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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur fritidshemslärare upplevde naturen och vilken 

betydelse den har för elevernas utveckling och lärande. Studien är kvalitativ och sex 

fritidshemslärare har intervjuats på sex olika fritidshem. När det handlar om vilken betydelse 

utevistelsen har för eleverna menade lärarna att sättet eleverna lär sig saker på var den största 

förändringen. I naturen lär eleverna med alla sinnen i kroppen vilket lärarna i studien var 

överens om ger en bättre inlärning. När lärarna svarade på hur de arbetar med utevistelsen i 

naturen var leken den gemensamma nämnaren. Leken kopplat till situation och 

upplevelsebaserat lärande med alla sinnen ger lärarna möjlighet att använda naturen som ett 

extra klassrum. Samtliga lärare berättade också att de arbetar kontinuerligt med utevistelse 

minst en gång i veckan. Hela utevistelsen genomsyras av elevernas förbättrade hälsa och hur 

lärarna upplevde ett större lugn hos eleverna. Alla saker som nämnts ovan var möjligheter 

som lärarna såg i utevistelsen. Det hinder som lärarna berättade om är personaltätheten i 

förhållande till stora elevgrupper. I praktiken betyder det att alla lärare bör vara närvarande 

annars ställs utevistelse i naturen in vid till exempel sjukdomsfall. 
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1 Inledning 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) beskriver i kapitel 4 att 

utevistelse i naturen ska ge en grund för elevens välbefinnande, intresse och kunskap om 

naturen samt utveckling till en demokratisk och ekologisk hållbar medborgare (Skolverket, 

2018). Under vår utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har vi 

genom kurser läst och tillämpat utomhuspedagogik och på det viset upplevt vad naturen kan 

ge eleverna kopplat till lärande och utveckling. Utomhuspedagogik är en metod där 

utevistelse i naturen är en källa till lärande, hälsa och psykiskt välbefinnande (Szczepanski, 

2007). Vi själva har ett stort intresse för naturen och ser rika möjligheter för elevens lärande 

och utveckling kopplat till Lgr 11. När vi under studietiden praktiserat verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) och när vi arbetat på skolor har det upplevts att utevistelse i naturen varierar 

och skiljer sig åt från fritidshem till fritidshem på olika skolor. Skillnaderna som vi sätt kan 

till exempel vara att vid en skola och fritidshem är eleverna främst bara på skolgården, fast 

naturen finns nära skolan. Ett annat exempel kan vara när ett fritidshem går till olika 

lekplatser. Det finns en uppfattning att lärarna då bedriver utevistelse i naturen. Ett annat 

fritidshem till exempel går till olika naturplatser i skogen och har även en egen naturplats som 

erbjuder eldstad och samlingsplats för eleverna.  

          Skillnaderna i hur fritidshem arbetade med utevistelse i naturen väckte ett intresse i att 

undersöka vidare vad det beror på. Beror skillnaderna på ökad elevtäthet och personalbrist? 

Eller beror det på kulturella skillnader hos lärarna och eleverna? Eller beror det på att lärarna 

på fritidshemmet saknar planeringstid? Är en av orsakerna att lärarna upplever ett motstånd 

från eleverna och vårdnadshavare att vara ute i naturen med eleverna? Följande citat beskriver 

delvis utmaningarna för att lyckas med utevistelse i naturen. ”För att utnyttja denna potential 

krävs kunskap om hur undervisningen kan planeras, organiseras, genomföras och bearbetas 

samt insikter om dess för- och nackdelar (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.10).” Då vi är 

nyfikna på hur det ser ut i praktiken och hur lärare i fritidshem går tillväga för att lyckas med 

utevistelse i naturen är vår intention att denna studie ska ge vissa svar på det. Vi hoppas även 

att denna studie öppnar upp för fortsatt diskussion om vad naturen som resurs kan ge eleverna 

kopplat till bättre hälsa, lärande och utveckling.  
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2 Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs i det här kapitlet olika perspektiv på naturens betydelse för människan, 

lärandet och hälsan. I kapitlet presenteras två teoretiska perspektiv kopplat till 

utomhuspedagogik och till hälsan. Bakgrunden beskriver vidare naturen och negativa aspekter 

i relation till barn och elever. Kapitlet avslutas med att koppla samman naturen i relation till 

undervisning i fritidshem. 

