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1. Inledning 

Den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som har varit delar av grundlärarutbildningen i olika 

fritidshem har gett oss en inblick i vad som kunde tänka sig vara intressant att se och utforska i 

vårt kommande examensarbete. Vi har under vår VFU kommit i kontakt med olika oredigerade 

platser i fritidshemmets undervisning, vilket är miljöer kring fritidshemmet exempelvis 

skogspartier. Oredigerade platser är en plats som är orörd och inte har tillrättalagt material av en 

människa, vilket ligger till grund för examensarbetet som kommer undersöka hur lärare i 

fritidshem använder dessa platser pedagogiskt. Vi upplever att oredigerade platser är spännande 

eftersom fritidshemsverksamheten flyttas ut till skogar och närliggande platser, som kan vara nya 

och spännande för barnen. Maria Hammarsten (2014) är den enda som har använt begreppet 

oredigerade platser i fritidshemmet tidigare och hon är den som grundat begreppet. Vi kommer 

använda Maria Hammarstens masteruppsats Fritidshemsbarns meningsskapande på oredigerade 

platser utomhus kring fritidshem, som en ingång till vår studie. I fritidshemmets 

utomhusundervisning finns det tre olika platser som eleverna kan vistas i.  Redigerade platser som 

bland annat är skolgården, där vuxna har styrt upp lekmiljön helt och hållet genom att det finns 

tillrättalagda lekplatser och material som ska utveckla eleverna. Halvredigerade platser kan vara 

skolskogen. Anledningen att den kallas för halvredigerad beror på att den ligger angränsande till 

skolgården och att den räknas till skolans område, där finns till exempel ofta grillplatser som är 

tillrättalagt material.  Oredigerade platser är den tredje benämningen vilket vi har förklarat tidigare i 

inledningen (Hammarsten, 2014). I föreliggande studie undersöks det hur eleverna ser på sitt 

meningsskapande i fritidshemmet och hur oredigerade platser kan användas i deras utveckling. I 

vår studie undersöks det ur lärarens perspektiv vad dessa platser kan tillföra elevers utveckling 

pedagogiskt. Med lärare menar vi i enlighet med Nationalencyklopedins definition en person som 

bedriver undervisning och utbildning inom skolans organisationer. Skolans organisation omfattar 

både obligatoriska skolan och fritidshemmet (Nationalencyklopedin, 2018). I denna studie 

används definitionen lärare i fritidshem på alla behöriga lärare i fritidshemmet.  
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2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet kommer ta upp tidigare forskning om lekens och utomhusmiljöns betydelse 

för elevers kunskapsinhämtning. Bakgrunden kommer också ta upp fritidshemmets uppdrag så 

som det skrivs fram i styrdokumenten. Studien kommer utgå ifrån flera olika forskares tolkningar 

om Vygotskijs texter kring barns lärande. Vygotskij har bidragit med sina tankar till hur 

sociokulturell teori ser ut idag (Säljö, 2010).  

2.1. Oredigerade miljöer i fritidshemmet 

Oredigerade miljöer benämns i denna studie som platser där vuxna inte tillrättalagt med material 

och olika artefakter, för att medvetet skapa lärande. Miljön får stå för den naturliga leken, där 

eleverna själva använder fantasin och kreativiteten som verktyg (Hammarsten, 2014). Resultatet i 

Hammarstens uppsats beskriver hur leken påverkas av de miljöer elever i fritidshemmet vistas i. 

De oredigerade miljöerna bidrar till en mer fantasifull och kreativ lek hos eleverna när de vistas i 

miljöer de själva får utforma verktygen de leker med. Lekar som förekommer på de olika 

platserna kan var traditionella och tematiska. Exempel på traditionella lekformer kan var datten, 

kurragömma och mamma, pappa, barn. Tematiska lekar är fantasilekar där barnen hittar på egna 

lekar till exempel krig, häst och stenåldersby (Hammarsten, 2014).  

2.2. Utomhusmiljöns betydelse för fritidshemmets verksamhet 

Harju och Rasmusson (2013) har gjort två olika kvalitativa studier ur barns perspektiv om hur de 

använder sig av platser utomhus. Forskarna gjorde studierna vid två olika tidpunkter under 1990-

talet och under åren 2008-2009. Studierna gjordes på barn i åldern 9-11 år med liknande 

socioekonomiska förhållanden. Barnen bodde i samhällen där det var en hög andel olika 

nationaliteter, ibland upp till 70 olika nationaliteter. De här samhällena bidrar till segregering och 

otrygghet på grund av att den höga andelen nationaliteter, bidragstagare samt låg andel människor 

som arbetar. Samhällena i studierna är liknande då de är barnvänliga, de erbjuder stora 

grönområden samt tillgång till bra lekplatser. Forskarna genomförde studierna med hjälp av 

samtalspromenader ihop med barnen. Samtalspromenaderna började på en plats utomhus som 

barnen angav var positiva i deras teckningar samt dagböcker, och avslutades på en plats i barnens 

hem exempelvis deras rum. Studierna visar att barn får möjlighet att skapa värderingar och 

normer i interaktion med varandra i utomhusmiljön. Studierna som gjordes innehöll olika teman 

som är väsentliga för hur urvalsgruppen skulle vara och hur resultatet blev. Barnen pratar om de 

fysiska miljöerna i deras närhet, framförallt miljöerna utomhus i samhället. Barnen nämner viktiga 

platser som bidrar till deras sociala identitetsutveckling. Studiens resultat visar att barnen väljer 

aktiviteter utifrån deras intressen, intressena kan variera mellan gårdar, lekplatser och skogen. 
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Resultatet visar att utomhusmiljön är bra för barn och dess sociala utveckling, eftersom barnen 

rör sig i miljöer som bidrar till olika möjligheter att utvecklas. 

2.3. Lekens betydelse för elevers utveckling 

Leken består av två olika perspektiv, de två perspektiven som beskrivs är relevanta för studien 

och kommer utgå mestadels ifrån Kane (2015a; 2015b; 2015c) och Knutsdotter Olofsson (2003). 

Leken är en pågående lärprocess. Lekpraktiker är ett sätt att ge leken ett utrymme och vad som 

händer när man leker. Leken i fritidshemmet beskrivs som utrymmeskrävande om eleverna ska 

kunna leka fritt. Fritidshemmet försöker erbjuda eleverna fri lek under utomhusvistelsen i deras 

närmiljö. Kane (2015c) nämner att fri lek är en viktig del av barns sociala kontext, då många barn 

idag går på fritidshem och inte har möjlighet till naturlig fri lek i hemmet. Syftet med leken spelar 

stor roll då leken kan erbjuda en lärprocess och en kunskapsutveckling i fritidshemmet, samtidigt 

som barnen har roligt och får en meningsfull fritid (Kane, 2015c).  Leken är en transformation, 

barn omvandlar eller som Knutsdotter Olofsson (2003) säger transformerar allt till lek eller 

leksaker medhjälp av sin fantasi. Transformationen binder samman de yttreföreställningarna med 

de inre. Yttreföreställningar är verkligheten som barnen lever i, upplevelser som de bär med sig i 

form av krig eller samhället de vistas i. Inreföreställningar är fantasi som barnen använder för att 

skapa lekar av de yttre, barn kan skapa lekar av kottar, pinnar och sand. Pinnar kan bli svärd och 

kojor, medan sand kan bli städer eller mat (Knutsdotter Olofsson, 2003). Skolans lekmiljöer 

innehåller olika lekkoder, vilket är signaler som barnen inhämtar genom social interaktion med 

andra i olika lekmiljöer. Barnen kommer i kontakt med lekkoderna i leken på fritidshemmet 

(Davidsson, 2008). Signalerna inom leken kan framstå som otydliga för utomstående, eleverna 

kan leka med en pinne som i självaverket är en pistol. Barn kan ha svårt att avkoda lekens 

signaler, avkodningen är viktig i leken då vissa barn har svårt att leka i grupp då de inte har den 

sociala kompetensen. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att elever kan ha svårt att leva sig in 

i lekens verklighet. Dessa elever kan ha brist i sin sociala utveckling och behöver ledsagning av en 

lärare som visar olika lekmiljöer. Lekmiljöer kan vara i form av utomhusmiljö. Utomhusmiljöerna 

tillför förmågor som eleverna har användning för inom den sociala utvecklingen. Förmågorna 

bidrar till att eleverna har lättare för sig i leken och kan läsa av varandra (Knutsdotter Olofsson, 

2003). Utomhus leker barn ofta tillsammans. Miljön spelar stor roll för leken då eleverna har 

andra konstellationer än på skolgården, vilket skapar mindre segregation mellan könen. Eleverna 

använder sin fantasi och kreativitet när de bygger verktyg tillsammans, verktygen använder de sig 

av när de leker sina rollekar (Sandberg & Vourinen, 2008). Elevers lek under utevistelsen kan 

användas som en pedagogik i utomhusmiljöerna, som inte ska tas förgiven. Utomhusmiljön är en 

relevant del i undervisningen i fritidshemmet, där eleverna får leka fritt och inhämta olika 
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kunskaper (Mårtensson, 2004). Lekpraktikerna som används i fritidshemmets verksamhet är nära 

förknippade med social utveckling som blir till ett lärande. Leken i skolan hittas i miljöer som är 

tillrättalagda av en vuxen för att eleven ska inhämta så mycket förmågor som möjligt. Leken 

förknippas med social kompetens, vilket är en stor del i leken (Kane, 2015b).  Tillrättaläggningen 

av utomhusmiljön är en nackdel för leken, då miljöer är formade för vissa lekar där specifika 

förmågor inhämtas exempelvis fantasi och kreativitet (Kane, 2015a). Fritidshemmet använder sig 

av närmiljön i sin undervisning, där eleverna får leka fritt och skapa sig social kompetens 

(Mårtensson, 2004). Leken har stor betydelse för elevens utveckling. Samlärandet ihop med andra 

utvecklar alla förmågor, förmågorna som tränas behöver inte bara vara sociala utan kan också 

vara fantasi och kreativitet. Eleverna tränar de kognitiva förmågorna med leken som verktyg i 

fritidshemmet. Skolan överlåter de kognitiva kunskapsmålen exempelvis social utveckling till 

fritidshemmet (Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson, 2011). Eleverna tränar förmågor till exempel 

social kompetens via leken som har betydelse för deras skolundervisning, i form av att eleverna 

stärker sin kompetens utveckling och kan klara sina tester utifrån styrdokumenten (Persson, 

2008).  

