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Abstrakt 

Vår studie handlar om utmaningarna med utomhuspedagogik på fritidshemmet. Syftet med 

studien är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med utomhuspedagogik 

inom fritidshemmet. För att försöka få detta syfte besvarat använde vi oss utav 

forskningsfrågorna, hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? och vilka utmaningar 

pedagogerna talar om, vad det gäller att bedriva utomhuspedagogik på fritidshemmet? Vi 

valde att använda oss utav det didaktiska perspektivet, och att genomföra intervjuer med 

pedagoger. Om frågor som var förknippade med de didaktiska frågeställningarna, var, vad, 

hur, varför, när. Genom att använda de didaktiska frågeställningarna producerades data som vi 

kunde använda när vi skulle skriva den här studien. Vi använde semi-strukturerade intervjuer 

som metod för våra intervjuer. Vi besökte två olika skolor och intervjuade 12 verksamma 

pedagoger inom fritidshemmet. Genom att jämföra med forskning kring ämnet och studier 

med liknande syfte kunde vi se likheter och skillnader i resultatet. Resultatet av denna 

undersökning visar att pedagogerna arbetar olika med utomhuspedagogiken, och har olika 

motiv bakom användningen av metoden. Flera pedagoger beskrev hur de brukade ta med 

elever till skogsområden och grillplatser, utan att ha planerade aktiviteter på plats. Medans 

flera andra beskrev att de arbetade med utomhuspedagogik i ett pedagogiskt syfte, för att 

undervisa eleverna i olika ämnen. Ämnen som trafiksäkerhet uppkom. En pedagog beskrev 

också att denne arbetar med utomhuspedagogik för att bygga på elevernas intressen. 

Pedagogerna i studien definierade utomhuspedagogiken väldigt skilt. Flera beskrev den enbart 

som att ta med sig elevgruppen till en utomhusmiljö, medan andra förklarade det som att en 

pedagogisk tanke och planering, är grundläggande för att kallas utomhuspedagogik. 

Pedagogerna beskrev flera utmaningar med att bedriva utomhuspedagogiken, bland annat 

brist på tid, resurser och kunskap.  
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1. Inledning 
Vi har valt att undersöka vilka utmaningar som pedagogerna på fritidshemmet ser med 

utomhuspedagogiken och vilka utmaningar det kan finns med att bedriva den. Genom tidigare 

erfarenheter har vi upplevt skillnader på hur utomhuspedagogiken bedrivs på olika fritidshem. 

Skillnader som vi har märkt av under vår verksamhetsförlagda utbildning är att en del 

fritidshem använder utomhuspedagogik och utevistelse mer ändra andra fritidshem. Exempel 

på det kan vara att ett fritidshem regelbundet har en utedag som innebär att de går iväg till en 

skog eller lekplats och spenderar en eftermiddag och har en uteverksamhet. Medan ett annat 

fritidshem inte har någon regelbunden utevistelse på fritidshemmet. De väljer att ge eleverna 

möjligheten till att välja om de vill vara ute eller inne på fritidshemmet, de elever som skulle 

välja att vara ute har då valmöjligheter till att välja vad de vill göra ute. En pedagog är alltid 

med ute för att ge eleverna möjligheter till att komma igång med en lek eller om några vill 

leka med material som finns i ett förråd. Vi vill därför undersöka om det existerar flera 

skillnader och hur utomhuspedagogiken används på olika fritidshem.  

Enligt Skolverket ska alla elever lära sig att visa respekt och omsorg samt värna om närmiljön 

och miljön i ett bredare perspektiv (Skolverket, 2011). Kunskap är inget entydigt begrepp, 

utan det visar sig och utvecklas på olika sätt exempelvis genom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Därför måste skolans arbete ge plats åt olika kunskapsformer och skapa ett 

lärande där olika kunskapsformer balanseras och kan komma till utryck (Skolverket, 2011). 

Problemet med detta är att bristande kunskap, eller ett förhållningsätt som avsäger sig 

utomhuspedagogik hos pedagoger, kan leda till att vissa pedagoger inte tar med sig  eleverna 

utomhus för undervisning under skoltid.  Detta kan i sin tur leda till att elevernas utbildning 

eventuellt blir bristfällig. (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004) skriver Att utveckla 

elevernas förståelse för klimatpåverkan och naturbevaring, är en essentiell del av 

fritidshemmets uppdrag. Om eleverna inte får tillgång till utomhuspedagogiken, finns en risk 

att undervisningen inte innehåller dessa element, då utomhuspedagogik ofta kan kopplas till 

klimatpåverkan och naturbevaring.  

När en pedagog bedriver en undervisning utomhus så finns möjligheterna att undervisa i 

ämnen som lättare kan koppla till naturen så som exempelvis ekologi och hållbar utveckling. 

Lundegård et al. (2004) om eleverna fråntas möjligheterna till utomhuspedagogik, kan dessa 

potentiella möjligheter för lärande hos eleverna inom vissa områden försvinna. Vi ser detta 
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som ett problem som behöver studeras, vi vill därför försöka se pedagogernas uppfattning av 

utomhuspedagogik. Vidare skriver Eftersom lärande sker på olika sätt och med skilda 

förutsättningar skulle utomhuspedagogik kunna vara ett verktyg inom fritidshemmet för att 

främja elevernas utveckling. Alla delar dock inte denna uppfattning, i en tidningsartikel ifrån 

Expressen den 27 november 2011, skrev Malin Siwe om hur utomhuspedagogiken värderas 

för högt av pedagoger gentemot det lärande det ger eleverna. Utöver detta beskrev hon hur allt 

lärande som kan ske i samband med utomhuspedagogik, kan ske i en klassrumsmiljö. Detta 

ställningstagande stämde inte överens med vår egen syn på utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogiken har under de senaste decennierna blivit en allt mer populär metod för 

lärande hos pedagoger inom skolan. Lundegård (2004)  skriver att 

Ett ökat intresse kan ses hos pedagoger inom skolan kring utomhuspedagogik 

och utomhusdidaktik. Detta kan tolkas som att behovet att finna sina rötter och 

återvända till en lärandemiljö som under människans uppkomst, har varit 

förutsättningen för vår överlevnad och vårt dagliga liv. Pedagogerna verkar 

vilja komma ifrån den allt mer digitaliserade världen och lärmiljön. Lundegård 

et al. (2004)  

I Skolverket (2014) står det att läsa att personal som arbetar på fritidshemmet ska inventera 

vilka behov och intressen eleverna i den aktuella elevgruppen har, för att kunna erbjuda dem 

en meningsfull och varierad verksamhet. Med det i åtanke kan utomhuspedagogiken vara ett 

lämpligt inslag i fritidshemsverksamheten genom att man flyttar ut verksamheten till en skog 

och har aktiviteter en viss stund för att sedan låta eleverna få fri lek. Ett exempel på en 

aktivitet man kan använda sig av inom utomhuspedagogiken för att främja olika lärande, är att 

låta eleverna få ansvar för att tillaga exempelvis mellanmål över en öppen eld eller en redan 

färdig grillplats. Genom att använda sig av de resurser som finns att tillgå i naturen krävs det 

också att man har en förkunskap hur man agerar med, i det här exemplet, eld. För att förmedla 

kunskaper till eleverna får en pedagog berätta om vad man ska tänka på när man gör upp eld, 

hur man agerar i närheten av eld, varför man ska tänka på olika aspekter gällande eld. Det går 

att se ett samband mellan friluftsliv och utomhuspedagogik och det finns kunskapsmål för 

friluftsliv då det står att läsa i kursplanen för idrott och hälsa ”genomföra och anpassa 

utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer” (Skolverket, 2011). Men 

samtidigt behöver inte friluftsliv vara utomhuspedagogik och tvärtom. Skillnaden som finns 

mellan friluftsliv och utomhuspedagogik är att friluftsliv är fritidsaktiviteter som är förlagda 
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utomhus, medan utomhuspedagogik är ett alternativt undervisningssätt inom skolan. 

Gemensamt för de båda benämningarna är att båda arbetas med utomhus och utevistelse med 

barn behöver nödvändigtvis inte vara utomhuspedagogik. Vi upplever att tidigare forskning 

kring pedagogernas skilda uppfattning om utomhuspedagogik finns men att den är mycket 

begränsad. Den här undersökningen blir därför relevant. Undersökningen riktar sig i första 

hand till verksamma pedagoger inom fritidshemmet. Förhoppningarna är att resultatet av 

denna undersökning ska underlätta och främja användandet av utomhuspedagogik på 

fritidshemmet och ge en insikt bland pedagoger kring utomhuspedagogiken. Främst för att 

kunna visa på de olika svårigheter som kan uppstå vid det praktiska användandet av 

utomhuspedagogik på fritidshemmet och hur dessa problem kan lösas. 