2.1 Naturen och människan 

Naturen har ur ett historiskt perspektiv varit en naturlig del i människans liv. För bara några 

generationer sedan var det normala att bo på landet och arbeta med vad naturen kunde ge 

genom jordbruk, skog, jakt och fiske. Under industrialiseringens framväxt flyttade människor 

in till städerna. Detta ledde till att flera olika naturrörelser som till exempel Turistföreningen, 

Friluftsfrämjandet och Scoutrörelser skapades. Naturrörelserna skapades som en motvikt till 

det osunda stadslivet med dess faror för både kropp och själ (Sandell, 2011). Friluftslivet sågs 

som en del i uppfostran av barn och ungdomar och det gällde att stärka nationen som helhet 

för bättre hälsa, kondition och välbefinnande. I dagens moderna samhälle lever vi med hög 

standard där vi har allt i bekväm närhet till exempel dricksvattenledningar, el, mat och 

konsumtionsvaror. Samtidigt är vi beroende av att vår relation till naturen är långsiktigt 

hållbar. För att skapa den relationen är det viktigt att vi har en egen relation till naturen, då det 

annars finns en risk att det blir tomma ord eller en tillfällig trend att försöka ändra livsstil för 

ett mer hållbart samhälle (Sandell, 2011). Allemansrätten beskrivs i Sténs och Sandström 

(2014) artikel som en viktig identitet och självbild av Sverige. Den allmänna uppfattningen i 

Sverige är att allemansrätten är unik i världen och ses som en national skatt som är väl värd 

att bevara. Författarna menar vidare att Sverige inte är unik då flera länder som Finland, 

Norge, Island, Skottland och Schweiz har liknande tillgänglighet till naturen. Det som skiljer 

Sverige och Finland åt övriga länder är att rättigheter och skyldigheter vad människor får göra 

i naturen inte är reglerad i lag. Rättigheterna och skyldigheterna bygger istället på riktlinjer, 

rekommendationer, kunskap och fostran från generation till generation hur allemansrätten ska 

värnas och respekteras (Sténs & Sandström, 2014).  

          I ett forskningsprojekt som genomfördes av Lisberg och Ouis (2014) lyfter forskarna 

fram att människor från olika länder har olika relationer till naturen. En stor skillnad var 

åsikterna om hur man skulle vistas i naturen och vad man skulle göra där. Skandinaver 

föredrog att vandra eller uppleva mer extrema strapatser till skillnad mot människor med 

bakgrund ifrån mellanöstern som föredrog mer att umgås i naturen. Naturvistelsen hade ett 

mer socialt värde där man till exempel ville ta sig till en bekväm och vacker plats, sedan 
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stanna där för att äta och umgås. Att vara ute i dåligt väder och gå långt sågs som egendomligt 

och onödigt beteende. Projektet lyfter fram vikten av att tänka på att deltagarna kanske inte 

har samma målbild med naturen eller samma naturrelation. Ett sätt att mötas kring naturen var 

kommunikation, och då deltagarna fick berätta vad naturen betyder för dem berättade samtliga 

deltagare att naturen var ett slags finrum, en vacker arena för upplevelser utanför vardagen. 

Det som kom fram var även att deltagarna hade olika uppfattningar hur man skulle bete sig i 

detta finrum (Lisberg & Ouis, 2014).  

2.2 Naturen och lärande 

Naturens påverkan på lärandet går tillbaka långt i historien. Under upplysningstiden var Jean 

Jacques Rousseau (1712 – 1784) en förespråkare av att använda sig av naturen. Han ansåg att 

naturen var viktig för barns inlärning. Det var enligt Rousseau betydelsefullt för barnen att de 

fick möta verkligheten i sitt lärande. I början av 1900-talet byggde flera kända pedagoger 

vidare på Rousseaus teorier. Mest känd är kanske John Dewey som myntade uttrycket, 

learning by doing (Dewey, 1990). Lärande med kroppen och framförallt sinnena är det som 

knyter dessa pedagoger samman. Szczepanski (2007) kopplar ihop dessa pedagogers teorier 

med utomhuspedagogiken i dagens skola, som erbjuder eleverna möjligheter till att lära med 

både kropp och sinne ute i naturen. Mötet med naturen är både en källa till lärande, hälsa och 

psykiskt välbefinnande hos eleverna. Därför är utomhuspedagogik och utevistelse i naturen en 

viktig del i verksamheten i skola och fritidshem. Utomhuspedagogik är ett begrepp som 

innefattar ett helhetslärande med fokus på lärande i utomhusmiljö. Kärnan i begreppet 

utomhuspedagogik är att ge elever en upplevelse och platsrelaterat lärande knutet till 

utomhusmiljöer. Utomhuspedagogiken erbjuder ett lärande som speglar gamla tider i den 

svenska skolan. Från 1842 när folkskolan blev obligatorisk användes utomhusmiljön och 

landskapen som grund i lärandet. Skolan skulle då ge kunskap om hantverk, odling, 

boskapsskötsel, jakt och fiske. Dessa områden hade innan folkskolans bildande lärts från 

generation till generation. I de senare årtiondena har skolan tagit över ansvaret att knyta ihop 

teori och praktik (Szczepanski, 2007). 

          Gray och Martin (2012), visade att skolor som bedriver undervisning i naturen 

utvecklar elevernas kunskaper och färdigheter om hur naturen ska förvaltas och tas om hand 

för hållbar utveckling. En annan viktig del i lärandet som sker är det som sker under leken 

som uppstår i naturen. Barn som kontinuerligt leker i skogen blir mer självständiga och 

engagerade. Leken som uppstår i skogen bjuder in till fantasi och en mer gränslös lek. Gray 

och Martin (2012) samt Szczepanski (2007) menar att lek i skog och natur stimulerar barnens 

samtliga sinnen, det gör att barnens sinnen är på alerten och därmed mer mottagliga för 
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inlärning. Mårtensson (2004) menar att utomhus har eleverna mer rörelsefrihet under leken. 