2.4. Fritidshemmets uppdrag enligt styrdokument 

Skolan och fritidshemmet ska samverka för att eleverna ska utvecklas och nå de nationella målen. 

Skolans organisation arbetar tillsammans för att låta eleverna utveckla sina kreativa sidor och 

utveckla deras sociala kompetens. Skollagen beskriver skolans arbete som ett främjande uppdrag 

där skolan arbetar utifrån att eleverna inhämtar kunskaper. Kunskaperna kan vara i form av olika 

värderingar till exempel sociala förmågor som hjälper till att utveckla elevernas lärande. Eleverna 

utvecklar förmågorna i den fria leken i utomhusmiljöer på fritidshemmet (Skollagen, SFS 

2010:800). Fritidshemmet ska erbjuda olika miljöer och variationer av arbetssätt för att skapa 

lärande hos eleverna. Fritidshemmets arbete är att förmedla interaktion med andra och skapa ett 

lärande tillsammans genom utforskande arbetssätt i olika miljöer. Läroplanen tar också upp 

lekens betydelse för elevers kunskapsinhämtning. Arbetet och lärprocessen i fritidshemmet 

arbetar för att eleverna lär sig i grupper så kallat grupporienterat lärande. Grupporienterat lärande 

är ett pedagogiskt verktyg som fritidshemmet använder sig av. Skolverket nämner att 

fritidshemmet tar tillvara på elevernas upplevelser, då eleverna ska lära tillsammans genom lek 

och rörelse. Förmågor eleven kan träna på via leken är att lära sig samarbeta i den sociala 

kontexten (Skolverket, 2017). 
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2.5. Sociokulturell teori  

Studien kommer utgå från ifrån Lev Vygotskijs tankar om barns utveckling. Vygotskij var född 

under slutet av 1800-talet och dog i början av 1900-talet. Vygotskij arbetade i Moskvas universitet 

på den psykologiska institutionen.  Vygotskij började arbeta med frågor gällande barns utveckling 

och lärande, vilket han arbetade med i nästan 10 års tid. Under hans tid fick filosoferna vara lite 

försiktiga hur dom uttryckte sig kring sin forskning, eftersom den behavioristiska teorin var så 

fundamental och styrande inom barns utveckling.  Frågorna Vygotskij började arbeta fram 

grundade sig i hans intressen gällande människan och människans biologi, hur människan 

samverkar med andra. Grundandet av frågorna gällande lärande öppnade upp nya ingångar för 

barns språk- och tänkandets utveckling (Säljö, 2014). Sociokulturell teori bygger på de filosofiska 

frågor som gäller undervisning och lärande utifrån Vygotskijs tankar. Lärandet i interaktion med 

andra är en viktig del av vår kultur och är sammanlänkad med den sociala kontexten. Den 

sociokulturella teorin behövs för att inhämta kunskap för att passa in i olika sociala kontexter 

(Säljö, 2011). Vygotskij menar att det sociala samspelet utgör en stor del av barns utveckling. 

Vygotskianska perspektivet är ett sätt att tänka kring barns lärande. Vygotskij beskriver att barn 

lär sig genom interaktion med andra, allt lärande utvecklas i interaktion mellan individer. 

Författaren nämner att barn imiterar andra i omgivningen och därmed öka deras kognitiva 

funktioner. Barn ökar sin kunskap genom att lära sig av andra individer i omgivningen som 

besitter större kunskap än de själva (Williams, 2006).  

2.5.1. Användning av redskap för barns lärande och utveckling 

Säljö (2010) beskriver att sociokulturellt perspektiv använder sig av flera olika begrepp för att 

förklara hur barn använder detta perspektiv i deras lek. Mediering som ett centralt begrepp inom 

sociokulturell teori och grundläggande inom mediering är interaktion mellan människor. 

Författaren nämner att människor är en art på jorden som skapar och använder sig av olika typer 

av redskap, exempelvis språkliga och fysiska. När människan samspelar mellan dessa olika 

redskap rör de sig centralt inom det sociokulturella perspektivet, vilket bidrar till lärande och 

utveckling menar Säljö. Artefakter är ett begrepp inom mediering som förklarar de redskap som 

skapats av människor, för att hjälpa till att klara sig i sin omgivning. Språket är en stor del av 

artefakter och berör studien som undersöker elevers kunskapsinhämtning via leken, då språket är 

skapat av människor Säljö (2000). Artefakter är ett begrepp som delas in i intellektuella och 

fysiska. Intellektuella artefakter beskriver Säljö som språkliga för att kunna kommunicera och 

skapa samspel med omgivningen. Sociokulturella perspektivet handlar om att barnen behöver 

samspela via de intellektuella artefakterna i form av kommunikation det vill säga språket, för att 

förstå andras handlingar i de sociala kontexterna. De intellektuella artefakterna som språket 
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används för att kunna använda de fysiska artefakterna. Fysiska artefakter beskrivs som hjälpmedel 

i form av naturens tillgångar, exempelvis pinnar och stenar som barnen kan hitta i skogen när de 

leker. Vilket barnen utbyter idéer och erfarenheter om i leken (Säljö, 2000). Barns individuella 

utveckling inom språket kommer till användning när barnen leker i interaktion med varandra. 

Barnen kan då på ett lättare sätt samverka i olika sociala kontexter (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). Sambandet mellan de fysiska och de intellektuella artefakterna, i 

form av språk och lekmaterial behövs bland de yngre eleverna för leken ska få mening. Lekens 

betydelse bland yngre elever är viktig, eftersom de behöver använda alla sinnen i kroppen när de 

leker i de oredigerade miljöerna. Deras sinnen inhämtar informationen som eleverna kommer i 

kontakt med, för att omvandla information till kunskap (Strandberg, 2014). Kunskapen eleverna 

inhämtar via leken bidrar till att de lagrar nya erfarenheter för att klara vardagen. Erfarenheter 

eleverna tillgodogör sig kan användas i olika fysiska problem, till exempel i form av att kunna 

flytta en tung sten i den fria leken på fritidshemmet. De fysiska problem eleverna kommer i 

kontakt med skapar nya verktyg för att utveckla sitt intellekt, exempelvis med hjälp av pinnar och 

stenar i utomhusmiljön. Pinnar och stenar är enklare verktyg som kan skapa mer avancerade 

verktyg, i form av en hävstång för att lösa det fysiska problemet. Appropriering är ett annat 

begrepp där eleverna tillgodogör sig intellektuella redskap eller hur de ska använda de fysiska 

redskapen de hittar till exempel i skogen. Eleverna lär sig inom denna term hur de ska använda de 

olika redskapen och i vilka situationer de ska använda dem. De intellektuella kunskaperna behövs 

i de olika sociala praktiker som människan kommer i kontakt med exempelvis hävstången som 

kräver en inlärd intellektuell kunskap. Appropriering är en process som sker gradvis hos eleven. 

Eleven lär sig innebörden och användningen av de olika redskapen, för att kunna ta med sig dem 

till andra verksamheter för att öka produktiviteten. Redskapen blir en del av elevens repertoar, 

och kan användas för att skapa lärande i olika utbildningssituationer (Säljö, 2000).  

2.5.2. Lärandet enligt den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij nämner att både leken och undervisningen behövs för barnets utveckling.   (Dale, 

1998). Vygotskijs tankar kretsade kring skolans undervisning och dess sociala arrangemang. 

Skolan och organisationers undervisning är en social kontext som tillför elever kunskap att ändra 

de kognitiva förmågorna, vilket Vygotskij menade spelade stor roll för undervisningen. Vygotskijs 

huvudbegrepp som är ”zonen för den närmaste utvecklingen”. Detta begrepp beskriver hur leken 

ihop med undervisningen, skapar förutsättningar för eleven att inhämta kunskap och utveckla 

den kognitiva förmågan (Bråten,1998). Zonen för den närmaste utvecklingen är indelad i två olika 

nivåer. Nivå ett fokuserar på elevens självständighet att lösa problem. Nivå två fokuserar på 

samarbetet mellan lärare och elev för att utmana eleven framåt. Idag kallas begreppet för 
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proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen kretsar kring Vygotskijs tankar om 

pedagogiken. Pedagogiken ska blicka framåt i barnets utveckling och inte bakåt (Dale, 1998).  

Eleven utvecklas genom den proximala utvecklingszonen, som lärarna arbetar utifrån 

kontinuerligt. Eleverna tar ett stort utvecklingskliv när dom lär sig i olika situationer, genom 

interaktion med varandra. Eleverna har en stor utvecklingspotential när de formar om relationer i 

olika situationer, exempelvis sociala kontexter i leken (Strandberg, 2006).  Interaktionen bidrar till 

att man utbyter erfarenheter och tankar. Leken tillsammans med undervisningen är en stor del av 

elevens kunskapsutveckling inom den proximala utvecklingszonen (Jacobsson, 2012). När 

eleverna tar hjälp av en lärare eller en kompis inhämtas kunskap utifrån erfarenheterna som de 

bidrar med i interaktionen. Kunskapen som inhämtas i leken kan komma till användning redan 

nästa dag, då eleven gått i genom en utvecklingsfas (Strandberg, 2014).   
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3. Syfte 

Studiens syfte är att ur lärares perspektiv undersöka hur oredigerade platser utomhus i 

fritidshemsverksamhetens undervisning används pedagogiskt.  

