att få en god kvalitet. Det var bland annat att skolgårdarna inte hade utforskande 

inslag, tidsbrist för planering samt utförande av aktiviteterna. Skolinspektionen (2010:17) 

menar att inslag av aktiviteter som inte är vanligt förekommande på fritidshemmet kan utgå 

ifrån personalens särintressen och kunskaper.   

En annan orsak som eventuellt kunnat framträda tydligare i intervjuerna om inte denna studie 

begränsats till fritidshemmets verksamhet under den tid under skoldagen som inte är 

obligatorisk, är det som Andersson tolkar utifrån sin studie. Hon menar att en del av 

fritidshemmets kärnverksamhet lyfts över och utövas som ämnen med fritidspedagoger i 

skolan som praktisk kunskap, exempelvis friluftsliv eller livskunskap, vilket ger ett annat 

värde då undervisningen blir mätbar. Anledningen enligt Andersson kan vara att den 

obligatoriska skolan anses ha en högre status men även möjligheten till heltidstjänster för 

fritidspedagogerna. Hon ser en risk med fritidspedagogernas integrering under skoldagen 

riskerar att tunna ut fritidspedagogens traditionella ansvarsområde och försvåra arbetet med 

att stärka fritidspedagogens yrkesmonopol inom skolan (Andersson, 2013:95). 

 

Då skulle det kunna vara så att en del av den pedagogiskt planerade utomhusverksamheten på 

en del fritidshem kan ingå som en del av den obligatoriska skoldagen istället för att utföra 

aktiviteten under fritidshemstid. En koppling till Andersson studie kan göras till 

Skolinspektionen anser att framförallt den högskolepedagogiskt utbildade personalen lägger 

för mycket kraft att verka i skolan vilket leder till att deras pedagogiska ambitionsnivå på 

fritidshemmet sjunker (Skolinspektionen, 2010:7). 

Enligt min åsikt så kan fritidspedagogernas integrering i det obligatoriska skolarbetet leda till 

att allt för stor vikt läggs på den ordinarie skoldagen istället för eftermiddagarna på 

fritidshemmet. Fritidshemmets verksamhet kan då bli ännu mindre pedagogiskt planerade än 

vad de är idag. Av studien framgår det att råder brist på tid för att planera aktiviteter utomhus. 

Skulle då en större vikt på fritidspedagogernas planering ligga på att planera aktiviteter som 
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sker under eftermiddagarna istället för att verka och planera undervisning för skoldagen. Då 

tror jag att kvalitén på utomhusvistelsen skulle bli högre på fritidshemmet.  

 

5:4 Slutsatser 

 

De slutsatser som kan göras av studien är att utomhuspedagogik ses som en pedagogik som 

skiljer sig från den traditionella undervisning som sker inomhus. Studien visar att 

utomhuspedagogik kan vara ett kunskapsstärkande komplement till inomhusundervisningen 

och ett sätt för fritidshemmet att komplettera skolan. Men att komma ut i närmiljön och nå 

naturområden anses inte alltid enkelt. Brist på tid togs upp som en anledning till att närmiljön 

sällan besöktes. Exempelvis att det inte fanns tid att hinna planera verksamheten eller att 

barnen slutade sent i skolan så det inte fanns utrymme med att ges sig iväg. En annan orsak 

till att inte vara ute var olika farhågor både bland personal samt barn på fritidshemmet. Hos 

personalen kunde det röra sig om oro att hantera större barngrupper utanför skolområdet eller 

risken för olyckor i naturen. Hos barnen kunde det vara rädslor för olika djur, röra sig i 

terräng som är ostrukturerad eller att naturen anses farlig vilket oavsett om barnen har svenskt 

eller utländskt ursprung. 

 

Leken utomhus kan bidra till att öka barnens sociala utveckling, kreativitet och fantasi i 

ostrukturerade miljöer där barnen utifrån det som finns att tillgå skapar sin lek. Bland annat så 

lekte barnen i grupper i mer blandade åldrar och flickor och pojkar lekte mer tillsammans.  