Detta gör att eleverna får ett tätare samspel med miljön. Ute i naturen får de använda kroppen 

mer än rösten vilket skapar en annan typ av lek.      

2.3 Naturen och hälsan 

Världshälsoorganisationens (WHO) vision av hälsa för 2020 är att Europa skall förbättra 

invånarnas hälsa och välmående, minska olikheter kopplade till hälsa, stärka den allmänna 

hälsan och försäkra att det finns infrastruktur som till exempel sjukhus med hög tillgänglighet, 

likvärdig behandling och kvalité (WHO, 2019). WHO:s traditionella definition av begreppet 

hälsa är enligt Folkhälsomyndigheten (2019) fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. En 

välkänd och erkänd teori som fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa 

är Aaron Antonovsky salutogena teori (Antonovsky, 2005). Den salutogena teorin fokuserar 

på faktorer som orsakar och upprätthåller hälsa. Enligt teorin benämns dessa motgångar som 

stressorer och är olika från individ till individ beroende på hur vi upplever och hanterar dessa 

motgångar. Hur vi hanterar dessa motgångar beror på hur vi förstår dem och gör dem 

begripliga för oss och enligt Antonovsky har det en direkt påverkan på vår hälsa. Antonovsky 

utvecklade en modell som förkortas KASAM, som står för känsla av sammanhang. Modellens 

innebörd består av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet 

förklaras det att av alla motgångar som människan möts av i livet har individen olika nivåer 

av förståelse för dessa motgångar. Kan individen förstå och acceptera motgångarna är det 

lättare att göra dem begripliga och gå vidare i livet. Hanterbarhet handlar om hur individen 

klarar av att möta de krav som andra ställer. Har individen en hög känsla av hanterbarhet 

kommer individen inte känna sig som ett offer, utan kan gå vidare även efter olyckliga 

händelser i livet. Meningsfullhet beskrivs i KASAM:s modell som en motivationskomponent. 

Individer med hög meningsfullhet kan se motgångar och problem mer som en utmaning än en 

negativ börda, och det handlar mycket om individens inställning till dessa motgångar och 

problem. Modellen känsla av sammanhang (KASAM) förklaras även med att om en person 

har höga värden inom samtliga tre områden, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har 

den personen en bättre förmåga och förutsättningar att klara av och hantera negativa 

motgångar i livet. Enligt modellen har den personen då en hög KASAM (Antonovsky, 2005). 

Jacobsson (2017) bygger vidare på Antonovskys teori och vad skolan kan erbjuda för att 

elevernas hälsa ska främjas. För att eleverna ska utveckla en hög KASAM ska skolan erbjuda 

en miljö som består av lärare som tar ansvar och utgör viktiga frisk- och skyddsfaktorer för 

eleverna. Miljön kan till exempel vara pedagogernas förhållningssätt som stärker elevernas 

självkänsla eller ett effektivt antimobbningsarbete inom skola och fritidshem. Negativa 
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faktorer inom skolan som bidrar till stressorer och motgångar för eleverna kan till exempel 

vara skolk, stress vid prov med för höga krav, låga betyg, resursneddragningar, negativt 

bemötande, utanförskap och mobbning. Jacobsson (2017) för fram att ansvaret ligger hos 

samhället, skolan och fritidshemmet, men även hos den enskilde individen. En viktig 

utgångspunkt är att reflektera över vad hälsan har för betydelse för individen samt vad 

individen själv kan påverka för att uppnå bättre hälsa. En vanlig företeelse idag är olika 

förskolor som inriktar sig på olika sorters pedagogik. Ur och Skur förskolor hämtar sin 

inspiration i utomhuspedagogiken och friluftslivet. Förskolor med Ur och Skur profil arbetar 

med upplevelsebaserat lärande i utomhusmiljöer. Ur och Skur-förskolor är en svensk 

företeelse då första förskolan av dess slag såg dagens ljus 1985 på Lidingö utanför Stockholm 

(Änggård, 2014). Utomhusverksamheten på Ur och Skur-förskolor gör att barnens kroppar 

tränas och att de får god kondition av all rörelse. Barnen blir hungriga och trötta på ett 

naturligt sätt när de rör sig i naturmiljön. Dagsljus och frisk luft ger barnen en bra dygnsrytm 

och en grund för bra aktivitet, vila och kost. Vidare menar Änggård (2014) att utomhusmiljön 

leder till lägre stressnivåer och att eleverna håller sig friskare, då inomhusmiljön innehåller 

mer buller och konflikter. Szczepanski, (2007) menar att det samhälle vi idag lever i har gjort 

att vi lever längre bort från naturen. Hälsan både psykiskt och fysiskt har försämrats, 

framförallt hos unga människor. Skolan behöver ge eleverna verktyg för att befinna sig i 

naturen och därigenom förbättra sin hälsa.  Dagens unga människor lever i en allt mer 

teknologisk och urbaniserad värld, vilket gör dem främmande för naturens landskap. Hälsan 

ligger till grund för Szczepanskis modell för lärande utomhus. Hälsan påverkar lärandet då en 

individ med god hälsa lär sig bättre både i utom- och inomhusmiljöer. I lärandemodellen 

nedan möts utomhusaktivitet, miljöundervisning samt elevens personliga utveckling. 