3.1 Forskningsfrågor  

- Vilka typer av miljöer utanför fritidshemmet väljer fritidshemsläraren? 

- Vilka handlingsmöjligheter anser fritidshemslärarna att de olika miljöerna erbjuder? 

- Hur motiverar lärarna miljövalen pedagogiskt? 
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4. Metod 

Studien är kvalitativ och den datainsamlingsmetod som användes är intervju, vilket är en vanlig 

insamlingsmetod. Kvalitativ data består i regel av ord istället för siffror som kvantitativ data 

innehåller. Kvalitativ datainsamling kan ske i form av intervjuer och intervjuerna ska besvara 

frågeställningar angående forskningsområdet (Lindgren, 2014). Kvalitativa intervjuer utgår ifrån 

att samla in ett tillförlitligt material oberoende vem som är respondenten. Kvalitativa intervjuer är 

en metod där man kan justera frågorna utifrån samtalets gång, istället för att vara bunden vid en 

enkät (Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). Kvalitativ undersökning med intervjuer bidrar till en 

djupare förståelse för forskningsprojektet och gör att personen som blir intervjuad får en mer 

djupare förståelse för forskningen och ämnet (Nilsson, 2014). Intervjuerna som gjordes till 

studien var semistrukturerade. Det finns tre olika former: strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad. Strukturerad intervju är intervjuer som genomförs med färdiga frågeformuleringar, 

där moderatorn ställer samma frågor till alla respondenter. Frågorna som ställs är riktade och har 

svarsalternativ. Semistrukturerad intervju är en intervju som har färdiga frågor i form av en 

intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna är mer öppna för att tillåta respondenten svara fritt och det 

ställs oftast följdfrågor. Ostrukturerade intervjuer är en form där det oftast ställs frågor utifrån 

nyckelord. Frågorna är mer fria och behöver inte ha samma struktur (Bryman, 2011).  

4.1. Urval 

Skolorna som valdes till studien har valts efter lärarnas möjligheter att gå iväg på olika 

oredigerade platser. De fem skolorna som valdes ut är belägna i två olika kommuner, tre av 

skolorna är belägna i stadsdelar och den fjärde i utkanten av stadsdelen och den femte är belägen 

på landet. Författarna till studien valde respondenter utifrån deras möjligheter om oredigerade 

platser. Studien söker resultat kring lärarnas egna åsikter angående sitt pedagogiska uppdrag 

(Nilsson, 2014). Intervjuerna har genomförts med sju behöriga lärare verksamma i fritidshem, 

varav en lärare i fritidshem blev en pilotintervju. Pilotintervjun är en prövointervju, där 

intervjufrågorna testades för att se om de gav svar till forskningsfrågorna. Pilotintervjun är en 

metod där moderatorn kan ändra frågorna om det behövs, innan de riktiga intervjuerna sker 

(Bryman, 2011). Pilotintervjun som genomfördes gav tillförlitligdata, vilket hade relevans för 

studiens syfte. Därav togs beslutet att räkna in denna intervjun till urvalsgruppen, så det blev sju 

semistrukturerade intervjuer. Bekvämlighetsurval innebär att forskare väljer exempelvis skolor i 

författarens närmiljö för att underlätta tidsåtgången (Bryman, 2011). Skolorna som valdes av 

författarna till den här studien är kända sedan tidigare via verksamhetsförlagd utbildning eller för 

att författarna visste att de var lämpliga för studies syfte.  
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Tabellen ovan symboliserar de olika intervjuerna med de behöriga lärare i fritidshem. Lärarna har 

fått fingerade namn i form av både siffror och påhittade namn samt att deras skolor de arbetar på 

har fått skogsnamn. De fingerade namnen användes för att respondenternas identitet inte ska 

kännas igen i resultat delen i studien, för att inte offentliggöra vem som angav vilket resultat. 

4.2. Genomförande 

I en intervju finns det två huvudpersoner, moderatorn är den person som utförde den 

semistrukturerade intervjun och respondenten som är den person som blev intervjuad kring sina 

egna åsikter. Moderatorn som utförde intervjun bestod av två personer, den ena höll i intervjun 

med respondenten och den andra satt en bit ifrån och skötte ljudinspelningen. Ljudinspelningen 

skedde med mobiltelefon, vilket enligt Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver är 

tillräckligt för forskare som utför ett fåtal intervjuer. Författarna utförde en provintervju för att 

säkerhetsställa att ljudinspelningsutrustningen fungerade och att intervjuguiden uppfyllde syftet 

för studien. Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver intervjuer som en tidskrävande 

process. Intervjuerna behöver planeras noga innan intervjuerna sker på fälten. Frågorna som 

ställs ska inte vara ledande utan mer öppna för att låta respondenten svara fritt (Bryman, 2011). 

Intervjuer på offentliga platser exempelvis skola, kan det vara svårt att fina ostörda platser för 

intervjun. En nackdel med offentliga platser är buller som kan påverka ljudupptagningen 

(Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). Enligt Nilsson (2014) ska moderatorn intervjua i ett lugnt 

tempo och ge respondenten utrymme att tala om egna erfarenheter kring studiens syfte. 

Respondenten gavs utrymme genom att moderatorn lät personen svara färdigt och i sitt tempo, 

för att svara så bra som respondenten kunde.  

Lärare Skola Kön Namn 

1 Boken Kvinna Anna 

2 Björken Kvinna Sara 

3 Eken Kvinna Emelie 

4 Eken Man Anders 

5 Tallen Kvinna Eva 

6 Granen Kvinna Vivvi 

7 Granen Kvinna Sofie 
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4.3. Databearbetning och analys 

Datainsamlingen bestod av sju intervjuer som spelades in, intervjuerna låg till grund för studiens 

resultat. Intervjuerna transkriberades och blev det empiriska material som den tematiska analysen 

grundade sig på. Ahrne och Svensson (2015) menar att data som samlas in via intervjuer skapar 

den empiri som behövs för att sammanställa forskningsresultatet. Empiri är den transkriberade 

formen av intervjun. Ahrne och Svensson skriver att empirin med fördel sparas i datorn så att 

empirin blir tillgänglig och kan användas i uppsatsen. Empirin som samlats in kan man i datorn 

lätt koda om och plocka ut stycken via ord exempelvis lek som känns relevanta för studien. 

Intervjuerna transkriberades på datorn och det transkriberade materialet skrevs ut för att lättare 

kunna bli kategoriserat efter olika nyckelord i detta fallet teman som var genomgående i 

intervjuerna. Lindgren (2014) beskriver dessa olika nyckelord som en form av teman.  

Transkriberingen kategoriserades i olika färger samt med hjälp av olika mönster likheter och 

skillnader som kom fram i empirin. Detta gjordes med olika färgpennor på det utskrivna 

transkriberingarna och mönster är det som återkom till exempel lekar, redskap, platser och 

utveckling.  

4.4. Tillförlitlighet 

Studien byggde på undersökningar av samhället i form av semistrukturerade intervjuer av lärare i 

fritidshemmet. Intervjuerna kommer att styrkas av tidigare forskning för att skapa trovärdighet 

för läsaren (Ahrne & Svensson, 2015). Författarna har via den verksamhetsförlagda utbildningen 

skapat relationer med vissa av de berörda lärarna, vilket kan sänka tillförlitligheten då författarna 

haft kännedom om verksamheten och inte förblir helt neutrala. Situationen bidrog med att det 

skapades en bra stämning, vilket gör att respondenten och moderatorn blev bekväma med 

varandra. Respondenten vågade svara ärligt i sina intervjusvar när de är bekväma med 

moderatorn. Det är viktigt att alla respondenter får samma instruktioner och intervjueffekter i 

form av tonfall och bemötande (Nilsson, 2014). Studiens semistrukturerade intervjuer utfördes 

lugnt och med tydliga frågor, samt att respondenterna gavs tid att svara i sitt tempo. Det är därför 

hög trovärdighet på intervjusvaren. Resultatet av intervjuerna ska bli detsamma om 

undersökningen görs på nytt, om det är hög reliabilitet (Bryman, 2011). Studien är noga beskrivet 

i ord hur metoden har gått till, vilket underlättar för andra forskare att göra om undersökningen. 

Bilaga 1 visar hur missivbrevet sett ut som skickades ut till de berörda lärarna för godkännande av 

studien, vilket är lätt att använda igen. Bilaga 2 visar hur intervjuguiden sett ut för de 

semistrukturerade intervjuerna, vilket bidrar till att frågorna blir likadana. Validitet är ett begrepp 

som handlar om att man mäter det som avses att mäta (Nilsson, 2014). Validiteten är hög för 
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studien då den grundar sig på forskningsfrågorna i syftesdelen. Intervjuguiden är skapad utifrån 

forskningsfrågorna, vilket bidrog till att resultatet av intervjuerna mätte det som skulle mätas. 

4.5. Etiska aspekter 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) kommer uppsatsförfattaren i kontakt med människor i 

samhället vilket kräver att författarna tänker etiskt kring respondentens kontaktuppgifter. Rektor 

behövde ge tillstånd till studien på de skolor som undersöktes, innan de berörda lärarna gav sitt 

medgivande via ett missivbrev (se bilaga 1) som skickats ut av författarna. Missivbrevet är ett 

dokument som berättar vad studien handlar om och tar upp hur författarna skyddar 

respondentens identitet i enlighet med forskningsetiska principer. Etiska principer omfattar fyra 

olika krav:  

Informationskravet: Författarna till denna studie ska informera berörda personer som ska delta i 

urvalet vad studiens syfte är och vad studien förväntar av dem. Urvalsgruppen ska även känna till 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Bryman, 2011).  

Samtyckeskravet: Urvalsgruppen har möjlighet att själva välja om de vill deltaga i studien (Bryman, 

2011). Enligt Bryman måste vårdnadshavarna ge sitt tillstånd om deras barn är minderåriga.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifterna som man får via datainsamlingen ska förvaras med stor respekt 

och skyddas konfidentiellt (Bryman, 2011).  