 

2. Bakgrund 

Utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till den annars vanliga undervisningen i 

klassrummet. Betoningen inom utomhuspedagogik är upplevelser i den närmiljö som till 

vardags omger oss och som ska utgöra en bas för inlärning. Lundegård, Wickman och Wohlin 

(2004) skriver i sin bok att utomhuspedagogik ofta används som en sammanfattning av den 

undervisning som sker utomhus. Vidare skriver de att det som främst skiljer sig mellan inom- 

och utomhus är rummet. När en pedagog bedriver en undervisning utomhus så finns 

möjligheterna att undervisa i ämnen som lättare kan koppla till naturen så som exempelvis 

ekologi och hållbar utveckling. Men det går också att undervisa i alla ämnen i 

utomhuspedagogiken. Det gäller bara att planera och vara väl införstådda i det 

utomhuspedagogiska arbete man planerar att utföra. Lundegård et al. (2004). Vidare beskriver 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) att 

Lärandet i utemiljö leder till kunskaper som hos eleven  

förenar både praktiskt och teoretisk erfarenhet genom  

direkta upplevelser av exempelvis språkliga och  

matematiska begrepp integreras naturvetenskap  

och teknisk kunskap i det utvidgade klassrummet. Lundegård, et al. (2004) 

Utöver de kunskapsrelaterade fördelarna med utomhuspedagogik visar den tidigare 

forskningen som vi har med i denna studie, ifrån Gustafsson, et al. (2011) att utevistelse kan 
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ökar elevers välbefinnande samt fysiska och psykiska hälsa. Utomhuspedagogiken kan också 

bidra till kunskaper hos eleverna och ge uppskattning för naturen och hur den kan bevaras och 

kan användas i olika områden för lärande och lek. Skolverkets läroplan för grundskolan 

(Skolverket, 2011) nämner aldrig utomhuspedagogik som begrepp. Skolverket anger i 

läroplanen att skolans uppdrag innefattar att främja elevernas harmoniska utveckling 

(Skolverket, 2011).  Detta ska skapas genom en varierad och balanserad blandning av innehåll 

och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan 

utgör ska skapa plats och möjligheter för ett lärande och en utveckling där skilda 

kunskapsformer blandas som delar, och tillsammans blir en helhet (Skolverket, 2011). 

Naturen är för många en plats för avkoppling där vi kan hämta ny energi och njuta. Att vistas i 

naturen kan bidra till en positiv upplevelse för både vår fysiska och mentala hälsa. Att ta en 

promenad i naturen kan också inge en oro kring klimatpåverkan och utveckling (Lundegård, 

Wickman & Wohlin, 2004) att utveckla elevernas förståelse för klimatpåverkan och 

naturbevaring, är en essentiell del av fritidshemmets uppdrag. Skolverket (2011) skriver att 

skolan har ett uppdrag att förmedla ett miljöperspektiv till eleverna där eleverna får möjlighet 

till att ta ansvar för miljön de själva direkt kan påverka.  

Genom att utgå ifrån ett miljöperspektiv, får de möjligheten att både ta ansvar 

för den miljö de själva kan påverka direkt och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. (Skolverket, 2011) 

I det här examensarbetet nämns olika begrepp som är relevanta för innehållet för den här 

studien. Didaktik handlar om lärandets processer med hjälp av didaktiska frågeställningarna 

så som vad, hur, när och varför. Didaktik kan ses som praktiska pedagogiska handlingar som 

utförs av elever eller lärare. Ordet praktik kommer från det grekiska ordet som betyder 

handling. Med handling menas det med att människan verkar på ett skapande sätt, (Uljens, 

1997) Bryman (2011) tar i sin bok upp ordet kunskapsteoretisk teori som är frågeställningar 

som handlar om vad kan betraktas som kunskap in ett speciellt ämnesområde. Bryman 

nämner att ett annat ord för det är epistemologi. I det här arbetet nämns både utevistelse och 

utomhuspedagogik. Skillnaden mellan de här två begreppen är att utevistelse kan ses som 

tillfällen när eleverna vistas ute. Exempel på det kan vara på raster eller på elevernas fria tid 

på fritidshemmet. Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt, som syftar till en 

växelvis och autentisk upplevelse av undervisning i olika miljöer. Platser som stadsmiljö, 



5 

 

skolskog, skolgård eller park kan vara platser för att bedriva utomhuspedagogik. Planering 

och struktur är centrala delar i utomhuspedagogiken. 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med 

utomhuspedagogik inom fritidshemmet. 

 

3.1 Forskningsfrågor  

* Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 

* Vilka utmaningar talar pedagogerna om vad det gäller att bedriva utomhuspedagogik på 

fritidshemmet? 

 

4. Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring vilka för och nackdelar det finns med utomhuspedagogik. 

Forskning kring pedagogers beskrivning av utomhuspedagogiken är desto mindre men 

existerar fortfarande. Boström och Larsson (2008) har genomfört en studie om vilka problem 

(planering, genomförande, utvärdering, koppling till styrdokument och kontakt med föräldrar) 

som klasslärare upplever med utomhuspedagogik. De har i sin undersökning intervjuat sex 

stycken lärare som alla gav sin syn på problemen och vad eventuella lösningar på vad 

problem kan vara. I sitt resultat kommer Boström och Larsson fram till att några lärare ser att 

bristen på personal är ett stort problem för utomhuspedagogiken. Hur man får personalen att 

täcka upp vid eventuella problem med elevgrupper, eftersom elevgrupperna kan vara stora 

och det kan behövas mer personal om man ska ta sig till plaster som ligger en bit bort från 

skolan. Även elever som kan vara i behov av assistent blir en personalfråga. Andra företeelser 

som gruppkonstellationer ansågs vara ett problem med att bedriva utomhuspedagogik. 

Problem med gruppkonstellationerna menas det att fler elever med särskilda behov kan vara i 

samma elevgrupp, vilket medför att fler elever kan vara i behov av elevassistenter. Det nämns 

även i Boströms och Larssons studie att vissa elevers bristande kunskaper i trafikmognad 

anses vara ett problem när man ska ta sig till en tilltänkt plats, som är tänkt att användas för 

att bedriva utomhuspedagogiken. 
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Abrahamsson och Häkänen-Muhanga (2015) genomförde en kvalitativ studie kring åtta 

förskollärares uppfattning av utomhuspedagogik. De fann genom semi-strukturerade 

intervjuer att flera pedagoger ansåg att det fanns flera svårigheter i samband med att 

genomföra utomhuspedagogik. Bland annat att anpassa tiderna och hålla rutiner. 

Förskollärarna som deltog i undersökningen nämner svårigheten med att anpassa utevistelsen 

till föräldrarnas tider, som när de ska hämta sina barn. En annan pedagog beskriver också 

svårigheterna att anpassa mattiderna för barnen. Områden som personalbrist och stora 

barngrupper nämns också som svårigheter av flera förskolelärare i samband med 

utomhuspedagogik. Szczepanski (2013) säger att utomhuspedagogiken möjliggör ett 

platsbaserat lärande som skapar en blandning av fysiska och intellektuella erfarenheter och 

utgör en bro mellan teori och praktik. Szczepanski genomförde även han semi-strukturerade 

intervjuer med 19 förskollärare. Intervjuerna handlade om förskolelärarnas uppfattning om 

vilken påverkan platsen har för lärandet och undervisning. Szczepanski beskriver att resultatet 

av studien kan delas in fyra perspektiv som sammanfattas här nedan:  

 

  *Rumsperspektivet 

De förskolelärare som deltog i studien beskriver att de genom utomhuspedagogik får 

möjligheter att upptäcka andra lärmiljöer och pedagogiskt användbara platser, med både 

större ytor och rumslig mångfald. Med rumslig mångfald menar Szczepanski att lärmiljön kan 

relatera till lärandes objekt och fenomen. Aspekter som vad och hur finns som en bakgrund 

och vad som man vill bygga upp i olika ämnesrum i undervisningen. Fortsättningsvis menar 

Szczepanski att den rumsliga mångfalden innebär hur aspekten upplevs som betydande för 

kunskapsbildning och fantasi. Fantasi stimuleras av olika element som man kan hämta från 

naturen. 

 

  *Kunskapsperspektivet  

De intervjuade pedagogerna i hans studie beskriver att elevernas möjligheter att använda sina 

kroppar och att språkliga uttrycksformer förstärks genom utomhuspedagogik. Vidare får 

eleverna i större utsträckning använda sina sinnen vilket bidrar till ett ökat och fördjupat 

lärande.   
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 *Miljöperspektivet  

Pedagogerna i studien förklarar att de anser att utomhusmiljön i samband med 

utomhuspedagogiken öppnar upp en pedagogisk möjlighet och väcker frågor kring miljön och 

hur den kan bevaras och förstås genom att de får en förstahandsupplevelse av naturen. 