Lärandemodellen skapar grunden för lärande med alla sinnen i naturen enligt Szczepanski 

(2007). 

 

Figur 1: Szczepanskis lärandemodell för utomhuspedagogik (Szczepanski, 2007). 
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2.4 Naturen och negativa aspekter 

Den litteratur som refereras till i studien visade främst på att utevistelse i naturen har positiva 

effekter på individen. Det finns däremot vissa negativa aspekter som kan vara bra att tänka på 

som lärare. En rapport från Socialstyrelsens (2013) har utrett frågor om allergirelaterade 

besvär bland barn och ungdomar i samband med deras vistelse i skola och förskola. Rapporten 

kom fram till att kunskapen i skolan om barns överkänslighet och allergirelaterade besvär 

behöver bli bättre. I rapporten presenteras en studie av en genomsnittlig skolklass med 30 

elever. Av dessa elever finns tre barn med astma, fyra med allergisk snuva samt två barn med 

födoämnesöverkänslighet. Studien visade att det är en stor andel av eleverna i en skolklass 

som sannolikt får problem vid utevistelse i naturen främst under våren då pollenhalterna är 

höga. Rapporten lyfter fram som ett konkret exempel att kombinationen av nationella prov 

och utomhusidrott under pollensäsongen leder till sämre resultat för elever som har 

pollenallergi. Å andra sidan tar Folkhälsomyndigheten (2015) upp risken för barn med solens 

UV-strålning. Då barn har tunnare hud än vuxna och bränner sig lättare vilket ökar risken med 

att drabbas av hudcancer senare i livet. Ett sätt att skydda barnen är därför planering av 

barnens utemiljöer med skuggande träd, buskar eller andra solskydd som viktiga. 

Myndigheten lyfter även att under varma dagar är det extra viktigt att barnen dricker mycket 

vatten, tar pauser och att aktiviteterna anpassas för att inte bli för krävande för barnen.  

          Änggård (2014) skriver att invändningar mot utomhuspedagogik i Ur och Skur-

förskolor kan vara att barnen får sämre förmåga att utveckla finmotorik, och att barnen inte 

blir vana vid att använda digitala verktyg som datorer eller läsplattor och riskerar att komma 

efter barn som går på traditionella förskolor. Vidare att små barn som inte har stort ordförråd 

behöver leksaker och föremål som hjälp när de lär sig nya ord och begrepp för att göra sig 

förstådda. Det är något som saknas när de är utomhus. Änggård (2014) utvecklar vidare att 

barn som inte är vana vid lek i skogen måste bli introducerade för att upptäcka nya lekmiljöer 

i skogen, precis som barn vid första anblick blir introducerade till hur och vad man leker vid 

till exempel rutschbanor och gungor. En framgångsfaktor för att barnen ska känna igen sin 

lekmiljö i naturen är att hitta en egen plats i naturen som elevgruppen regelbundet kan 

återkomma till. Naturplatsen behöver inte vara speciellt märkvärdig, men den måste vara 

lagom utmanade och spännande i förhållande till barnens olika åldrar. Författaren 

sammanfattar de viktiga aspekterna med utomhuspedagogik genom att förklara vikten av att 

hitta en balans mellan utom- och inomhusaktiviteter för barn. I Ur och Skur-förskolor lyfts 

vikten av att överväga vilka aktiviteter som passar bäst utomhus eller inomhus fram. Det är 
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främst blandningen av aktiviteter utom- och inomhus som är mest givande för barnens lärande 

(Dahlgren, 2007; Fägerstam; 2012; Szczepanski, 2007).  

2.5 Naturen och fritidshemmet 

Naturen har länge varit en del av svenska skolan och således också en del av fritidshemmet. 

Fritidshemmet växte fram ur de gamla Arbetsstugorna som uppstod i slutet på 1800-talet då 

man såg ett behov av att minska barns inblandning i den växande problematiken som fanns i 

Sveriges städer, då det var en del av industrialismen som växte fram i landet. Arbetet i 

arbetsstugorna skulle göra barnen mer ordningsamma och självständiga. Arbetsstugorna blev 

ett komplement till folkskolan och syftet var att ta hand om de fattigare barnen och undvika 

att de drev omkring i landets städer (Rohlin, 2001). Med tiden har barns status i samhället 

höjts vilket gjorde arbetsstugor överflödiga. Fokus flyttades över till läxläsning och 

rekreation. De som arbetade i vad som nu ska kallas eftermiddagshem går under benämningen 

barnträdgårsdslärarinnor, dåtidens förskollärare (Rohlin, 2001). Under den tiden jobbade både 

skola och eftermiddagshem med att använda sig av uterummet, framförallt skolgården som 

var en väl planerad yta för både lek, lärande och till viss del arbete (Larsson, 2011). 