Studien visar att det finns varierade förutsättningar att bedriva planerad verksamhet på 

skolgården och närmiljön beroende på skolgårdens utformning och vad som fanns i närmiljön. 

Samtliga fyra fritidspedagoger som medverkade i studien som hade en skolgård använde 

exempelvis närmiljön för att komplettera skolgården. Det kunde bland annat vara att vidga 

skolgården med den omkringliggande närmiljön för att utomhusmiljön skulle bli mer 

variationsrik. 

Men utomhusvistelsen kan också bero på vilken vikt fritidspedagogen lägger på skoldagen 

eller eftermiddagarna på fritidshemmet. Av resultatet framkommer det att barnen exempelvis 

är ute för att fritidspedagoger ska kunna medverka på lärarlagsmöten. Forskning visar att 

delar av den traditionella pedagogiken på fritidshemmet idag sker under ordinarie skoldag 

med undervisande fritidspedagoger. Det kan leda till att en del av den traditionella 

fritidspedagogiken exempelvis friluftsliv flyttas över till den ordinarie skoldagen. 



 42 

 

5:5 Vidare forskning 

 

Som nämnts i diskussionen så menar Andersson (2013: 95) att en del av fritidshemmets 

traditionella kärnverksamhet flyttats över till den obligatoriska delen av skoldagen. Hon 

menar att en risk med att fritidspedagogerna ägnar allt mer tid med skolverksamhet är att 

fritidspedagogens traditionella ansvarsområde tunnas ut och kan försvåra arbetet med att 

stärka fritidspedagogens yrkesmonopol inom skolan.  

 

En forskningsfråga att utgå utifrån Anderssons avhandling skulle då kunna vara. 

 

 Hur påverkas den pedagogiska kvalitén på utomhusverksamheten på fritidshemmet av 

att delar av fritidshemmets kärnverksamhet flyttats till ordinarie skoldag? 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Huddinge 2013-XX-XX 

 

 
 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Johan Ringblom och studerar sista terminen till Lärare mot fritidshem på 

Södertörns Högskola. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om hur 

fritidspedagoger på fritidshemmen använder sig av utomhuspedagogik på sina skolgårdar och 

sin närmiljö. 

 

Jag undrar om du vill ställa upp på en intervju om hur du som fritidspedagog använder 

skolgården och skolans närmiljö på fritidshemmet? 

 

Syftet med denna studie är att undersöka några fritidspedagogers syn på fritidshemmets 

utomhusvistelse på skolgården och i skolans närmiljö. 

 

Jag räknar med att intervjun kommer att ta ca 1-1½ timme inklusive att vi tillsammans tittar 

på din skolgård.  

 

Av forskningsetiska skäl kommer jag att använda mig av fingerade namn på dem som 

intervjuas och de skolor som jag använder i examensarbetet. Allt deltagande är frivilligt och 

det material som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte. Du kan när som 

helst välja att avbryta din medverkan. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ner av mig. 

Inspelningen av intervjun kommer att raderas då examensarbetet är utfört.  

 

Har du frågor så ring eller mejla gärna mig snarast på: 

 

Mobil: XXXX-XXX XXX 

Mail: XXXXXXXXXXXX 

 

Min handledare på Södertörns Högskola är Anders Fjällhed 

Mail: XXXXXXXXXXXX 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Ringblom 
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Bilaga 2 Intervjufrågor  

 

1) Beskriv fritidshemmet på din skola.  

 

2) Varför ska man vara ute? 

 

3) Hur mycket är ni ute på fritidshemmet?  

 

4) Varför är barnen ute på fritidshemmet? 

 

5) Beskriv hur utevistelsen på fritidshemmet kan se ut. 

 

6) Hur skulle du beskriva din skolgård? 

 

7) Om du fick förändra din skolgård hur skulle den då se ut? 

 

8) Hur skulle du beskriva skolans närmiljö? 

 

9) Hur ofta besöker ni skolans närmiljö 

 

10) Finns det något du saknar i skolan närmiljö?  

 

11) Var i skolans närmiljö brukar ni gå? 

 

12) Hur arbetar du pedagogiskt ute? 

 

13) Vad är utomhuspedagogik för dig? 