Nyttjandekravet: Enligt Bryman (2011) ska allt forskningsmaterial förvaras och användas enbart i 

forskningssyfte. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet ifrån den tematiska analysen av de semistrukturerade 

intervjuerna. Resultatet kommer bygga på de tre forskningsfrågorna som ligger till grund för 

studien. Utifrån frågorna som belyser vilka miljöer läraren i fritidshemmet väljer och vad de anser 

att dessa miljöer kan erbjuda eleverna, samt hur lärarna motiverar valen pedagogiskt framkom 

fyra olika teman. De fyra olika teman som kom fram var Lärares uppdrag, Lekmiljöer, Olika 

former av lek samt Elevers utveckling. Resultatet redovisas i löpande text och författarna 

kommer styrka med citat ifrån svaren som lärarna i fritidshemmet angett. Fotografier är tagna på 

de oredigerade platser som lärarna i fritidshemmet pratat om i sina intervjuer och ligger som 

bilaga (bilaga 3 & 4). Fotografierna ska styrka platserna som resultatet bygger på. Lärarna i 

studien som resultatet bygger på har fingerade namn, exempelvis i form av kvinno- och 

mansnamn. Arbetsplatser i detta fall fritidshemmen har namn av olika trädslag. 

5.1. Lärares uppdrag i fritidshemmet  

Lärarna i fritidshem som intervjuades berättade att läroplanen ligger till grund för deras 

läraruppdrag. Samtliga lärare berättar att de har med sig den reviderade läroplanens övergripande 

delar som ligger till grund för deras uppdrag. Lärarna i fritidshem säger att de inte kan läroplanen 

utantill, men de känner att de stora delarna finns med omedvetet i deras tänkande. Övergripande 

delar de nämnde från läroplanen var leken och rörelsen. Lärarna berättade att leken i samverkan 

med rörelse har betydelse för elevers välmående, detta blir ett samspel mellan eleverna. Emelie 

och Anders på fritidshem Eken, började småskratta när moderatorerna presenterade studien om 

oredigerade miljöer. Det visade sig att Emelie och Anders har ett pågående mål kring 

utomhusmiljöerna i fritidshemmet inom det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). SKA är till för 

att kontinuerligt utveckla verksamheten framåt, målen är till för att eleverna ska vara trygga och 

kunna utvecklas i fritidshemsverksamheten. SKA arbetet ska skapa förutsättningar för eleverna 

att klara de olika målen i fritidshemmet. Ekens mål innebär mer ingående att de arbetar med 

utomhusmiljöerna i form av skogar i närmiljön. Emelie och Anders berättar vidare att läroplanens 

kapitel 4 nämner närmiljöerna som en del av elevernas undervisning i fritidshemmet, vilket passar 

tydligt in i Ekens SKA arbete. Anders berättar:  

vi ska satsa på utevistelse och utemiljöns möjligheter, och närmiljöns möjligheter. /…/ det är det 

vi jobbat mycket med.  

Ekens fritidshem vill förmedla en positiv attityd hos eleverna när det handlar om utomhusmiljöer 

kring fritidshemmet, vilket Anders och Emelie nämner är en viktig del i deras SKA-mål:    
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vi har haft det som prioriterat mål detta året att skapa en, att försöka förmedla en mer positiv 

inställning. För vi märkte innan att det är ganska negativ inställning för att gå iväg, när vi väl 

kommer iväg har de superroligt o vill inte gå därifrån. Vi har jobbat ganska mycket med det, och 

det här läsåret genom att förbereda genom att tydligt skriva veckoschema att vi ska gå iväg och 

exakt vilka som ska gå iväg o när. Vi har märkt en liten attitydförändring.  

Ekens SKA-mål sträcker sig över ett läsår. Emelie och Anders berättar att de hinner utvärdera 

SKA arbetet lättare då detta sträcker sig över ett läsår. De fortsätter berätta att de hinner se 

elevernas attitydförändring, då de har mer tid på sig. Lärarna i fritidshemmet Eken har gjort upp 

veckoscheman i god tid för att eleverna ska hinna förbereda sig för kommande veckas aktiviteter 

redan i hemmet. Emelie berättar att aktiviteterna som förekommer under veckorna kan vara 

utflykter som kräver en promenad, vilket eleverna har en mer negativ inställning till än när de 

vistas i skogen i angränsning till skolgården. Emelie och Anders ser en ökad positiv inställning 

när eleverna har fått en förberedelse innan fritidshemmets aktivitet, då de kan omvandla de 

negativa åsikterna till en bättre inställning. Anders berättar att en annan orsak till ökad positiv 

inställning är att låta eleverna vara mer involverade i mellanmålet som ofta äts utomhus. Han 

berättar att om eleverna får dra vagnen med mat och servera sina kompisar, kan utevistelsen bli 

en positiv upplevelse. Generellt nämns i intervjuerna att läroplanen tar upp att man ska lära 

barnen att orientera sig i sin närmiljö och få en bra kännedom om samhället i den närliggande 

miljön inom fritidshemmet. Alla respondenter har nämnt likheter när det gäller hur de använder 

närmiljön i fritidshemmets undervisning. Eleverna får använda sig av utomhusmiljöerna i 

närmiljön för att inhämta information och omforma den till kunskap som befästs genom att 

eleverna får vistas i olika miljöer. Vivvi berättar att: 

I fritidshemmets uppdrag så är det ju att besöka närmiljöer och att prata just om miljön /…/ 

närmiljö och samhället hur det ser ut alltså hur vi går över en gata asså det alla dom här sakerna 

lär dom ju sig om man rör på sig omkring i samhället.  

Respondenterna pratar om sitt pedagogiska uppdrag genom att erbjuda eleverna kunskap som de 

kan använda sig av i hemmet på fritiden. ”Vi visar dem vad som finns i närområdena, vad man 

kan hitta på som inte kostar så mycket. Att man kan ta sig med cykel, att man inte måste ta buss 

heller. Man kan faktiskt cykla, det är så nära” (Eva). Närmiljön i samhället exempelvis skogen 

används som ett pedagogiskt redskap i fritidshemmets undervisning, som ett extra rum för 

eleverna att kunna leka fritt i. Inomhusmiljöernas utrymmen nämns likvärdigt i intervjuerna som 

icke ändamålsenliga, då barngrupperna är så stora idag. Utrymmet räcker då inte till för att 

tillgodose elevernas intressen för lek. Lärarna berättar att rummen kan bli trånga när det vistas 

många elever samtidigt i rummen. Detta medför berättar dem att barnen inte får samma 

möjlighet att fritt skapa utifrån kreativitet och fantasi i deras lek. Lärarens uppdrag är att använda 
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de utomhusmiljöer som närmiljön erbjuder och använda de naturliga resurser som finns på de här 

platserna. Elever behöver utrymme för lek nämner läraren för att kunna tillgodogöra sig den 

sociala kompetensen som leken erbjuder. En skillnad mellan respondenternas fritidshem som 

kommer fram i intervjuerna är att fritidshemmet Granen är det största fritidshemmet i 

undersökningen. Granen är ett fritidshem med högt barnantal, vilket medför att de behöver 

använda sig av oredigerade miljöer som skogen för att eleverna ska få en behaglig miljö. Sofie 

berättar att deras verksamhet bygger på att de måste dela upp eleverna då de har för lite personal 

och inomhusutrymmen, därför använder de sig varje dag av skogen som miljö för fri lek. Sofie 

nämner att de stävar efter att eleverna ska kunna få utlopp för sin kreativitet och fantasi. 

Respondenterna nämner nackdelar i deras yrkesroll, vilket kan vara i form av personaltäthet som 

påverkar undervisningen. Sofie som arbetar på Granen berättar att: 

Är alla på plats o planeringen ligger som den ska, liksom som man har tänkt sig kommer man 

iväg. Sen ibland får man ju säga att idag får vi gå någon annanstans för att vi är för lite folk eller 

att det har hänt något annat.  

En annan problematik lärarna i fritidshemmet kan komma i kontakt med är eleverna själva, då de 

kan ha en form av negativ inställning att gå iväg till oredigerade platser. Vivvi på fritidshemmet 

Granen beskriver att dåligt väder spelar in som en bidragande orsak till negativ inställning hos 

elevgruppen. Detta bidrar till problem i undervisningen då lärarna får svårt att planera nya 

aktiviteter i sista stund för att behålla en positiv inställning hos eleverna. Vivvi berättar också att 

eleverna upplever att gruppindelningen i fritidshemmets aktiviteter påverkar deras inställning till 

att vilja gå iväg till de olika platserna. Eleverna vill alltid vara med samma kompisar berättar hon, 

vilket påverkar planeringen och fritidshemmets samarbete med övriga fritidsavdelningar, då 

fritidshemmet Granen arbetar samverkande med andra avdelningar för att skapa en interaktion 

mellan årskurser.  

5.2. Barns utveckling på oredigerade platser 

Studien undersöker lärares uppfattningar om hur elevers utveckling tar form utomhus på 

oredigerade platser som finns runtom fritidshemmets verksamhet. Resultatet ska ha svar på hur 

eleverna interagerar med varandra i de sociala kontexterna ur läraren i fritidshemmets perspektiv. 

Resultatet ska även visa ur lärarens perspektiv om eleverna utvecklar nya kunskaper genom att 

vistas i de oredigerade miljöerna. 