1988 kom det pedagogiska programmet för fritidshemmet som utgavs av socialstyrelsen. 

Pedagogiska programmet vägledde verksamheten till det att Skolverket tog över vid årsskiftet 

1997–1998 (Rohlin, 2001). Programmet fokuserade på att stärka eleverna och arbeta 

kompensatoriskt mot hemmet. Det tog även upp vikten av att använda naturen och 

utevistelsen i samband med elevernas tid på fritidshemmet. Bland annat poängterar 

Socialstyrelsen hur viktig naturen är för barns utveckling och lärande. Naturen beskrivs också 

som en viktig del i identitetsbyggandet hos barnet. I texten står bland annat att skriva, läsa, 

räkna samt kunskap kring natur och kultur är viktiga områden för att bli en aktiv 

samhällsmedborgare. Inte i några styrdokument efter 1988 har naturen, utevistelsen eller 

friluftsliv nämnts lika många gånger som här (Socialstyrelsen, 1988:7). Skolverket har från 

1999 lämnat riktlinjer för fritidshemmen med sina allmänna råd och kommentarmaterial. 

Allmänna råd kring fritidshemmet har getts ut av Skolverket i omgångar, 1999, 2007 samt 

2014. Dessa allmänna råd går in på beskrivningar kring hur utomhusmiljön runt skolan och 

dess utformning. Begreppen natur, utevistelse eller friluftsliv nämns inte vid något tillfälle i 

texterna (Skolverket, 1999; 2007; 2014). 2016 fick fritidshemmet ett eget kapitel i Lgr11. 

Med kapitlet kom Skolverket också ut med ett kommentarmaterial där de förtydligade 

innehållet i kapitlet. I detta material nämner Skolverket vid flera tillfällen vikten av 

utevistelsen (Skolverket, 2016). I fritidshemmets egna kapitel beskrivs vidare hur 

fritidshemsverksamheten skall erbjuda både möjlighet till lärande och rekreation i naturen. I 
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samband med införandet av kapitel 4 nämns också sambandet mellan natur och förbättrad 

hälsa hos eleverna. Detta är första gången som styrdokumenten ger fritidshemmet och dess 

verksamhet ett delansvar för hälsofrågan hos landets barn. I kapitlet framgår det att 

fritidshemslärare skall arbeta för att öka elevernas intresse för naturen samt ge dem möjlighet 

till utevistelse i olika kontexter. Fritidshemmet skall dessutom ge eleverna en likvärdig 

möjlighet att delta aktivt i förenings- och friluftsliv efter skoldagens slut. Det kan genomföras 

i samverkan med olika föreningar under fritidstid. Läroplanen betonar vikten av naturens 

betydelse när det kommer till hälsa och rörelse i ett långsiktigt perspektiv för elevens 

utveckling till en hälsosam medborgare (Skolverket, 2018). 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidshemslärare upplever naturen och vilken 

betydelse den har för elevernas utveckling och lärande. 

• Vilken betydelse har utevistelse i naturen för lärarna i det pedagogiska arbetet med 

eleverna? 

• Hur arbetar lärarna med utevistelse i naturen i fritidshemmet? 

• Vilka möjligheter eller hinder upplever lärarna när det gäller elevers utevistelser i 

naturen under fritidshemstid? 

4 Metod 

I studien användes en kvalitativ forskningsmetodik i form av semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) ger kvalitativa metoder svar på frågor som rör yttrande och 

specifika händelser hos människor. Den kvalitativa metoden är en direkt motsats till 

kvantitativa metoder som istället syftar till att söka mer exakta svar kring till exempel antal, 

längd och år. Bryman (2011) skriver att den kvalitativa metoden har fokus på att tolka och 

förstå intervjupersonens upplevelser och uppfattningar. I kvalitativa studier är det vanligt att 

använda sig av kvalitativa intervjuer för att samla in data. Bryman (2011) förklarar begreppet 

kvalitativ intervju med att de två viktigaste formerna av intervjuer är ostrukturerade och 

semistrukturerade. I ostrukturerade intervjuer har intervjuaren oftast bara en enda fråga och 

intervjupersonen får svara fritt. Dessa intervjuer liknar mer ett vanligt samtal. Den 

semistrukturerade intervjun består oftast av en intervjuguide där den intervjuade får berätta 

fritt utifrån öppna frågor. Frågorna i studien för intervjun bygger på öppna semistrukturerade 

frågor från intervjuguiden. Användandet av intervjuguiden innebär att lärarna får reflektera 

över samma frågeområden. Intervjuaren kan ställa nya frågor som uppföljning av det som den 
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intervjuade har svarat och ordningsföljden i frågorna kan variera under intervjun. På det viset 

finns det goda förutsättningar att intervjun blir följsam och flexibel då intervjun anpassas efter 

det svar som lämnas. Olika synsätt och infallsvinklar hos den intervjuade bidrar till att olika 

svar ges vilket är en fördel i förhållande till studiens syfte och frågeställning (Alvehus, 2013; 