 

  *Tidsperspektivet  

Pedagogerna beskriver att utomhuspedagogiken bidrar till att elevernas välbefinnande kan 

främjas och kan leda till minskad stress hos eleverna. Genom vistelse i naturen och uterummet 

skapas en plats för avkoppling.  

 År 2011 genomfördes en studie av Gustafsson, Szczepanski, Nelson och Gustafsson. Syftet 

med studien var att undersöka utomhuspedagogikens påverkan på elevers mentala hälsa. Detta 

genomfördes genom att en grupp elever fick delta i utomhuspedagogiskt verksamhet en dag i 

veckan under ett år. Studien som var av kvantitativ natur, använde quasi-experimental design 

som metod. Med ett icke slumpmässigt urval som urvalsmetod. Quasi- experimental design är 

en empirisk studie som är användbar för att mäta påverkan av en forskares ingripande på 

målgruppen (Shadish, Cook, & Campbell 2002). 

Gustafsson, Szczepanski, Nelson och Gustafsson. använde sig av frågeblanketter som data- 

insamlingsmetod. Där blanketter delades ut till 417 elever på två skolor i en mellanstor stad i 

södra Sverige och av de 417 eleverna som blev tilldelad en frågeblankett svarade 342. En 

skola var placerad på landsbygden och den andra skolan var belägen i stadsmiljö. Studien 

riktade sig till lärare, med förhoppningen om att visa på utomhuspedagogikens potentiella 

positiva effekter på elevers hälsa. Resultatet av studien visade på skilda resultat hos eleverna 

där elevernas könstillhörighet verkade spela en stor roll i effekterna av experimentet. 

Resultatet som kunde utläsas gällande pojkarnas sociala beteende och mentala hälsa visade på 

vissa förbättringar, särskilt inom området kring osocialt beteende. Tendenser kring det 

osociala beteendet visade på en minskning. Ett liknande resultat både inom det sociala 

beteendet och effekter för den mentala hälsan kunde inte utläsas hos flickorna i studien.  

Forskarna Gustafsson, Szczepanski, Nelson och Gustafsson genomförde utomhuspedagogiska 

lärotillfällen under ett år. Gustafsson et al. (2011) förklarar att resultatet av studien hade 

kunnat bli annorlunda ifall fler lärotillfällen hade genomförts med eleverna under en längre 
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tidsperiod. Forskarna beskrev också att större effekter visade sig hos elever i skolan som var 

belägen i stadsmiljön.  

De förklarade detta med att dessa elever inte får uppleva utomhusmiljön i samma utsträckning 

som elever på en skola på landsbygden. Som slutsats beskriver Gustafsson et al. (2011) att 

utomhuspedagogik kan ha en positiv effekt på elevers mentala hälsa. Åldern på eleverna 

visade inte några förändringar för resultatet.  

Åkerblad (2012) genomförde en studie kring pedagoger inom förskola, skola och fritidshem. 

Studiens syfte var att undersöka pedagogernas syn kring utomhuspedagogik som metod och 

kunskapskälla och att se vilka hinder pedagogerna beskriver kring utomhuspedagogik. 

Studien som är kvalitativ använder sig av det sociokulturella perspektivet som teoretisk 

utgångspunkt och analysmetod. Som metod för datainsamling används ostrukturerade 

samtalsintervjuer. Ett strategiskt urval användes till studien. Studenten motiverar valet genom 

att beskriva att det gjordes med åtanke på pedagogernas intresse för utomhuspedagogik och de 

skilda möjligheterna att bedriva verksamhet utomhus. Under intervjuerna med pedagogerna 

beskrivs ett flertal hinder i samband med utomhuspedagogik. Bland annat beskrevs 

tidsaspekten som ett hinder, där personalen förklarade att de behövde anlägga en hel dag för 

en utflykt utomhus. Något som de sällan hade tid för. De motiverade detta genom att de inte 

hade något närliggande skogsområde. Vidare beskrevs personalbrist som ett hinder. Där 

förklarades att bristen kan göra det negativt att gå ut på grund av resurserna och 

personalstyrkan som krävs för att ta med sig en hel barngrupp ut. Avslutningsvis konkluderar 

studien att samtliga pedagoger var positivt inställda till användningen av utomhuspedagogik 

inom skolan och fritidshemmet. De utryckte att de såg utomhuspedagogiken som ett verktyg 

för att främja sin pedagogiska verksamhet och skapa möjligheter för lärande hos eleverna. 

 

4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningen av tidigare forskning visar att det finns gemensamma faktorer som syns i 

de olika studiernas resultat. En faktor som syns och som återkommer i tidigare forskningar är 

att tiden ses som en svårighet för att bedriva utomhuspedagogik. Planering av 

utomhuspedagogik är en annan faktor som syns i tidigare forskning. Det beskrevs som svårt 

av pedagogerna att kunna frigöra tid för att ha möjlighet att kunna planera och sedan 

genomföra utomhuspedagogik.Vad gäller själva genomförandet av utomhuspedagogik så 
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nämns det i vår översikt av tidigare forskning att personalbrist ses som ett problem för att 

kunna genomföra utomhuspedagogik. Något annat som träder fram i den tidigare forskningen 

är att många pedagoger är positivt inställda till utomhuspedagogik som ett verktyg för skapa 

eller främjade lärande bland eleverna.  

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Vi väljer i vår studie att använda oss av det didaktiska perspektivet. Innebörden av didaktiken 

är att man behandlar undervisning, inlärningsteori och praktiska överväganden i lärandet. 

Lindström och Pennlert (2012) menar på att didaktik handlar om att hitta och kunna se 

möjligheter för främjandet av lärandet hos eleverna.  

 

5.1 Didaktiskt perspektiv 

Innebörden av didaktiken är att man behandlar undervisning, inlärningsteori och praktiska 

överväganden i lärandet. Lindström och Pennlert (2012) menar på att didaktik handlar om att 

hitta och kunna se möjligheter för främjandet av lärandet hos eleverna. 

Skolans styrdokument är också kopplade till det didaktiska och där framgår det vad eleven 

ska lära sig innan man uppnår ett godkänt resultat. Didaktik handlar om att möjliggöra 

lärandet för eleverna genom en variation av undervisning och lärande med hjälp av olika 

medel och resurser. Lundgren, Säljö och Liberg (2012) nämner att frågeställningar som berör 

vilken kunskap om undervisning och lärande kallas för didaktikens epistemologi. Bryman 

(2011) förklarar att epistemologi är en kunskapsteori det vill säga läran om kunskap, och hur 

man kan veta något och vad det innebär att kunna något. 

Lindström och Pennlert (2012) visar en översiktskarta över en didaktisk modell. Den lyfter 

fram vad de olika didaktiska frågeställningarna har för innebörd och vad varje frågeställning 

har för syfte och innehåll, även kallat undervisningens villkor. Villkoren kan ibland skilja sig 

ifrån varandra i förhållandet till vilket lärande och undervisning som bedrivs. Lindström och 

Pennlert skriver i sin bok om olika ramfaktorer som finns inom didaktiken. Med ramfaktorer 

menar de faktorer som tid, personal, gruppstorlekarna och resurser kan vara anledningar till 

att det didaktiska kan se olika ut från olika tillfällen. Ramfaktorer är enligt Lindström och 

Pennlert ett avseende för att ge lärare insikter i vad som kan vara rimligt att förvänta sig av de 
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som arbetar inom skolan. Vilket i sig går in i hur man ska frigöra tid och plats för 

utomhuspedagogiken på fritidshemmet och hur de olika ramfaktorerna har en viss påverkan.  

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) skriver att de "gamla" didaktiska idéerna i stort handlade 

om undervisningen som man skulle lära sig ifrån, medan att de didaktiska idéerna idag 

handlar om hur man på bästa sätt ska lära sig något. Vidare tar de upp vad skillnaderna är 

mellan det gamla och det nya synsättet på just didaktiken. Skillnaden är att den gamla 

didaktiken handlade främst om hur barn och ungdom lärde sig och varför de skulle lära sig 

något. Det nya synsättet har en mer betydande roll för lärandet som berör lärandet i de olika 

åldersgrupperna med hjälp av fysiska och virtuella artefakter.  