5.2.1. Lekmiljöer utomhus kring fritidshemmet 

Resultatet visar att lärarna anser att skogen är det populäraste området att vistas i när de går ut till 

de olika oredigerade platserna på fritidshemmet. Intervjuerna visade att respondenterna använde 

sig av olika oredigerade platser som innehöll skog, eftersom eleverna får ett större utrymme för 
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rörelse och lek. Eleverna får då möjlighet att själva redigera sina egna miljöer, genom att skapa 

nya lekar med hjälp av det som finns på de olika platserna som de går ut på. Respondenterna 

berättar att det finns skogsområden som är totalt oredigerade även i angränsning till skolgården, 

då vissa skolor ligger lite mer i utkanten av samhället. Ekens fritidshem har en kulle som 

innehåller en bäck och skog, vilket ligger i angränsning till deras redigerade skolgård. Både Emelie 

och Anders nämner ett stort kommunalt skogsområde, vilket består av orörd natur och ligger en 

bra bit ifrån skolgården. När fritidshemmet Eken använder det kommunala skogsområdet 

upplever eleverna något nytt och spännande varje gång de vistas i området. Anders berättar att 

eleverna får ta del av historiska fornlämningar i området, vilket skapar en ny spännande ingång till 

lärande. Intervjuerna visar att respondenterna även använder halvredigerade platser såsom 

skolskogen och lekplatser i närliggande område. Vivvi nämner att deras fritidshemsavdelning mot 

de yngre åldrarna går iväg till olika halvredigerade lekplatser som samhället erbjuder som ligger på 

gångavstånd från skolgården. Hon nämner att lekplatserna inte är redigerade av lärarna på 

fritidshemmet, utan de leker med det material som finns tillgängligt. Anna beskriver också de 

halvredigerade platserna som användbara i elevers utveckling. Eleverna på fritidshem Boken får 

tillgång till att åka iväg till personer som har olika sorters djur till exempel hästar, kaniner, katter 

och kor. Dessa platser kan användas pedagogiskt i undervisningen då de skapar ett lärande, 

eleverna kan befästa kunskap på ett roligt sätt exempelvis hur en bondgård fungerar med kor. 

Eleverna har även möjlighet att leka på närliggande lekplatser i samhället. Anna berättar: 

De oredigerade är ju mer positivt, ska man ta sådana här ställen som man säger där man säger att 

man ska gå till skolskogen till exempel och laga mat, då kan det vara lite mer motbjudande för 

eleverna för de vet var de har /…/ på skolgården. Men de vet inte alltid innan vad de ska göra när 

de kommer ut. Säger man däremot att vi idag går på utflykt till lekplatsen eller leker vid klipporna 

därvid, /…/ det är mer inbjudande och oftast mer positivt.  

5.2.2. Olika former av lek utomhus i fritidshemmets undervisning 

Lärarna har nämnt att oredigerade platser erbjuder eleverna möjlighet att använda sig av de 

fysiska artefakter som miljöerna kan tillföra leken, exempelvis pinnar, kottar och stenar. De 

nämner att materialet som används till att skapa kojor hus och verktyg ser likvärdigt ut i alla 

intervjuer. Det nämns ungefär likadana lekar hos alla respondenter, när de fick frågan om vad 

elever leker på oredigerade platser. Lärarna berättar att eleverna leker olika traditionella och 

tematiska lekar när de får utrymmet de behöver för att få utlopp för fantasin och kreativiteten. 

Kojor var den största gemensamma nämnaren i intervjuerna av lärarna i fritidshemmen bland de 

tematiska lekarna. Lärarna anser att det är i den tematiska leken som eleverna får låta fantasin 

sätta sin prägel. Andra lekar som framkommer i intervjuerna är olika rollekar, krigslekar, 
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stenålderslek, affär och restaurang. Sara beskriver att när deras elever leker utomhus på de 

oredigerade platserna blir det oftast olika typer av fantasilekar och olika temalekar, då eleverna 

gillar att springa omkring vilket de inte kan göra inomhus. Ibland kommer det fram andra typer 

av lek i form av att eleverna till exempel leker häst. Eleverna bygger hus och stall av stenar där 

hästen och de själva kan bo. De använder sig av material som pinnar som kan bli både mat och 

blommor. Lärarna nämner att fantasi- och temalekar ändrar lekreglerna, då fler elever leker 

tillsammans i skogen än på skolgården. Eleverna konstruerar mycket olika saker, senast hade de 

börjat en stenålderslek. Eleverna skapade bosättningar, eldar och vapen för jakt. Emelie fortsätter 

berätta om hur de hjälpte eleverna med att släpa fram stock som eleverna sa var en björn de hade 

skjutit som blev mat. Eleverna fiskade även i bäcken för att skaffa mat till leken. Eleverna började 

även att banka sönder stenar med större stenar för att titta på genomskärningen, vilket eleverna 

tyckte såg ut som guld. Stenarna som bankades sönder kunde även bli mobiltelefoner från 

stenåldern. Leken ändras efter årstiderna, eleverna erbjuds varierad lek. Lärarna berättar att 

vinterhalvåret erbjuder lek i form av pulkaåkning och skapande av snö. Våren och sommaren 

med alla dess blommor väcker fantasin hos eleverna på ett annat sätt. Sara på Björken berättar 

att: 

/…/ På sommaren blir det löven som börjar växa det finns mer krypin och gömställen buskar nu. 

Nu ser man ju genom buskar och så. Det blir helt annorlunda och ett exempelvis igår var vi borta 

på den där lekplatsen jag nämnde innan då hittade de en massa krokus då är det en lek som går ut 

på då ska vi skydda krokusarna från barnen som trampar ner dom. Förstår ni det blir så mycket 

situationsstyrt nu kommer det blommor, nu ska vi skydda dom så att inte dom plockar. Sedan är 

det några som plockar dom som har gått av.    

Anna berättar att eleverna kan röra sig på ett annat sätt ute än inne, då utrymmet oftast är 

obegränsat. Utomhus kan eleverna skrika och springa omkring, utan att andra runt omkring störs 

av bullernivån. Utomhus erbjuds eleverna andra typer av lekar, då de gillar att leka vi mot dem. 

Likheter som vi sett genom intervjuerna med de olika lärarna i fritidshem visar att leken utomhus 

på de oredigerade miljöerna varieras på ett annat sätt än de gör på skolgården. Eleverna ges 

möjlighet att leka mer fritt och skapa lekar med andra kompisar, samtidigt får de möjlighet att 

vara för sig själva och vila. De flesta respondenterna berättar att eleverna äter mellanmålet i 

skogen för att slippa avbrotten som annars medföljer i mitten av leken. Vivvi beskriver genom sin 

erfarenhet att utomhusleken i skogen blir längre om eleverna får med sig mellanmålet ut och 

slipper lämna leken för olika avbrott. Eleverna får möjlighet att äta fritt om de behöver en paus i 

leken, då mellanmålet alltid står framme och serveras under hela utevistelsen. Alla lärare i 

fritidshem beskriver att inne blir det fler förflyttningar eftersom eleverna både är ute och inne, 
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samt däremellan ska äta mellanmål. Eleverna vill sällan gå hem när de väl ska gå tillbaka till 

fritidshemmet, då de skapat en bra lek blandat med tema och fantasi.  

5.2.3. Elevers utveckling  

Alla respondenter beskriver att eleverna utvecklas via leken på de oredigerade platserna, eftersom 

eleverna hittar fysiska artefakter som de kan diskutera med läraren och befästa ny kunskap om. 

Lärarna talade om att interaktion behövs i leken för att eleverna ska kunna skapa sig olika 

språkliga och fysiska artefakter, för att interaktionen mellan eleverna ska fungera. Lärarna 

fortsatte berätta att eleverna inhämtar kunskap i den obligatoriska skolans undervisning, i kapitlet 

ovan om olika former av lek nämns stenålderslek som en form av temalek. Eleverna befäster 

kunskapen ifrån skolans undervisning genom att pröva den i leken. Emelie på Ekens fritidshem 

pratar om samverkan mellan skolan och fritidsverksamheten. Hon berättar att: 

Varför har de börjat leka stenålderslek tror ni? För att de läser om det i skolan. De befäster sin 

kunskap, de provar på, nu provar de ju det som de lärt sig i skolan, de leker det… det e häftigt. 

De sitter och lär sig något i skolan och tar med sig det till fritids och provar och utvecklar de. 

Sedan kanske de lär sig något här som de kan ta med dit, det är ett samspel hela tiden.  

Lärarna har pratat om att det finns olika sociala koder i leken, där språket som fysiskt redskap 

spelar stor roll. Lärarna anser att kommunikationen är en stor roll inom leken, då leker handlar 

om interaktion mellan lärare och elev i en social kontext som blir till ett lärande. Sara berättar att 

kan inte elever leka, har de svårt att lära sig läsa. Sara fortsätter prata om att eleverna befäster 

kunskap via leken, där eleverna även tränar andra förmågor till exempel den sociala kompetensen 

och de kognitiva förmågorna exempelvis fantasi och kreativitet. Lärarna nämner att leken ändras 

genom att gruppkonstellationerna förändras när eleverna leker i oredigerade miljöer. Alla 

respondenter i studien nämner att grupperna blir större utomhus i olika former av lekar, att 

eleverna leker med andra kompisar än på skolgården. Sofie berättar under intervjuerna utifrån 

hennes erfarenheter som lärare i fritidshem, att Granen skiljer sig ifrån hennes förra arbetsplats. 

Hon berättar att: 

Det blir en annan typ av lek, där man mer leker i grupp oftast. Man leker kanske fler tillsammans 

än vad man gör här nere på gården. /…/ sen finns det alltid några som drar sig undan och liksom 

leker lite mer två o två eller tre o tre o så. Generellt leker dem i större grupper.  

Alla respondenter berättar att det gemensamma för utomhusleken är att det bidrar till en ökad 

social kompetens, då eleverna ska förstå lekkoder och lekregler. Lärarna i fritidshemmen nämner 

att elever med särskilda behov mår bra av att vistas i utomhusmiljöer, då de fungerar bättre med 

samspelet i större grupper. Det framkommer att elever med eventuella sociala problem, kan ha 
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svårt att tolka olika sociala koder och även lekkoder. Lärarna i fritidshemmen nämner, men 

framförallt Vivvi: 

Att dem kan ju då vara med i en lek ock så har dem förstått dem och sen har de ju en förtur nästa 

gång vi går upp till, för då vet dem vad det är för lek och de vet hur den går till nästa gång.  