Bryman, 2011). Frågorna i intervjuguiden berör verksamheten och vardagen den intervjuade 

befinner sig i, det ökar kvaliteten i studien enligt Kvale och Brinkmann (2014). Under 

kvalitativa intervjuer är inspelning det bästa sättet att dokumentera det som berättas. I en 

kvalitativ intervju är det inte bara orden i sig som är av intresse för studiens resultat utan även 

hur det berättas. Inspelningen underlättar för den som intervjuar då fokus kan läggas på 

samtalet. En viktig sak under själva intervjusituationen blir att hantera den maktbalans som 

kan uppstå mellan intervjuare och intervjuade. Maktbalansen kan påverka intervjun och dess 

svar negativt och det är viktigt att intervjuaren låter den intervjuade stå i centrum. Själva 

medvetenheten av att samtalet spelas in kan också påverka intervjun negativt (Bryman, 2011). 

4.1 Urval 

För att uppnå studiens syfte samt få svar på frågeställningarna har urvalet baserats på 

målinriktat urval. Brymans (2011) definition av målinriktat urval är att urvalet görs utifrån 

målet med forskningen, det vill säga syftet för studien. Det målinriktade urvalet syftar också 

till att hitta intervjupersoner som kan ge relevanta svar på de frågor som ställs. Urvalet i 

studien består av behöriga fritidshemslärare som är verksamma på lågstadiet. Skolorna där de 

olika fritidshemslärarna är verksamma har olika geografiska förutsättningar att bedriva 

verksamhet i naturen. Intervjuerna har genomförts med sex stycken fritidshemslärare på sex 

olika fritidshem. Lärarna benämns i studien med fingerande namn och består av två män och 

fyra kvinnor i åldrar från 28 till 64 år. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är detta ett sätt att 

avidentifiera de som har intervjuats.  Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är sex till åtta 

intervjupersoner relevant för en kvalitativ studie av den här storleken. Vidare skriver Alvehus 

(2013) att en homogen urvalsgrupp underlättar att jämföra resultatet, men att en heterogen 

urvalsgrupp bidrar till en bredare insikt i det fenomen som studeras och bidrar till ökad 

nyansrikedom. Urvalet i studien bestod främst av en homogen urvalsgrupp och till viss del 

även heterogen då alla fritidshemsverksamheter är unika med anledning av olika 

förutsättningar på varje skola.  

4.1.1 Presentation av lärarna i studien 

Lärare vid intervju 1 presenteras med fingerat namn Bodil. Hon har lång erfarenhet som 

fritidslärare och har ett genuint intresse av naturen både privat och inom skolan och 

fritidshemmet. Bodil är uppväxt och bor på en gård, hon har en naturlig koppling till vad 
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naturen och skogen ger dels privat som avkoppling med trädgårdsskötsel, dels i produktion 

kopplat till arbete med skogsplantering och djurskötsel. Bodil arbetar på en skola som har 

nära till varierad naturmiljö. Upptagningsområdet för skolan speglar en homogen 

elevsammansättning med liknande bakgrund. Bodil arbetar med elever som går i förskoleklass 

till årskurs 3. Lärare för intervju 2 presenteras med fingerat namn Kerstin. Hon har lång 

erfarenhet som fritidslärare och har ett stort intresse av naturen både privat och inom skolan 

och fritidshemmet. För Kerstin betyder naturen rekreation. Naturen är en källa till att hämta 

kraft och få distans till livet. Ända sedan hon var liten har naturen varit viktig. Kerstin har ett 

stort intresse av naturen, växter och djur. Kerstin arbetar på en skola som har nära till 

varierande naturmiljöer. Kerstin arbetar med elever främst i förskoleklass och till viss del 

även elever i årskurs 1 och där skolans upptagningsområde består av elever med olika 

bakgrunder. Lärare vid intervju 3 presenteras med fingerat namn Olof. Han har några års 

erfarenhet som fritidslärare och har ett intresse av naturen både privat och inom skolan och 

fritidshemmet. Olof är uppväxt i nära anslutning till naturen och tycker att naturen ger honom 

avkoppling och ett inre lugn. Olof arbetar på en skola som ligger nära ett stort och varierat 

naturområde. Skolans upptagningsområde har elever med olika bakgrunder. Han arbetar med 

elever som går i årskurs 2. Lärare för intervju 4 presenteras med fingerat namn Filip. Han har 

lång erfarenhet av yrket som fritidslärare. Filip har ett stort intresse av naturen och har haft 

med sig det sedan barnsben. Intresset för naturen finns även inom yrket. Filip arbetar på en 

skola som har stor tillgång till olika naturmiljöer. Skolan är geografiskt placerad utanför en 

mindre tätort. Upptagningsområdet för skolan är geografiskt utspritt. Eleverna på skolan har 

liknande homogen bakgrund.  Filip arbetar med elever som går i förskoleklass och årskurs 1. 