Hjalmarsson, Löfdahl och Saar (2011, s. 42) skriver om hur fritidshemmet kan förstås och 

beskrivas som en didaktisk arena som fritidshemmet öppnar för när det gäller 

kunskapsmöjligheter, utveckling samt skapande av förändringar och olika innebörder. Vidare 

skriver de att de vill utmana till en förståelse av didaktik som definierar kunskapsmålen (vad), 

vilka generella modeller som finns för kunskapsdistribution (hur) samt normeringar av värden 

(varför). Det didaktiska går även att koppla till och det syns i styrdokumenten som läroplaner, 

allmänna råd för fritidshemmet och skollag. Utomhusdidaktiken kan i flera anseenden 

underlätta för oss att se lärandets hur, var, vad och när Lundegård et al. (2004)  Brügge, 

Glantz och Sandell (2011) tar i sin bok upp vad varje didaktisk fråga innebär inom 

utomhuspedagogik. 

 

   *Var innebär att man fokuserar platsen för inlärning i utomhuspedagogik. Det är den 

fysiska natur- och kulturmiljön som enligt Brügge et al. (2011) inspirerar till 

kunskapsupplevelser. Uterummet blir en alternativ inlärningsmiljö till fritidshemmets lokaler 

och skolans klassrum. Genom att öppna upp dörrarna mot utemiljön skapas nya möjligheter 

till att se nya perspektiv och inleda en förändringsprocess. 

 

   *Vad man kan göra utomhus som man även gör inomhus är att arbeta med områden 

praktiskt och på så sätt ökar man för lärandet genom att låta elever använda sig av sina sinnen. 

Exempel på vad man kan arbeta med som bjuder in eleverna till upplevelser och ett lustfyllt 

lärande är kultur, teknik och miljö. 
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   *Hur man använder sig av utomhuspedagogik på bästa sätt för att främja lärandet hos 

eleverna är att när man bedriver undervisning eller verksamhet utomhus låta eleverna få 

använda sig av sina estetiska sinnen och upplevelser. Brügge et al. (2011) menar att det finns 

metodisk koppling mellan de estetiska uttrycksformerna (bild, drama, musik och slöjd) och 

lärandet av natur- och kulturvetenskap som man kan utnyttja för att få en mer levande 

kunskapskälla. 

 

   *När man ska bedriva utomhuspedagogik finns det många olika faktorer som man bör tänka 

på. En sådan faktor är vädret. Det är viktigt att ha med i sina planeringar att om vädret är kallt 

bör man genomföra en värmande lek som gör att eleverna inte sitter still och fryser. Är det 

däremot så att man har en lägereld så kan man låta samtal och kommunikation mellan 

eleverna vara tillräckligt som aktivitet. Lägerelden ger värme och kan ha en stimulerande 

inverkan på eleverna. Det här kan kallas för ett upplevelseperspektiv, att man som pedagog 

har en fingertoppkänsla för när olika aktiviteter passar att använda sig av. 

 

   *Varför man ska bedriva lärande i utemiljö är för att sinnen mobiliseras. Alla lär sig på 

olika sätt när flera olika perspektiv och infallsvinklar lyfts fram genom utevistelse. Vad som 

också sker genom lärandet i uterummet är att det ställs krav både på elever och pedagoger. 

När en pedagog bedriver utomhuspedagogik på platser som inte är skolgården måste de ibland 

ta sig till en plats genom gång eller transport med någon form av kollektivtrafik. Oavsett vad 

man väljer så krävs kunskaper om hur man förhåller sig i trafiken. Som pedagog kan man då 

ställa krav på eleverna om att de måste tänka sig för extra noga när man vistas i trafiken. 

 

6. Metod  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. En 

semi-strukturerad intervju är en metod som är uppbyggd på att man har en uppställning av 

frågor som man vill ha besvarade men där frågeordning kan variera beroende på vem man 

intervjuar. En semi-strukturerad intervju innebär också att man har uppföljningsfrågor något 

som vi i arbetet valt att kalla för följdfrågor (Bryman, 2011). Vi valde den här metoden 

eftersom att vi var ute efter utvecklade och djupgående svar kring våra frågor. Vid en 



12 

 

kvalitativ intervju bör man tänka på att inte ställa ledande frågor för att visa att du inte på 

förhand inte kan vet vad respondenten kommer att svara. Det är i den intervjuades svar 

innebörden i det undersökta begreppet finns. Vid en kvalitativ intervju ska intervjuarens egen 

uppfattning bortses från så långt som möjligt. Det är respondentens uppfattning och svar som 

är av störst vikt i intervjuerna. Detta beror på att alla utgår ifrån olika ståndpunkter beroende 

på tidigare erfarenheter och olika sätt att tänka (Björkdahl & Dimenäs, 2007). 

Semistrukturerade intervjuer handlar ofta om situationer där intervjuaren har frågor som är 

mer allmänt orienterade än vid strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger 

också större möjlighet för intervjuaren att ställa ytterligare frågor, och följdfrågor.  

 

6.1 Data  

Vi samlade in data genom att använda oss av mobiltelefoner, papper och penna. Data 

samlades in genom att anteckna det som sades under intervjun. Eftersom vi upplevde det som 

svårt att hinna anteckna allt som de intervjuade sa och vi ville inte avbryta dem så hann vi inte 

anteckna allt som sades. Anteckningarna kan därför ses mer som stödord från intervjuerna. Vi 

valde därför att använda oss av ljudinspelning för få med hela intervjun i sin helhet för att 

sedan efter intervjuerna kunna lösa och gå tillbaka för att höra vad de sa. Att spela in 

intervjusamtal är ett viktigt tillvägagångssätt vid kvalitativa undersökningar. Om den person 

som intervjuar bara använder sig av anteckningar är det lätt att speciella fraser eller meningar 

missas och går förlorade. Ljudinspelning ger förutsättningar för att fånga den intervjuandes 

ord exakt som de sades (Bryman, 2011).  

 

6.2 Urval  

Urvalet av skola och pedagoger skedde genom att vi använde oss av de tidigare kontakter vi 

hade fått genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Ett slumpmässigt urval är en effektiv 

metod för att välja ut pedagoger och undvika att välja de som är speciellt insatta i ett ämne 

och som känner sig bekväma med att svara. Genom urvalet vi valde att göra så tror vi att 

svaren kommer att skilja sig mellan pedagogerna eftersom de har olika erfarenheter av 

utomhuspedagogik. Vi intervjuade 12 stycken verksamma pedagoger inom fritidshemmet, vi 

ville intervjua pedagoger med olika erfarenheter och uppfattningar kring utomhuspedagogik.  

Vi valde att intervjua pedagoger på två olika skolor, eftersom vi ville skaffa oss ett så stort 
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urval som möjligt. Samtidigt som vi ville hålla oss inom en rimlig och realistisk gräns för hur 

många intervjuer vi skulle hinna genomföra och transkribera inom den tidsram vi hade. Vi 

genomförde enbart intervjuer med pedagoger inom fritidshemmet. Med detta menar vi 

personal som arbetar inom ramarna för fritidshemmet. Detta inkluderar både grundlärare med 

inriktning mot arbete inom fritidshem, fritidspedagoger, fritidshemslärare och 

specialpedagoger som arbetar inom fritidshemmet.  

Urvalet av skolor har skett i en mellanstor kommun i södra Sverige. Vi har baserat urvalet på 

ett kriterium. Kriteriet var att skolorna skulle ligga förhållandevis nära varandra för att vi på 

ett effektivt sätt skulle kunna genomföra intervjuer. Urvalet av skolorna gjordes för att det ger 

oss bäst förutsättningar att kunna spara tid och resa mellan skolorna. Vi sökte bland skolor där 

vi haft verksamhetsförlagda utbildningar och vi sedan tidigare kände minst en verksam 

pedagog. Detta för att underlätta kontakten och öka chanserna att få genomföra intervjuer.   

En skola ligger i utkanten av staden är en relativt stor skola med ett stort elevantal och 

mångkulturell mångfald. Skolan är en F-6 skola och har närhet till natur så som skog, sjö och 

idrottsplats. På skolan finns det fem fritidshem som är fördelat efter de olika årskurserna. 

Den andra skolan är en F-5 skola och ligger på en mindre ort som angränsar till stadens 

centrum. Skolan ligger mitt i ett naturberikat område med närhet till både skog som sjöar, men 

även idrottsanläggning och idrottsplaster. Skolan är medelstor och har ett relativt lågt 

elevantal och på skolan finns det fyra fritidshem för skolans elever.  

Deltagarna i undersökningen hade både lång och kort erfarenhet av yrket som pedagog och 

det var lite det vi ville att de skulle ha. Främst för att svaren med stor sannolikhet kommer att 

skilja sig och att synen på utomhuspedagogik mellan de olika deltagarna kom att skiljas. 

Pedagog 1 har flera års erfarenhet av arbetet inom fritidshemmet.  

Pedagog 2 Har erfarenhet av flera år av arbete inom fritidshem.  

Pedagog 3 har en lång erfarenhet av både fritidshemsverksamhet och utomhuspedagogik. 