Lärarna i fritidshem diskuterar att elever som ofta inte vill vara med och inte gillar att vara i 

centrum, oftast är med i en grupplek när de får vara i skogen. De berättar att eleverna inte alltid 

har den sociala kompetens som behövs för alla typer av lekar, därför väljer de en roll i en lek som 

passar deras behov. Samarbetsförmågan bland eleverna stärks om alla eleverna tillåts vara med. 

Respondenterna i studien nämner att konflikterna minskar när de leker i utomhusmiljöerna. 

”Uppstår det konflikter och diskussioner löser de det på ett mer konstruktivt sätt tycker jag” 

(Emelie). Lärarna i fritidshem beskriver att eleverna löser det på ett mer konstruktivt sätt när de 

utvecklar god social kompetens via leken, då de lär sig spelreglerna på ett positivt sätt. Lärarna 

berättar att leken erbjuder eleverna att börja använda sig av tänkandets kraft och använda fantasin 

med hjälp av kreativiteten för att lösa problem och skapa nya lekar. De pratar om att eleverna 

måste ta tillvara på materialet som finns tillgängligt i skogen. Det krävs att man tränar på att 

använda tänkandet och fantasin för att skapa nya ingångar till lek. Det kan vara svårt att börja 

tänka ut vad de ska leka med. Lärarna anser att eleverna kan samarbeta med läraren som är med i 

skogen för att skapa en utveckling i deras kreativitet och fantasi. Lärarna fortsatte prata om att 

eleverna ska via interaktionen i leken utveckla självständighet, men på vägen dit behövs stöttning 

från läraren och klasskompisar. Lärarna pratade om att fritidshemmet ska arbeta med att skapa ett 

lärande mellan elev och lärare. De nämner att de fysiska problem eleverna stöter på i leken hjälper 

de att utveckla sitt intellekt. Enkla fysiska artefakter kan vara pinnar och stenar, vilket eleverna 

kan använda sig av för att skapa mer avancerad erfarenhet. Lärarna i fritidshemmet Eken berättar 

om en lek i skogen där eleverna byggde en hävstång för att flytta en större sten. Eleverna använde 

sig av en större pinne och en sten och då lär de sig hitta en lösning på ett svårare problem. 

Eleverna får stöttning av en lärare för att utveckla kreativiteten. Anna berättar ur sin erfarenhet 

att ett annat exempel är när eleverna vill bygga en koja som de tänkt ut i fantasin, men behöver 

stöttning för att få ihop den. Kojan bidrar till praktisk kunskap då eleverna kanske plockar fram 

korta pinnar, men inser att det är långa pinnar som behövs för bygget. Pinnarna ska sammanfogas 

och eleverna måste tänka ut i vilken ordning och med vilket material som de ska lösa problemet. 

Utbytet av erfarenheter och kunskap mellan lärare och elev nämns av de flesta respondenter, 

vilket är till nytta hos eleven när de ska befästa ny kunskap inom olika områden. Fritidshemmen 

kan arbeta till exempel med matematik på eftermiddagen, för att samarbeta och utveckla eleverna 

framåt mot kunskapsmålen. Flera av respondenterna önskar att den obligatoriska skolan var mer 
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integrerad med fritidshemmen. De efterfrågar mer utomhuspedagogik, då de anser att det är 

nödvändigt för elevernas kunskapsinhämtning. Då utomhuspedagogiken är ett roligt sätt att lära 

sig på. Granens fritidshem har kommit längre än de andra fritidshem som nämns i studien när det 

gäller samverkan mellan den obligatoriska skolan och fritidshemmet. Vivvi berättar att: 

kolleger i skolan som kör utematte och sånt som är uppe i våran skog då använder sig av den i 

undervisningen. Jag tror att många har ju lättare för att ta till sig kunskap genom att få vara ute, få 

röra på sig och få se saker fysiskt. /…/ att man då använder sig av naturen som hjälpmedel.  

Fler likheter som dyker upp bland datainsamlingen är rekreation, som nämns i intervjuerna. 

Resultatet visar att eleverna tillgodogör sig även rekreation i de olika oredigerade miljöerna. 

Eleverna ska ha ett välbefinnande, utöva kreativitet och fantasi och ha roligt på fritidshemmet. 

Anna på fritidshemmet Boken beskriver: 

att har man varit ute en lång stund så är barnen väldigt mycket lugnare. Det blir ett annat lugn, så 

är det bara.  
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6. Diskussion   

Studien som genomfördes undersökte hur lärare i fritidshem använder sig av oredigerade platser i 

fritidshemmets undervisning. Hur dessa platser tillför elever utveckling genom leken. 

Sociokulturell teori ligger till grund för studien. De semistrukturerade intervjuernas empiri visade 

på fyra olika teman: lärares uppdrag, lekmiljöer, olika former av lek och barns utveckling. 

6.1. Lärares uppdrag 

Lärarens uppdrag i fritidshemmet är att arbeta utifrån skollagen, läroplanen samt övriga 

styrdokument som beskriver hur lärarens uppdrag ska se ut i fritidshemmets undervisning. 

Respondenterna berättade att läroplanen har funnits med i tanken, därför att de arbetat som 

lärare i fritidshem under flera år. Vi anser att om respondenterna inte använder sig av läroplanen 

kontinuerligt, kan detta bero på att det är låg personaltäthet och att tiden för planeringar inte 

räcker till. Vi anser att om lärare i fritidshem ska kunna göra ett gott arbete och ha ett bra 

läraruppdrag behöver de tiden som behövs för att läsa styrdokumenten och kunna koppla de 

olika delarna till aktiviteterna i verksamheten. Lärare i fritidshem ska använda olika miljöer för att 

främja elevers kunskapsinhämtning, detta kan vara oredigerade platser utomhus kring 

fritidshemmets verksamhet. Kunskap kan inhämtas via förmågor av social karaktär, vilket 

eleverna kan ha användning av i sitt lärande (Skollagen, SFS 2010:800).  

 

Många platser i samhället är skapade med förutbestämda regler som finns osynliga i rummet 

exempelvis kyrkan som är en offentlig plats där man vet hur man ska bete sig och vad som 

förväntas av en som person. När prästen håller i en gudstjänst, sitter man still i bänkraderna och 

är tyst. Prästen har makt över människorna, då han är den som pratar. Likadant gäller skolan, där 

osynliga regler för hur man bör vara existerar exempelvis att i skolan är eleverna där för att 

inhämta kunskap och ta eget ansvar för sin utbildning. Skolan var förr en maktposition, precis 

som kyrkan där läraren var den som bestämde och eleverna bara satt tysta. Nuförtiden talar man 

om att läraren behöver förtjäna elevers respekt, att läraren behöver arbeta på ett sådant sätt att de 

vinner barnens respekt. Sannolikt genom att visa eleverna respekt (Nordin Hultman, 2004).           

Fritidshemmet erbjuder en öppen miljö genom att de använder sig av oredigerade platser 

utomhus, där platserna är totalt orörda. Eleverna har ingen specifik plats när de är i skogen, vilket 

bidrar till att gruppkonstellationerna ändras och blir större och könen blandas då det är leken som 

styr vad de gör. Detta påstående angående att könen blandas styrker lärarna i fritidshem som varit 

respondenter i studien. Vivvi berättar att elever på Granens fritidshem gärna vill vara i skogen, 

men bara leka med sina kompisar de alltid leker med. Hon berättar att det är svårt att motivera 

eleverna att följa med ut om de inte får sin vilja igenom. Vivvi fortsätter berätta att de anpassat 
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sina gruppkonstellationer utifrån elevernas intressen, då lärarna på Granen inte vill skapa 

negativitet för utomhusvistelsen. En anpassning de gjort på Granen är att hela elevgruppen går 

iväg till de oredigerade platserna. Tolkningen som vi gör här är att det är bra att eleverna får styra 

sina intressen för att bibehålla en positiv inställning och intresse för skogen. Nackdelen som 

respondenterna har nämnt är att eleverna inte utvecklar nya sociala interaktioner med andra i 

fritidsverksamheten, där de kan skapa nya förmågor som utvecklar de framåt. Men vi anser att en 

fördel kan vara att eleverna fördjupar sina vänskaper med de vänner de har. Vi anser också att 

elever inte alltid orkar vara så involverade i hur många olika konstellationer som helst, utan kan 

må bra av att vara med de vänner de vanligen leker med. Är eleverna positiva kan de ändå dra 

nytta av de fördelar skogen erbjuder, eleverna blir mindre stressade och genom att de blir lugna 

av utevistelsen. I läroplanen beskrivs skapandet av goda relationer mellan eleverna som en 

betydande del, där eleverna ska känns sig trygga och känna en gemenskap i gruppen. I 

undervisningen ska lärarna i fritidshem sträva efter att jobba demokratiskt, genom att låta 

eleverna få inflyttande och vara delaktiga i verksamheten på fritidshemmet (Skolverket, 2017). En 

del är att ta med elevers åsikter kring leken, då läroplanen beskriver att eleverna ska ta eget ansvar 

i sin undervisning i form av demokrati och delaktighet. Resultatet från intervjuerna är likvärdiga 

och beskriver att personaltätheten är ett problem. Brist på lärare i elevgrupperna kan bidra till att 

lärarna bortser ifrån elevernas åsikter i fritidshemmet, då de inte hinner uppfylla deras önskemål 

kring vissa aktiviteter. Lärarna i intervjuerna nämner att fritidsråden där eleverna får bidra med 

sina åsikter används regelbundet, men att de inte alltid kan ta elevers intressen i beaktande på 

grund av föregående påstående.  Vi tycker att fritidsråden är viktiga i verksamheten, fritidsråden 

ska användas och inte bara finnas på pappret. Utan vi anser att fritidsråden ska finnas med i 

undervisningen för att eleverna ska få sin röst hörd och att fritidshemmets verksamhet ska 

tillgodose deras intressen. En del elever vill gå iväg till oredigerade platser som ligger längre ifrån 

skolgården, vilket kräver mer resurser i form av lärare och tid. Fritidshemmet ska arbeta 

undervisande i olika typer av miljöer exempelvis att eleverna får tillgång till att gå ut i skogen, 

eftersom fritidshemmet ska sträva efter att arbeta med olika arbetssätt. Fritidshemmet ska erbjuda 

eleverna att arbeta i grupp för att genom interaktionen utveckla elevers användning av olika 

verktyg. Säljö (2010) beskriver att elever utvecklar sitt språk i interaktionen med andra, detta 

skapar ett kunskapsutbyte där eleverna kan lära sig att använda exempelvis pinnar och stenar för 

att bygga en hävstång. Vi anser att eleverna använder sig av ett grupporienterat lärande som ett 

verktyg, där de tränar sociala och kognitiva förmågor via interaktionen i den sociala kontexten. 