Lärare för intervju 5 presenteras med fingerat namn Josefin. Hon har 30 års erfarenhet av 

yrket som fritidslärare. Josefin har ett intresse för naturen och trivs framförallt med att gå 

omkring i skogen och hitta lugn och ro. I skolan använder hon sig mycket av skogen både i 

samverkan och på fritids. Skolan Josefin arbetar på ligger i utkanten av en tätort och har god 

tillgång till olika skogsmiljöer. Eleverna på skolan bor i samma villaområde och har en 

homogen, likvärdig bakgrund. Josefin arbetar med elever i förskoleklass och årskurs 1. 

Lärare vid intervju 6 presenteras med fingerat namn Sandra. Hon har några års erfarenhet av 

yrket från några olika skolor. Sandra är uppväxt på landet. Skogen och naturen har alltid varit 

en viktig del av hennes fritid. Idag spenderar hon mycket tid med familjen i naturen. I yrket 

använder hon sig av naturen varje vecka men hon önskar att det hade varit mer. Skolan ligger 

mitt i en tätort med promenadavstånd till olika skogsområden. Eleverna på skolan har till viss 

del olika bakgrund. Sandra jobbar med elever i förskoleklass. 
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4.2 Genomförande 

Utifrån det valda området skapades en intervjuguide som fungerade som stöd i de 

semistrukturerade intervjuerna som genomfördes (se Bilaga 1). Skapandet av frågorna tog sin 

utgångspunkt från Kvale och Brinkmann (2014) beskrivande av kvalitativa 

forskningsintervjuer, då studiens ansats var att undersöka lärarnas olika upplevelser om 

naturen. Efter godkännande från handledare av intervjuguiden påbörjades intervjuerna. 

Skribenterna ringde och bokade tid med respektive lärare, det upplevdes att några lärare hade 

svårt att planera in tid för intervju. Från den första intervjun till sista, var det ungefär två 

veckors mellanrum i tid. Under den tiden utvecklades uppsatsens andra delar. Mobiltelefon 

användes som inspelning och intervjuerna varierade mellan cirka 30 till som längst cirka 53 

minuter. För att spara tid genomfördes tre intervjuer var, med en lärare vid varje 

intervjutillfälle. De semistrukturerade frågorna från intervjuguiden upplevdes vara öppna och 

följsamma under intervjuerna då lärarna berättade fritt, djupt och naturligt. Intervjuerna ägde 

rum på respektive skola och i ett enskilt rum utan störningsmoment. Det upplevdes att lärarna 

hade tagit sig tid till intervjun och var avslappnade samt att de tog sig tid till att svara på 

frågorna ordentligt. Genomförandet av den inspelade intervjun började med en kort 

presentation av oss, studiens syfte och lärarna informerades om de forskningsetiska 

aspekterna. Lärarna fick skriva under samtyckesblankett (se Bilaga 2). Därefter började 

intervjun med en inledande fråga där läraren fick berätta om sig själv, vilken skola och 

elevgrupp han eller hon arbetar på. Därefter följde intervjuguidens frågor. Vid en av de första 

intervjuerna upptäckte en av skribenterna att samma fråga ställdes två gånger. Det gjorde 

ingenting då svaret blev fylligare och ännu mer utvecklat. Efterhand fick skribenterna en bra 

känsla och uppfattning när respektive fråga var besvarad, så kallad empirisk mättnad hade 

uppnåtts. Direkt efter varje intervju transkriberades materialet, för att säkerhetsställa god 

kvalité på transkriberingen då tolkningar och förståelse för vad lärarna hade sagt under 

intervjun var aktuella. 

4.3 Analysmetod och bearbetning av data 

Efter varje intervju transkriberades alla inspelade ljuddata över till text. Ahrne och Svensson 

(2015) förklarar att den transkriberade texten är det empiriska material som är grunden för 

studiens analys. För att analysera det empiriska materialet användes i studien innehållsanalys. 

Innehållsanalysen syftade till att hitta koder i det empiriska materialet. Koderna som hittades 

benämns i denna analysen som nyckelord. Nyckelorden gjorde det möjligt att hitta fram till 

olika teman. Under hela avkodningen var målet att hitta de likheter samt olikheter som finns i 

lärarnas upplevelser. Den slutliga delen i analysen var att väga samman det empiriska 
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materialet med tidigare forskning och den teori som finns med i studiens bakgrund (Larsen, 

2009). För att få fram användbart material var målet med analysen att hela tiden sortera, 

reducera och slutligen argumentera för att få fram ett resultat som svarar mot studiens syfte 

och frågeställning (Rennstam & Wästerfors, 2015). Under transkriberingen av texten 

observerades olika gemensamma mönster hur lärarna hade svarat. För att sedan få en 