Pedagog 4 examinerad grundlärare för fritidshemmet sedan en tid tillbaka och har erfarenhet 

av fritidshemsverksamhet. 

Pedagog 5 har arbetat i många år inom skola och fritidshem och som har lång erfarenhet av 

utomhuspedagogik och utevistelse inom skolan och fritidshemmets värld. 

Pedagog 6 har arbetat flera år inom fritidshemmet. 

Pedagog 7 har lång erfarenhet av både fritidshem och skola. 

Pedagog 8 har arbetat på ett fritidshem en längre tid. 
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Pedagog 9 har arbetat många år inom fritidshemmet. 

Pedagog 10 examinerades som lärare en tid tillbaka och har inte lång erfarenhet av 

fritidshemsverksamheten. 

Pedagog 11 har viss erfarenhet av arbete inom fritidshem. 

Pedagog 12 har arbetat en viss tid på ett fritidshem 

 

6.3 Genomförande 

Som ett första steg i genomförandet var att boka in pedagoger som kunde tänka sig att delta i 

undersökningen. Det första vi gjorde var att sätta oss ner och komma fram till hur många 

pedagoger vi skulle ha med som medverkare i vår undersökning och efter det hörde vi av oss 

till de pedagogerna för boka in tider för intervjuerna. Innan vi satte oss ner och påbörjade 

intervjuerna, frågade vi pedagogen som skulle intervjuas ifall de kände till något rum som låg 

avlägset och där vi kunde genomföra intervjuerna utan störningsmoment. Det är viktigt att 

säkerställa att intervjuerna genomförs i en lugn och ostörd miljö då ljud och buller kan 

påverka både instrumenten för ljudinspelning och den intervjuandes svar. (Bryman, 2011).  

När vi genomförde intervjuerna med pedagogerna inom fritidshemsverksamheten utgick vi 

från förberedda intervjufrågor som sedan följdes upp med följdfrågor som anpassades efter 

respondentens svar. Intervjufrågorna vi hade med var frågor som vi såg vara relevanta för 

undersökningen och de utgick från de didaktiska frågeställningarna. Intervjufrågorna ställdes 

inte i den följd som vi hade skrivit dem. Detta eftersom svaren från den intervjuade kunde 

leda till att en fråga fick ställas i en annan ordning än under andra intervjuer.  

Under vissa intervjuer ställdes följdfrågor som vi inte hade skrivit ner och där fick vi anpassa 

oss till svaren som de gav oss på de frågor som vi hade med från början. Utifrån vad 

pedagogernas svarade på fråga två som handlar om vilka utmaningar det finns med 

utomhuspedagogik på fritidshemmet ställde vi en följdfråga kring hur de löser de här 

utmaningarna. Kunde inte pedagogen svara på det så frågade vi hur problemet skulle kunna 

lösas. Följdfrågorna kom att formuleras på lite olika sätt i förhållande till de olika intervjuerna 

för att anpassa frågorna efter situationer.  
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Vi valde att avsluta intervjuerna med att fråga respondenten om det fanns något som de ansåg 

att vi hade glömt och om de ville tillägga något. När respondenten svarade med att det var 

något de ville lägga till så ställdes en följdfrågor på det. Vår studie bygger på intervjuer med 

12 pedagoger på olika skolor i en mellanstor stad i Sverige. Tidsperioden för intervjuerna 

varierade. 10 av intervjuerna varade mellan 15-26 minuter och 2 intervjuer varade mellan 5 

till 15 minuter. Skillnaden tillkom genom att kunskapen som pedagogen innehar i ämnet 

utomhuspedagogik var olika från pedagog till pedagog. Pedagogens tid att genomföra 

intervjun påverkade också intervjuns längd.  

 

6.4 Etiska aspekter  

Vi har följt vetenskapsrådets fyra grundläggande forskningsetiska principer. Dessa krav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

(Vetenskapsrådet, 2002).   

 

 – Informationskravet  

Deltagarna i en studie ska informeras om villkoren för deras deltagande. De ska upplysas om 

att deras deltagande är frivilligt, att de har rätt att när som helst dra tillbaka sin medverkan. 

Undersökningens syfte ska klargöras för de deltagande samt ge en beskrivning av hur 

undersökning ska genomföras.  

 

– Samtyckeskravet  

Deltagarna i studien måste ge sitt samtyckte kring sitt deltagande för att få användas inom en 

undersökning. Ifall deltagaren är under 15 år måste vårdnadshavare ge samtycke till 

deltagandet. Deltagarna har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar i 

undersökningen.   

 

– Konfidentialitetskravet Alla uppgifter kring medverkande i en undersökning ska hanteras 

med diskretion och konfidentialitet. Informationen kring dessa personer ska lagras på ett 

sådant vis att enskilda utomstående människor inte kan ta del av informationen.  
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 – Nyttjandekravet  

Detta krav syftar till att insamlad data och personlig information om deltagande i en studie 

endast får användas för vetenskapliga ändamål och inte i kommersiellt syfte. Vi följde dessa 

etiska krav genom att be om tillåtelse att genomföra intervjuer av de pedagoger som var 

delaktiga i intervjuerna. Vi bad dem skriva under en tillståndsblankett innan intervjuerna 

påbörjades. Vi förklarade också att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och dra 

tillbaka sitt deltagande under intervju eller skrivprocessen. Vi förklarade även för de 

pedagoger som var delaktiga i intervjun att vi skulle behandla alla personliga uppgifter med 

diskretion. Vi förklarade hur intervjun skulle genomföras och frågade ifall det var godtagbart 

ifall samtalet spelades in via mobiltelefon. Vi förklarade för personen som intervjuas att 

svaren de ge oss inte kommer att höras av någon annan än oss när vi genomfört intervjuerna. 

(Bryman, 2011).   

 

6.5 Analysmetod  

Vi påbörjade transkriberingen av intervjuerna genom att lyssna igenom ljudinspelningarna 

ifrån mobiltelefonen. Vi utgick också ifrån anteckningarna som vi skrev under intervjuerna, 

där vi hade underlättat för oss själva genom att använda förkortningarna S för student och P 

för pedagog. När vi antecknade under intervjuerna var vi noga med att alltid skriva vem som 

sade vad. Vår analys använde vi oss av en tematisk metod. En tematisk metod går ut på att 

hitta teman och SUB teman för att sedan sammanställa de återkommande teman som utmärkts 

och som utgör grunden i återkommande motiv. (Bryman, 2011).  

Vi gjorde detta genom att bryta ner materialet ifrån de olika intervjuerna som vi transkriberat. 

Med hjälp av ljudinspelning lyssnade vi igenom intervjuerna och skrev ner dessa i sin helhet i 

ett nytt dokument. Vi lyssnade igenom ljudinspelningarna flera gånger för att säkerställa att 

inga ord missades eller att några meningar missuppfattades av oss. Vi använde sedan datorn 

för att börja tematisera. Det gjorde vi genom att markera olika stycken i intervjuerna och 

utifrån vad pedagogerna beskrev fick stycket en specifik färg. Exempelvis ifall en pedagog i 

en intervju pratade om svårigheter med utomhuspedagogik blev detta stycke markerat med en 

gul färg. Med dessa nedskrivna intervjuer började vi att para ihop alla stycken med samma 

färg. Detta gjordes i syfte av att göra det lättare att upptäcka teman. Genom att para ihop alla 
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färger, så att alla gula stycken var för sig etc. så kunde vi utläsa ett flertal teman. Vi letade 

också efter nyckelord inom intervjuerna. Alltså meningar eller fraser som olika pedagoger 

använde som kunde påvisa likheter.  

 

7. Trovärdighet 

Validitet innefattar studiens giltighet och om studien undersöker det som den säger sig mäta. 

Reliabilitet innefattar tillförlitligheten i studien, och ska kunna visas genom liknande resultat, 

ifall studien görs om på nytt (Bryman, 2011). Validitet hör ihop med forskaren som person 

och dennes förmåga att konstant kontrollera, ifrågasätta och teoretisera kunskapen som skapas 

under studien (Björkdahl & Dimenäs, 2007). I samband med genomförandet av intervjuer, 

använde vi oss utav en intervjuguide, detta för att säkerställa att alla respondenter fick samma 

frågor att besvara. Utöver detta, höjs reliabiliteten genom att studien bygger på intervjuer med 

12 olika pedagoger. Detta för att minska utrymmet för avvikelser. Det är viktigt att under hela 

forskningsprocessen bedöma den empiriska data och de analyser som utvecklas. Ifall det finns 

alternativa tolkningar som är mer trovärdiga. Det är viktigt att säkerställa att dessa 

grundtaganden inte påverkar analysen (Björkdahl & Dimenäs, 2007). 