Leken har stor betydelse för elevers kunskapsinhämtning (Skolverket, 2017). Eleverna ska få 

möjlighet att välja olika platser i fritidshemmets verksamhet, där de ska få möjlighet att utifrån 
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sina intressen få välja vad de vill göra i de olika rummen. Utomhusmiljön har betydelse för 

elevers lek och därmed bidrar till lärande, eftersom utomhusmiljön är ett rum som inbjuder till 

lek då det är en orörd miljö (Davidsson, 2008). Lärarna svarade likvärdigt i resultatet, eftersom de 

nämnde att skogspartierna bidrar till kunskapsinhämtning när eleverna leker. Sociokulturell teori 

beskriver att elever lär sig i samspel med varandra utifrån Vygotskijs tankar. Vygotskij var en 

person som började studera barns utveckling och lärande, som ligger till grund för sociokulturell 

teori. Vi anser att den sociokulturella teorin styrker studiens resultat, att elever lär sig via 

interaktionen med varandra. Vygotskij menade att barns utveckling grundar sig i barns sociala 

samspel, vilket vi anser att eleverna utövar i interaktionen som sker i fritidshemmets 

undervisning. Barn lär sig genom att imitera andra i sin omgivning, vilket vi anser att eleverna gör 

när de leker. Eleverna skapar nya förmågor som kognitiva, vilket ligger tillgrund för att utveckla 

kunskapen att använda artefakter. Säljö nämner artefakter som olika verktyg, i form av språklig 

och fysisk karaktär. Dessa verktyg anser vi att eleverna lär sig att använda genom interaktionen i 

leken som utförs i exempelvis skogspartierna. I leken kan artefakterna hjälpa till som redskap för 

att klara av att leka i olika omgivningar. Språket är den största artefakt inom sociokulturell teori, 

språket används som redskap för att kunna ingå i en interaktion med andra. Interaktionen är 

bidragande till att språket som artefakt utvecklas och hjälper eleverna att kommunicera i leken 

(Säljö, 2000).  

6.2. Elevers utveckling 

Lärarna i fritidshem beskrev i föregående kapitel sitt uppdrag och hur viktig leken är i 

undervisningen. Leken behövs för att stärka och utveckla eleverna i deras kognitiva förmågor och 

den sociala kompetensen. På fritidshemmet ska lärare ge eleverna möjligheter och förutsättningar 

utifrån varje elevs behov komma på nya idéer och låta de pröva sig fram, detta kan bidra till nya 

kompisrelationer. Lärarna ska sträva efter ett gott samarbete samt ett demokratiskt 

förhållningssätt (Skolverket, 2017). Eleverna erbjuds lek och rörelse i närmiljön vilket är viktiga 

delar i fritidshemmets uppdrag, dessa två bitar är viktiga för elevers samspel. Mattias Sandberg 

skrev en avhandling 2012 som heter ”De är inte ute så mycket - den bostadsnära naturkontaktens 

betydelse och utrymme i storstadsbarns vardagsliv”. Avhandlingen handlar om att naturens 

betydelse för barn i stadsmiljöer och vad naturen kan bidra till utrymmesmässigt i barnens 

vardagsliv. Sandberg har undersökt både ur barns egna perspektiv och ur deras föräldrars 

perspektiv, hur naturen används i deras vardag. Sandberg har kommit fram till att hemmets 

placering har betydelse, i förhållande till barns användning av utomhusmiljöer. Väljer föräldrarna 

hem i naturområden, blir det mer naturligt för eleverna att vistas utomhus. Medan hemmen i 

stadsområden bidrar till att dessa barn vistas mer inomhus. Barnen i stadsmiljön var av 

invandrarbakgrund, de här barnen kom bara i kontakt med utomhusmiljön i exempelvis skolan. 
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Vår uppfattning utifrån detta är att fritidshemmet har en viktig roll genom att presentera skogen i 

sin undervisning, att alla elever får möjlighet att komma i kontakt med skogen.  

Likheterna som kom fram i resultatet var att alla respondenter använde sig av skogen som 

oredigerad miljö. Vi anser att utomhusmiljöerna och skogspartierna som de inkluderar, är viktiga 

för barns utveckling. Under vår verksamhetsförlagda utbildning såg vi att leken spelade stor roll 

och att den fick en annan betydelse när fritidshemmet gick ut i skogen. Leken tog en annan form, 

då eleverna började leka med annat material som de själva har skapat. Leken blir inte 

förutbestämd eftersom materialet kan se olika ut från olika platser. Forskning visar att skogen 

som rum spelar stor roll för alla elever i fritidshemmet. Elever inhämtar fler förmågor än vad som 

framkommit i studiens resultat. Elever med dyslexi och mycket energi i kroppen kan få fördelar 

genom att använda sig av utomhusmiljön i sin undervisning, då de befäster kunskapen med hela 

kroppen eftersom de använder sig av alla sinnen (Naturskyddsföreningen, 2011). Elever som har 

svårt att sitta still får utlopp för sin energi om de får vara i skogsmiljön och passar då bättre in i 

klassen, eftersom de inte stör på samma sätt och kan lättare sitta still i övriga skolans 

undervisning. Naturskyddsföreningen nämner att elever tränar hela kroppen allsidigt när de vistas 

i skogen, eleverna tränar exempelvis motorik och minnet. Lärarna i vår studie upplever att elever 

som vistas i skogen upplevs mindre stressade och de skapar sig bättre koncentrationsförmåga. 

Anna på fritidshemmet Boken beskrev hur hennes elever var mycket lugnare efter en förmiddag i 

skogen, då barnen blir lugnare när de kommer in i klassrummet. Hon beskriver ifrån hennes 

erfarenheter att skogen kan bidra till en meningsfull fritid, vilket kan skapa rekreation och vila hos 

eleverna. Utomhus beskriver Anna att eleverna erbjuds ett annat utrymme för att leka vilket 

bidrar till att eleverna mår bra i hela kroppen, då hela kroppen aktiveras i form av kognitiva 

förmågor samt fysiskt.  

Lärarna berättade att leken i skogen ändrade gruppkonstellationerna och därmed bidrog leken till 

ökat socialt samspel. De anser att skogen erbjuder andra artefakter än inomhus vilket bidrar till en 

meningsfull fritid, då eleverna själva får möjlighet att välja platsen de vill leka på och med vem. 

Barn väljer platser utifrån deras intressen vilket kan vara en skog, detta kan bidra med utveckling 

(Harju & Rasmusson, 2013). Resultatet i vår studie visar att lärarna i fritidshemmet svarade 

liknande på många av intervjufrågorna, då anser att de oredigerade platserna var viktiga för 

elevers utveckling då de kunde leka mer fritt. Fritidshemmen använde sig mestadels av 

skogspartier, som antingen låg i angränsning till skolgården eller krävde en promenad. Nackdelar 

som kan förekomma på oredigerade platser kan vara för få lärare i fritidshem. Lärarna berättade 

att har de en för stor barngrupp kan de inte säkerhetsställa elevernas trygghet om det skulle finnas 

farlig natur. Det kan också förekomma trafikerade vägar samt att eleverna kan stöta på personer 
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som de inte känner igen. Flera av respondenterna säger att de väljer först och främst närliggande 

skogspartier på grund av säkerhetsskäl. Lärarna berättade att yngre elever kan av trygghetsskäl 

behöva vistas på samma oredigerade plats flera gånger för att bekanta sig med omgivningen, dels 

för att utveckla sin lek men också för att upptäcka möjligheterna som platsen erbjuder. Äldre kan 

utmanas mer om de får möjlighet att bestämma mer själva vart de ska vistas på fritidshemmet. 

Vilket vi anser är viktigt, elever behöver utmanas för att nå ny kunskap. Elever i den högre åldern 

väljer att leka utomhus och gärna i en skog, där möjligheten finns att skapa fritt exempelvis en 

koja (Sandberg & Vuorinen, 2008).   

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som vi anser är relevant för vår studie, eftersom 

vi nämnt att elever lär sig att klara sig självständigt, men också att samarbeta med lärare och 

kompisar för att lösa problem och utvecklas framåt. Lärarna har nämnt i resultatet att de ger 

stöttning till eleverna, för att hjälpa dem att lösa problemen själv. Eleven löser inga problem om 

de enbart vistas på enklare ställen de alltid är på. Vi tror att elever behöver korsa exempelvis 

större vägar i samhället, då detta skapar spänning i vardagen och bidrar till ökad kunskap om sin 

omgivning. Kunskaperna eleverna befäster i fritidshemmets undervisning har betydelse för 

elevers fritid i hemmet. Vår uppfattning är att eleverna behöver stöttning från fritidshemmet för 

att veta hur de ska agera i samhällets olika konstellationer, då fostran idag ligger på 

skolansverksamheter. Vi anser att eleverna behöver kunskap om hur infrastrukturen fungerar 

exempelvis bussar och tåg. Lärarna i vår studie berättade att de valde att cykla till olika utflyktsmål 

och även ta tåget. Eva berättade att de åkte tåg till olika destinationer en bit bort för att skapa 

variation i deras verksamhet. Sofie på fritidshemmet Granen nämner att det finns en stor 

trafikerad väg i närheten som de måste passera om de ska kunna ta sig till ett större skogsparti. 