 

8. Resultat & Analys 

Vi kunde urskilja flera teman utifrån pedagogernas svar under intervjuerna. Vid 

transkriberingen och bearbetning av data utgick vi ifrån våra forskningsfrågor.  

* Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 

* Vilka utmaningar talar pedagogerna om vad det gäller att bedriva utomhuspedagogik på 

fritidshemmet? 

 

8.1  Synen på utomhuspedagogik 

Vi fick skilda resultat ifrån pedagogerna gällande deras uppfattning av utomhuspedagogik på 

fritidshemmet. Flera pedagoger beskrev utomhuspedagogik som styrda aktiviteter i 

utomhusmiljö där pedagogen ska planera och utföra aktiviteter som främjar elevernas 
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kunskaper och utveckling. Några ämnen som nämndes i samband med detta var "kläder efter 

väder" och allemansrätten. Där beskrev pedagogerna utomhuspedagogiken som ett perfekt 

tillfälle att förklara dessa begrepp för eleverna. En pedagog beskrev att han särskilt arbetar 

med det här med elever med olika kulturella bakgrunder. Ur ett mångkulturellt perspektiv har 

många elever med olika bakgrunder av flera skäl en avsaknad av kunskap om allemansrättens 

regler Lundegård et al.( 2004) En av pedagogerna beskrev också att frågor väcks hos eleverna 

kring hur naturen är uppbyggd och varför den ser ut som den gör.  Lundegård et al. (2004)  

skriver att i samband med mötet med verkligheten skapas frågor hos eleverna kring lärandets 

innehåll och meningen med olika platser exempelvis varför går vägar där de går? Varför 

existerar floder, sjöar, städer och städer där de befinner sig idag? Hur såg det ut för 200 år 

sedan?  

I kontrast utryckte några få pedagoger i sina respektive intervjuer en annan syn på 

utomhuspedagogik. De förklarade utomhuspedagogik som tillfällen där pedagogen tar med 

eleverna utanför fritidshemmets väggar.  

De la ingen vikt vid vilken pedagogisk verksamhet som skedde där. Utan de såg 

utomhuspedagogiken mer som utevistelse. De beskrev fortfarande att ett lärande sker hos 

eleverna där de får kännedom om naturen och genom utevistelsen får uppleva den. 

En pedagog säger följande i en intervju: 

Ja. Vi bedriver utomhuspedagogik ganska ofta. Vi brukar ta med  

eleverna och grilla, någon gång ibland i skogen, då får de ju vara 

i naturen och få frisk luft (Pedagog 2). 

En pedagog benämner att begreppet utomhuspedagogik kanske inte alltid dyker upp, i 

samband med när utomhuspedagogiken faktiskt genomförs:  

Men annars är man bara ute…och har olika aktiviteter ute, så kanske man bara 

säger att det är aktiviteter ute (pedagog 11).  

Att eleverna ska få tillgång till uterummet och få en kännedom av närliggande natur beskrivs 

av Skolverket (2009) som viktigt. Fritidshemmets uppdrag inkluderar att förse eleverna med 

möjligheten till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga utemiljöer. Dessa miljöer ska 

möjliggöra en varierad pedagogisk verksamhet som stödjer elevernas utveckling och lärande 

både enskilt och i grupp.  
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8.2  Förutsättningar för lärande 

Boström och Larsson (2008) skrev i sin studie att pedagogerna förklarade faran med elevers 

bristande kunskap om trafikvett. Vi fick i vår studie liknande svar ifrån pedagogerna där en 

pedagog säger i en intervju; 

 Innan vi går ut och har utomhuspedagogik brukar vi samla eleverna  

 och gå igenom varför man måste titta vid vägar och så vidare (Pedagog 6). 

Under intervjuerna förklarade flera pedagoger att de anser att eleverna utvecklas inom 

flera olika områden. En pedagog säger  

När man har utomhuspedagogik med eleverna så lär de sig ofta andra saker 

också. Förutom det man har som syfte för undervisningen (Pedagog 5)  

Som svar på frågan om motivering svarade pedagogen;  

Alltså de lär ju sig hur man är ute och hur skönt det är.  

 Eleverna brukar ofta vara mer avslappnade  

 efter att man haft utomhuspedagogik (Pedagog 5). 

Gustafsson et al. (2011) skrev i sin studie om de eventuella positiva mentala 

effekterna kring utomhuspedagogik. Resultatet i studien som visade på att pojkar 

oftast mår mentalt bättre efter bedriven utomhuspedagogik går i enighet med vad 

pedagogerna i denna studie beskrev. Flera pedagoger uttryckte att det fanns stora 

möjligheter till utökat och annorlunda lärande i samband med utomhuspedagogik. En 

pedagog beskriver att ett sätt för att motivera eleverna till att delta i 

utomhuspedagogiken låter de eleverna ha inflytande i verksamheten.  

Vi har typ klassråd där vi antecknar ned vad eleverna vill göra  

 på fritidshemmet och vad de vill göra utomhus.  

 Sen tar vi bort dom önskemålen som vi inte kan ha  

 typ för att de är för svåra att genomföra (Pedagog 3). 

Pedagogen beskriver att han är noga med att se till elevernas intressen för att kunna bedriva 

ett lärande som kan främja eleverna i utomhuspedagogiken. Samma pedagog säger att  
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 Genom att se elevernas intressen så kan man höja  

 lärandet och sen gör det att eleverna vill delta i utomhuspedagogiken 

(Pedagog7). 

På frågan i vilka fördelar pedagogerna ser med utomhuspedagogiken så är gemensamma 

nämnare hos flera pedagoger att det är upplevelserna som är en fördel med 

utomhuspedagogiken. Med upplevelser så menar en pedagog att  

Det är miljön i sig som bjuder in till lek och lärande. Har du en skog  

 så finns det både plats för lek och lärande just för att  

 man tar tillvara på naturen och miljön (Pedagog 8). 

I en av intervjuerna så nämns miljön som en fördel med utomhuspedagogiken. 

Pedagogen menar på att miljön för utomhuspedagogik kan vara i stort sätt vilken plats 

och miljö. 

Miljön där man har utomhuspedagogik behöver inte vara en  

 skog eller en plats vid en sjö för att bedriva ett lärande (Pedagog 9).  

Pedagogen menar på att det kan vara en miljö så som idrottsplats eller stadsmiljö. 

Oavsett vart man är och bedriver utomhuspedagogik så menar pedagogen att allt har 

en historia bakom sig som man kan använda sig av i syftet att lära ut till eleverna.  

Pedagogen menar även på att det gäller att tillämpa och ta tillvara på naturen och vad 

den har att erbjuda. Vidare menar pedagogen på att en lekplats är bra nog för att 

främja elevernas tid på fritidshemmet. Dock nämner pedagogen inte något om det går 

att bedriva ett lärande där eller inte. I en annan intervju så säger en pedagog att 

Målet med fritidshemmet är att skapa en verksamhet som erbjuder  

 olika aktiviteter. Det kan vara både styra aktiviteter och att  

 eleverna får leka fritt (Pedagog 8). 

 Pedagogen menar på att ett fritidshem som kan erbjuda olika aktiviteter blir i längden en plats 

som eleven vill vistas på. På frågan om varför utomhuspedagogik bör vara en del av 

fritidshemmet svarar flera pedagoger med att det kan bli ett komplement till den vanliga 

skolan och klassrumsundervisningen. Några pedagoger ser sig själva som ett stödmoment i 

klassrummet när klassläraren har sin undervisning. Det blir enligt en pedagog en fördel i 

förhållandet till om eleverna sedan är på fritidshemmet efter skoltiden. Har pedagogerna vart 
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med i klassrummet och vet vad man har arbetat med under dagen och det medför att man kan 

planera eventuell utomhuspedagogik utifrån klassrummets undervisning.  

 Om man vet vad eleverna arbetar med i skolan på lektionerna. Så kan man  

 ju arbeta med det på fritids med. Vårt arbete är ju att komplettera skolan  

 det blir ju lättare om man vet vad de arbetar med (Pedagog 1). 

 

8.3 Kommunikation 

Flera pedagoger beskrev vikten av god kommunikation som en metod för att förebygga och 

förhindra problematik i samband med utomhuspedagogik. De beskrev att god kommunikation 

med kollegor, föräldrar och eleverna är av stor vikt. En av pedagogerna tryckte särskilt på 

vikten av att kommunicera med sina kollegor för att ge förutsättningar att bedriva 

utomhuspedagogik. Till exempel genom att dela upp barngruppen så att en av pedagogerna 

kan ta med sig en mindre grupp barn ut. Kommunikationen med föräldrar och elever 

förklarades som viktig med anledning av att det bidrar till att minska missförstånd. En 

pedagog säger följande i sin intervju; 

 Alltså om man pratar med föräldrarna innan man går ut  

 så finns det en mindre risk att det blir fel. Och att de inte kommer och  

 ska hämta barnen när man är ute i typ skogen med dem. Så pratar man  

 med föräldrarna så minskar man missförstånd (Pedagog 4). 

Vid en fråga kring hur hinder kan lösas säger flera pedagoger att det bäst görs genom att man 

i arbetslaget har tydliga mål och man är tydliga med att man jobbar mot samma mål. Det 

underlättar då för att kunna jobba tillsammans med att lösa dem hinder som då dyker upp. En 

av pedagogerna säger att  

 Hinder blir hinder ifall man inte löser dem tillsammans  

 det är så viktigt att kunna samarbeta för att lösa problem ihop (Pedagog 5).  

 

8.4 Tid  
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Den svårighet som nämndes flest gånger och upplevdes som svårast att arbeta runt av många 

av pedagogerna var tidsaspekten. Hur man ska hinna med att arbeta med utomhuspedagogik 

på fritidshemmet när man har fler uppdrag och aktiviteter som ska hållas. En av pedagogerna 

sa i en intervju  

 Jag tycker, att det kan bli svårt att hinna med att hålla i utomhuspedagogik 

ibland. För det är ju mer än att bara ta med sig eleverna ut i skogen eller till en 

lekplats. Man måste planera, kolla tider planera för mat, hinna äta osv. Och 

eleverna ska hem olika tider, det blir krångligt ibland" (Pedagog 9). 

Att hinna planera inför utomhuspedagogiken upplevdes som det svåraste för några de 

intervjuade pedagogerna som ansåg tidsbrist var ett stort hinder för utomhuspedagogiken. 

några av pedagogerna upplevde dock inte tidsaspekten som ett större problem och i intervjun 

säger pedagogen;  

Om man tycker att utomhuspedagogiken är viktig så hittar man tid  

 för planering. Sen måste man ju inte skriva nya planeringar varje gång  

 utan man kan låna planeringar ifrån nätet.  

 Eller ifrån andra lärare på sin skola (Pedagog 10).  

Som jag tidigare sa…så försöker vi ha det en gång i veckan under fritids…det 

kan även hända att det blir någon mer gång under veckan…men målet är som 

sagt att ha det minst en gång i veckan (pedagog 12).  

Flera av pedagogerna sa att tiden var en stor anledning till att utomhuspedagogiken inte 

bedrevs mer. Många pedagoger menade att tiden inte finns för att anpassa 

utomhuspedagogiken till elevernas tider. Många elever går själva hem från fritidshemmet på 

regelbundna som oregelbundna tider. Det får några pedagoger att känna en tidspress i att de 

måste ringa runt till vårdnadshavarna för att fråga om eleverna kan stanna kvar på 

fritidshemmet efter skolan för att kunna vara med på aktiviteter som rör utomhuspedagogiken. 

En pedagog nämner att den form av utomhuspedagogik som bedrivs på deras fritidshem är att 

de en gång i veckan tar ut elevgrupper i halvklasser till skolgården för att kunna hålla i 

aktiviteter som kan räknas till utomhuspedagogik. Dessa aktiviteter har en tidsram på cirka 30 

minuter för att inte ta upp elevernas fria lek allt för mycket. Vidare lyfter många pedagoger att 

elevernas fria lek påverkar tiden för när man ska kunna ha utomhuspedagogik som en styrd 
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aktivitet. Fritidshemmet ses av pedagogerna som en plats för eleverna att släppa skolan och 

för att kunna leka. Det är något som påverkar verksamheten för vilka typer av utflykter och 

aktiviteter man kan göra och när man ska göra dem. Lindström och Pennlert (2012) nämner i 

sina ramfaktorer för didaktik att tiden kan vara en påverkan på vad, när, varför och hur man 

ska kunna bedriva en undervisning. Utomhuspedagogik sågs av några pedagoger på 

fritidshemmen mer som ett komplement till den vanliga pedagogiken där man kan använda 

sig av det som finns att tillgå utomhus för att bedriva ett lärande.  

 Ja det beror lite på. Men som sagt, alla är olika men de barn som  

 kräver mer uppstyrda aktiviteter tror jag gynnas dem att vara ute (Pedagog 7). 

Med utgång från vår teoretiska utgångpunkt som är det didaktiska perspektivet kan vi se att 

flertalet svar från pedagogerna i intervjuerna speglas i det didaktiska synsättet. Flera av 

pedagogerna säger sig att tiden anses vara ett problem med just utomhuspedagogiken. Tiden 

finns inte för att planera för utomhuspedagogik och när man väl ska planera för 

utomhuspedagogik så måste man se vad eleverna ska lära sig, hur utomhuspedagogiken ska 

främjas som lärande till eleverna, varför man ska ta med eleverna ut till skolgården eller en 

plats för utomhuspedagogik och när man ska frigöra tid och plats för utomhuspedagogik. Som 

det står i 7.1 ”Didaktiskt perspektiv” så handlar didaktiken om att man ska möjliggöra 

lärandet för eleverna genom att erbjuda en varierad undervisning med hjälp av olika medel 

och resurser. Med medel och kan man se utomhuspedagogiken som ett sådant medel. 

 

9. Diskussion och slutsatser 

9.1 Metoddiskussion 

I samband med intervjuerna hade vi flera bortfall i form av pedagoger som blev otillgängliga 

för intervjuer. Detta ledde till att vi behövde hitta nya pedagoger och boka om intervjuer 

vilket drog ut på tiden. Detta kan ha haft en påverkan på resultatet i studien genom att det gav 

oss mindre tid att arbeta igenom och transkribera resterande intervjuer. Resultatet av studien 

skulle därför kunna ses som bristfälligt. Vi valde för denna studie att använda oss utav semi-

strukturerade intervjuer. Detta gjordes för att ge förutsättningar att finna pedagogernas 

uppfattning och svar kring våra forskningsfrågor. Vi gjorde valet att inte använda oss utav 

observationer. Vi gjorde detta val då vi såg intervjuer som den bättre metoden för att få fram 
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pedagogernas skilda syn på utomhuspedagogiken. Med val tillkom nackdelar bland annat 

hade observationer kunnat tillåta oss att se hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogiken 

på ett annat sätt. Det hade därför kunnat vara ett komplement till denna undersökning, som 

ökat omfattningen av resultatet.  

Vi valde bort observationer eftersom att vi hade en begränsad tidsram för att genomföra 

fältstudier. Pedagogerna på skolorna vi besökte, genomförde bara utomhuspedagogik ungefär 

en gång i månaden, vi hade på grund av detta inte möjligheten att genomföra observationer. 

Intervjuerna upplevde vi som lyckade. Pedagogerna gav svar på alla frågor vi ställde i olika 

utsträckning. De uttryckte ingen förvirring kring våra frågor. Vi känner därför inte att 

intervjufrågorna hade behövts göras om.  

 

9.2 Pedagogernas syn på utomhuspedagogik 

2011 skrev Malin Siwe en artikel i tidningen Expressen där hon ifrågasatte användbarheten 

och effekterna av utomhuspedagogik. Hon skrev bland annat att elever lika väl kan lära sig 

om träd, miljön och djur med samma förutsättningar och med liknande resultat som när 

eleverna får möjligheten att besöka en utomhusmiljö och delta i utomhuspedagogik.  Med det 

menar Malin Siwe att man inte behöver vistas utomhus för att bedriva ett lärande om miljö, 

träd och djur. Hon menar mer att det lärande som sker utomhus likaväl går att bedriva 

inomhus med hjälp av olika undervisningsmaterial. Detta går emot de resultat vi har funnit 

genom intervjuer med pedagoger där de istället beskriver utomhuspedagogik som tillfällen där 

eleverna kan utvecklas inom områden som är samhöriga med utomhusmiljön.  

Flera pedagoger i denna studie beskrev att utomhuspedagogiken kan bidra till ett lärande hos 

eleverna som i vissa fall kan vara annorlunda och utökat hos elever som deltar. Detta går i 

enighet med vad Szczepanski, (2013) Åkerblad, (2012) och Lundegård et al. (2004) där de 

förklarat utomhuspedagogiken och dess följande potential till lärande.  

Alla kunskaper och färdigheter som kan läras inomhus kan också läras i någon 

utsträckning i utomhusmiljö. Att använda sig utav olika områden som 

vattenreningsverk, skolgårdar, skogsmiljöer och soptippar, skapar en variation 

i lärandet och skapar möjlighet till mer rörelseintensiva inlärningsmiljöer. 