Denna passage kräver att en lärare håller vakt för bilar, då det är en större väg med tung trafik. 

Intrycken eleverna får utmed vägen till de oredigerade platserna tror vi bidrar till tema lek där 

eleverna kan bearbeta det de upplever. Dessa lekar tror vi förekommer, där de befäster allt de ser 

och hör. Oredigerade platser nämns som skogspartier, där det förekommer olika former av 

traditionella lekar. Till exempel dunken, datten och mamma, pappa, barn. Tematiska lekar 

används också i skogen i form av fantasilekar, som eleverna själva skapar ihop med sina 

kompisar. Fantasilekar kan vara jagarlekar, krigslek, leka häst samt bygga kojor (Hammarsten, 

2014). Vi anser att oredigerade platser bidrar till att gruppkonstellationerna förändras när eleverna 

kommer ut på platser med mer utrymme. Eleverna börjar leka i större grupper, då resultatet 

visade att eleverna helst lekte temalekar eller fantasilekar. Temalekar inbjuder till större 

gruppkonstellationer, eftersom att det är leken som styr hur stor gruppen blir. Dessa lekar tillför 

eleverna utrymme att utveckla sina kognitiva förmågor och sin sociala kompetens, då de får börja 
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träna sig att använda de fysiska artefakterna som finns tillgängliga i den miljö de är i. Elever rör 

sig i miljöer där de inhämtas kunskap som utvecklar deras kognitiva förmågor och sociala 

kompetens Harju och Rasmusson, (2013). I studien angav respondenterna att när eleverna 

kommer ut till de olika oredigerade platserna, finns det inte några tillrättalagda material. Det 

visade sig att eleverna själva hade stor fantasi och kreativitet att använda sig av för att skapa 

ingångar till lek, då de använde lekmaterialet som naturen erbjöd. Vi anser att fritidshemmet 

behöver arbeta med utomhuspedagogiken i oredigerade miljöer som skogen. 

6.3. Metoddiskussion 

Från början utgick studien från kvalitativ datainsamlingsmetod ifrån semistrukturerade intervjuer 

samt observationer. Efter första handledningen i examensarbetet beslöt författarna att stryka 

observationerna, då tidsplanen inte räckte till då vi kände att observationerna blev ett för stort 

område och överflödiga för resultatet. Observationer kräver engagemang genom att observatören 

strukturerar upp hur det ska gå till (Bryman, 2011). Studiens syfte var att utgå från lärarnas 

perspektiv, hur de använder sig av oredigerade platser pedagogiskt. Den kvalitativa 

datainsamlingsmetoden styrkte vi med Lindgren (2014), vi anser att metoden var bra för studiens 

syfte. De semistrukturerade intervjuerna gav svar hur lärarna i fritidshem arbetade med 

oredigerade platser pedagogiskt, samt vad dessa platser kan tillföra elevers utveckling. Innan 

intervjuerna fick lärarna i fritidshem ut ett missivbrev där vi beskrev studiens syfte och vad 

begreppet oredigerade platser handlar om. Detta begrepp var inte känt av lärarna i fritidshem 

som ingick i urvalet sedan innan. Vi fick berätta på plats mer tydligt och ingående då 

respondenterna upplevde begreppet svårtolkat. Detta styrker vad Nilsson (2014) beskrev i 

metodkapitlet att respondenterna får en djupare förståelse för forskningsområdet. Intervjuguiden 

gavs inte ut innan intervjun, då moderatorerna inte ville att lärarna i fritidshem skulle kunna få en 

förutsättning att skapa svaren på förhand. Moderatorerna ville att lärarna i fritidshem skulle svara 

spontant och ledigt på frågorna som ställdes. Intervjuerna gav de svar som behövdes för att svara 

på forskningsfrågorna, det blev nästan mättat på intervju sex och sju då svaren var nästan 

identiska med föregående respondenter. Intervjuer som utförs korrekt kan ge viktiga resultat 

kring ämnet som undersöks. En intervju är en krävande datainsamlingsmetod då det inte bara är 

att gå ut och intervjua, utan det krävs förberedelse i form av exempelvis intervjuguider. Intervjuer 

är en effektiv metod för att få kunskap om samhället (Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter och vi upplevde att respondenterna fick tid att 

svara på de intervjufrågor som ställdes av moderatorn. Urvalet började med att utgå från 

kommuner där vi inte hade någon anknytning till. Men på grund av dåligt gehör från 

respondenterna, fick lärare på skolor som vi haft kännedom om sedan innan förfrågningar om att 
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vara med i studien. Man skulle kunna anta att förkunskap och förkännedom skulle påverka 

resultatet negativt genom att vi har för mycket förkunskap om fritidshemmets undervisning. I det 

här fallet anser inte vi att detta påverkade resultatet negativt, utan bara positivt eftersom 

intervjuerna blev mer bekväma. Ursprungligen skulle studien vara med sex behöriga lärare i 

fritidshem, men författarna bedömde att de behövde testa intervjuguiden genom pilotintervju för 

att få pröva metoden och samtidigt få möjlighet att justera om så behövdes. Därför utförde de en 

pilotintervju med lärare 1 som heter Anna, som sedan togs med i transkriberingen då författarna 

uppfattade att Anna tillförde relevant material till studien. Intervjuguiden ändrades efter 

pilotintervjun då moderatorerna kände att vissa frågor behövdes delas till två olika och att 

nackdelar som kan förekomma med oredigerade platser tillfördes exempelvis farlig natur. Urvalet 

i studien bestod av sex kvinnor och en man, men det gjorde inget för studiens resultat att könen 

inte var så varierade. Respondenterna arbetar i liknande fritidshemsverksamheter och eftersom 

syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem använder sig av oredigerade platser 

påverkas inte resultatet av att könen var ojämnt fördelat. I kommande studie undersökts det ur 

elevers perspektiv via fältobservationer och samtalspromenader. Forskningsfrågorna hade berört 

mer om elevernas åsikter och tankar om olika slags oredigerade miljöer.  

6.4. Vidare forskning 

Studien kring oredigerade platser i fritidshemmets undervisning har väckt nya frågor och 

nyfikenhet hos oss. Vi har lärt oss mer om lärande hos elever genom utomhusleken via 

intervjuerna med lärare i fritidshem. Framtida forskning kan undersöka fritidshemmets 

samverkan med obligatoriska skolan, där man undersöker hur teoretiska ämnena kan integreras 

med utomhuspedagogiken i fritidshemmet. Det hade varit spännande att undersöka skillnaden i 

landets fritidshem exempelvis ställa Norrland mot Götaland. Hur dessa skiljer sig i användningen 

av oredigerade platser? Norrland kan vara intressant att titta på då de har mycket skog, samt att 

de har andra typer av klimat exempelvis snö på vintern. Genus skulle också vara en intressant 

vinkling att se, huruvida samspel och interaktion skiljer sig åt i barngrupperna i oredigerade 

miljöer. Det kan vara intressant i framtida forskning att se om könen har betydelse för 

slutresultatet. För att utveckla djupare kunskap skulle fortsatt forskning även inbegripa 

observationer.     
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Bilaga 1. Missivbrev  

Madelene Sjögren och Annica Rydbeck genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 

för grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. Övergripande fokus i 

studien är att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande fritidshemmets policy och 

praktik. Mer specifikt handlar denna studie att ur lärares perspektiv undersöka hur oredigerade 

platser utomhus i fritidshemsverksamheten skapar förutsättningar för elevers sociala utveckling. 

Oredigerade platser är miljöer där vuxna inte har styrt upp miljön och förberett lekmiljöer. 

 

Madelene Sjögren och Annica Rydbeck genomför denna studie i syfte att  

(a) bidra till kunskap om fritidshemmet och dess verksamhet;  

(b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; (c) 

fullgöra kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem 

på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du som lärare inte 

kan bli identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt 

som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och 

av vilken orsak som helst.  

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

 

Författarna, Madelene Sjögren (sjma1538@student.ju.se) & Annica Rydbeck 

(ryan1509@student.ju.se). 

 

Kursansvarig, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se) 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Studiens syfte är att ur lärares perspektiv undersöka hur oredigerade platser utomhus i 

fritidshemsverksamheten skapar förutsättningar för elevers sociala utveckling.  

 

Vilka typer av miljöer utanför fritidshemmet väljer fritidshemsläraren? 

1. Vilka former av oredigerade miljöer utomhus använder ni er av på fritidshemmet i 

undervisningen? 

1.1 Hur ser möjligheterna ut för er att gå iväg till olika oredigerade platser? 

2. Hur upplever ni elevernas intresse för att gå iväg till olika oredigerade platser? 

2.1. Hur ser platserna ut som eleverna väljer? 

2.2. Vilka nackdelar kan ni se med de oredigeradeplatserna? 

Vilka handlingsmöjligheter anser fritidshemslärarna att de olika miljöerna 

erbjuder?  

3. På vilket sätt utvecklas eleverna genom att använda just denna typ av miljö? 

3.1 Hur ändras leken genom att använda oredigerade miljöer?  

3.2 Hur ser interaktionen ut mellan eleverna? 

4. Hur använder eleverna sin kreativitet och fantasi? 

5. Hur ändras de sociala konstellationerna i de nya miljöerna? 

            Hur motiverar lärarna miljövalen pedagogiskt? 

6. Vad har du för syfte ur din pedagogiska roll när du väljer att använda dig av 

oredigerade platser? 

6.1. Vilken skillnad ser du som lärare på hur olika oredigerade platser tillför 

utveckling hos eleven?  

6.2. Hur tillför förmågorna eleverna utvecklar i de oredigerade miljöerna till den 

obligatoriska skolan?  

7. Genom att låta eleverna uppleva de olika miljöerna, har då läroplanen (kap 4) varit 

med i beslutstagandet? 
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