Lundegård et al. (2004).  
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Resultatet hade en genomgående tråd genom att alla intervjuade pedagoger såg fördelar med 

att bedriva utomhuspedagogik på fritidshemmet. De motiverade sina ställningstaganden 

annorlunda men resultatet var likartat. Pihlgren (2013) skriver att klassrumsmiljön är 

utformad för att förse eleverna med studiero för att kunna läsa eller lyssna på läraren utan 

störmoment. Den är byggd för att eleverna ska lära sig med förhållandevis allmänna och 

teoretiska förutsättningar. På samma sätt inspirerar en köksmiljö till köksrelaterade aktiviteter. 

Den som befinner sig i en miljö som inspirerar till lärande inom ett område har större chans 

att chanser att lära sig inom dessa fält (Pihlgren, 2013). Dessa källor pekar på att 

utomhuspedagogiken kan vara att föredra, för att förse elever med kunskap som rör utemiljön.  

 

9.3 Utmaningar med att bedriva utomhuspedagogik på fritidshemmet 

Resultatet av studien visade att pedagogerna upplevde utmaningar med att bedriva 

utomhuspedagogik. En av dessa utmaningar var att kommunicera med alla inblandade aktörer 

inom fritidshemmet. Abrahamsson och Häkänen-Muhanga (2015) skrev i sin studie att 

pedagogerna såg svårigheter med att kommunicera med vårdnadshavare i samband med 

bedriven utomhuspedagogik. I vår studie beskriver flera pedagoger vikten av god 

kommunikation som en metod för lyckad utomhuspedagogik. Skolverket (2011) skriver att 

skolan ska arbeta genom varierade former där eleverna får möjligheten att inhämta kunskap 

genom olika medel. Under våra intervjuer framgick det av flera pedagoger att de såg 

utomhuspedagogiken som en möjlighet att skapa ett annorlunda och varierat lärande. Med 

andra förutsättningar än vad som kan ske i en inomhusmiljö. Abrahamsson och Häkänen-

Muhanga (2015) och Åkerblad, (2012) beskrev i sina studier, hur pedagogerna utryckte tiden 

som ett hinder för ett genomförande av utomhuspedagogik. I vår studie var detta ett 

genomgående tema hos många pedagoger, som tryckte på att utomhuspedagogiken tar upp 

mycket tid i olika aspekter för planering och resan till ett område där verksamheten ska 

genomföras.  

Pedagoger inom skolan har ofta fler uppgifter än att undervisa elevgrupper. Nya skolreformer 

och läraravtal lägger ibland till nya uppgifter för pedagogerna (Lindström & Pennlert 

2012).Vi kan genom dessa jämförelser se flera likheter med andra studier i förhållande till 

resultatet som uppkom genom våra intervjuer. Likheter i pedagogernas svar kan också dras till 

de didaktiska ramfaktorerna som tid och personal.  
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9.4 Resultatens konsekvenser för yrkesrollen 

Våra förhoppningar är att resultatet av denna studie, ska bidra med kunskap kring hur olika 

pedagoger uppfattar utomhuspedagogik. Detta kan användas för att se hur pedagogernas 

kunskap om utomhuspedagogik ställer sig emot andra länder eller städer i Sverige. Genom 

detta kan beslut göras, gällande ifall eventuella kurser kring utomhuspedagogik bör belysas 

och uppmärksammas i större utsträckning.  

Resultatet av studien kan också användas för att ge en bild av i vilken utsträckning 

utomhuspedagogiken används inom fritidshemmet. Vidare hoppas vi att resultatet kan 

användas av pedagoger inom fritidshemmet, för att få idéer kring vilka några av de vanligaste 

komplikationerna i samband med utomhuspedagogik är och genom detta, få inspiration kring 

hur de kan överkommas.  

 

9.5 Framtida forskningsfråga 

Lindström och Pennlert skriver att  

Eftersom barn och ungdomar spenderar en stor del av sin uppväxt i skolan tar 

vanligtvis föräldrar ett visst intresse och engagerar sig i vad som försiggår i skolan. 

Föräldrarnas engagemang kan variera beroende på flera faktorer som egen 

skolerfarenhet, social och kulturell tillhörighet samt tid och ork. Föräldrars 

engagemang, förväntningar och kunskap bör kartläggas för att se att de har fått 

tillräckligt med information. (Lindström och Pennlert, 2012).  

I vår studie har vi undersökt pedagogernas uppfattning av utomhuspedagogik på 

fritidshemmet. Som en del av resultatet framgår att god kommunikation med bland annat 

vårdnadshavare är av stor vikt. Genom detta väcks frågan kring hur vårdnadshavare ser på 

utomhuspedagogik på fritidshemmet. Vår framtida forskningsfråga blir därför följande:  

 

* Vad har vårdnadshavare för syn på utomhuspedagogik på fritidshemmet?  
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10. Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att se hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med 

utomhuspedagogik inom fritidshemmet. Forskningsfrågorna var hur pedagogerna definerar 

utomhuspedagogik, och vilka utmaningar talar pedagogerna om vad det gäller att bedriva 

utomhuspedagogik på fritidshemmet? För att få svar på våra frågor användes 

semistrukturerade intervjuer med 12 verksamma pedagoger inom fritidshemmet. Vi utgick 

ifrån det didaktiska perspektivet, och som urvalsmetod användes ett slumpmässigt urval.  

I denna studie finner man en bakgrundsbeskrivning som bland annat förklarar skillnaden 

mellan utomhuspedagogik och utevistelse. Vi har visat på tidigare forskning där både studier 

och vetenskapliga artiklar har använts. Som ett resultat av denna studie, kunde vi se att 

pedagogernas arbete med utomhuspedagogiken skillde sig åt. Vissa använde 

utomhuspedagogiken som ett läromedel, där de ville förmedla kunskap till eleverna inom 

särskillda ämnen, tillexemepel trafiksäkerhet. De pratade ochså om att utomhuspedagogiken 

kunde användas för att nå till fler elever, genom att den tar dem utanför klassrumsmiljön.  

Andra  pedagoger såg mer utomhuspedagogiken som en möjlighet för eleverna att få uppleva 

naturen och få frisk luft, i dessa fall kan gränsen mellan utevistelse och utomhuspedagogik 

hos pedagogerna var svag. Som resultat framkom också att aspekter som tidsbrist, 

personalstyrka och kommunikation var viktiga. Pedagogerna uttryckte svårigheter med att 

genomföra utomhuspedagogiken på fritidshemmet, då de upplevde att tiden för planering, 

genomförande och resa inte fanns. De utryckte också att de inte hade tillräckligt stor 

personalstyrka för att kunna ta med en elevgrupp utomhus till en annan miljö. 

Kommunikationen beskrevs av många pedagoger som viktig. De utryckte att utan en bra och 

fungerande kommunikation mellan pedagoger, vårdnadshavare och elever var 

utomhuspedagogiken betydligt svårare att genomföra.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

1.1 Intervjufrågor 

- Vilka svårigheter ser du i samband med bedriven utomhuspedagogik inom 

fritidshemsverksamhet?  

- Hur löser du eventuella hinder och utmaningar med att bedriva utomhuspedagogik? 

- Hur arbetar du med utomhuspedagogik inom fritidshemsverksamheten? 

- Hur ofta är du utomhus och bedriver utomhuspedagogik? 

- Hur gör du för att motivera eleverna till att deltaga aktivt i utomhuspedagogiken? 

- Vad ser du för fördelar med utomhuspedagogik? 

- Vad ser du som svårigheter med att bedriva utomhuspedagogik? 

- Varför flyttar du verksamheten till uterummet och ser du någon skillnad i elevernas lärande 

i förhållandet till verksamheten inne på fritidshemmet? 

- Varför bör utomhuspedagogik vara en del av fritidshemmet enligt dig? 
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Bilaga 2: Tillståndsblankett 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Jönköping som läser till Grundlärare med inriktning mot 

arbete inom fritidshem. Vi skriver ett examensarbete om utomhuspedagogik och vilka effekter 

och eventuella för-och nackdelar det har på fritidshemsverksamheten.  

För vårt examensarbete skulle vi uppskatta om vi fick möjlighet till att intervjua dig som 

verksam pedagog inom fritidshemmet. All personlig information kommer att hanteras 

konfidentiellt. Vi kommer inte att ha med namn eller bild. Inga personliga uppgifter 

kommer att publiceras.  

 

Deltagandet i detta examensarbete är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din 

medverkan. 

 

Syftet med examensarbetet 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta 

med utomhuspedagogik inom fritidshemmet. 

 

Frågor som vi vill ha besvarade är:  

* Hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? 

* Vilka utmaningar talar pedagogerna om vad det gäller att bedriva utomhuspedagogik på 

fritidshemmet? 

Med vänligaste hälsningar Johan Eklöf och Joacim Purola. 

 

 

...................................................         ...................................................     

 

Deltagarens underskrift:                                          

 

 

_________________________                
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