övergripande syn på materialet lästes alla intervjuer flera gånger. Skribenterna läste även 

varandras intervjuer för att få en större överblick över materialet. Därefter avkodades 

transkriberingarna och olika övergripande nyckelord hittades för lärarnas gemensamma 

upplevelser. För att hitta de gemensamma nyckelorden i intervjuerna markerades dessa med 

olika färger. Alla nyckelord med samma färg fördes ihop och bildade fyra olika övergripande 

teman. De teman som identifierades var, lärarens upplevelser av naturen, lärande och 

utveckling i naturen, möjligheter i verksamheten samt hinder i verksamheten. Under dessa 

teman placerades sedan de olika nyckelorden samt vad lärarna berättade i samband med 

nyckelordet. För att hitta relevanta citat ur lärarnas intervjuer var det viktigt att varje lärares 

ord fick väga lika tungt i resultatet. Under analysen var diskussion och reflektion en viktig 

faktor för att tolka och sortera materialet. Detta hjälpte oss också att reducera materialet till en 

hanterbar nivå.  

4.4 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie består av fyra kriterier, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdigheten 

förklaras att skribenterna säkerhetsställer att studien har genomförts enligt de regler som 

finns. Överförbarhet betyder att studiens resultat skall kunna överföras till andra liknande 

studier. Vi har försökt stärka trovärdigheten i studien då lärarna utgör ett målinriktat urval och 

uppfyller syftets kriterier. Skribenternas uppfattning är att antalet lärare i studien, sex stycken, 

är trovärdigt i förhållande till syfte och studiens storlek. Studiens resultat upplevde vi till viss 

del vara begränsad för större generaliseringar då resultatet bara avspeglar sig från ett mindre 

urval i studien och är inte en kvantitativ metod. Studien håller en nivå av överförbarhet då 

resultat- och diskussionsdelen i studien går att använda i praktiken till andra fritidshem, som 

upplever liknande förhållande till utevistelse i naturen. Pålitlighet innebär att studien har en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla väsentliga delar, som till exempel syfte och 

frågeställning, metod och urval. Möjligheten att styrka och konfirmera betyder att innehållet i 

studien är saklig och objektiv, och inte blivit påverkad av skribenternas personliga 

värderingar. Studiens resultat är pålitlig då alla delar redovisades samt att ljudinspelningar, 

transkriberingar och analysmetod användes för att säkerhetsställa att lärarnas upplevelser 
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skildrats på ett korrekt sätt. Då studien syftar till att lyfta fram lärarnas egna upplevelser i 

relation till syfte och frågeställning har intentionen varit att lärarna fått svara fritt och 

berikande utan någon avsiktlig påverkan från oss. Bryman (2011) beskriver att det inom 

forskningsfältet finns uppfattningar om brister med kvalitativ intervju som 

undersökningsmetod. Forskare menar att kvalitativ undersökning kan bli för subjektiv då 

intervjuarens egna intressen och personliga förhållande med den som blir intervjuad påverkar 

svaren vid intervjun. Ett annat problem som lyfts fram i kritiken mot kvalitativa 

forskningsresultat är att svaren inte går att generalisera till andra miljöer då underlaget vid 

intervjuerna är för litet för att kunna representera en större grupp eller område. 

Datainsamlingen från intervjuerna har spelats in i syfte att spara empirin till dess att 

examensarbetet är godkänt. Intervjuerna transkriberas som underlag för oss och som 

kvalitetskontroll vid granskning av datamaterialet. Som kvalitetssäkring har skribenterna 

lyssnat på det inspelade materialet och samtidigt läst transkriberingarna för att säkerhetsställa 

att vi uppfattat, tolkat och tagit del av samma data.  

4.5 Etiska aspekter 

För att studien ska upprätthålla god forskningssed krävdes insikt och förståelse för begreppen 

sekretess, tystnadsplikt och konfidentialitet. Under hela processen eftersträvades ett arbetssätt 

som genomsyrades av transparens i form av offentlighet, öppenhet och insyn enligt 

Vetenskapsrådet (2017). De båda förhållningssätten, att upprätthålla god forskningssed och 

samtidigt under hela studien förhålla sig till transparens var en balanskonst. Det krävdes ett 

metodiskt och reflekterande arbetssätt för att studien skulle balansera de två olika 

förhållningssätten. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det grundläggande individskyddskravet 

kan delas upp i fyra huvudkrav som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet betyder att de som vi intervjuar blir informerade om studiens syfte samt 

att deltagandet är frivilligt. Informationskravet innebär även att den information som samlades 

in enbart kommer användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna har vi 

informerat lärarna att den information som samlas in har endast skribenterna samt examinator 

och handledare rätt att ta del av. 

Samtyckeskravet innebär att i studien har de intervjuade rätt att bestämma om sin egen 

medverkan. Då studiens intervjuer inriktade sig på vuxna, kringgår studien deltagande under 

15 års ålder och omfattas inte av forskning av etisk känslig form (Vetenskapsrådet, 2002). 

Lärarna har informerats av samtyckeskravet skriftligt från studiens samtyckesblankett samt 

muntligt informerats innan intervjun påbörjades. 
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Konfidentialitetskravet innebär att lärarnas personuppgifter förvarades på ett sätt så obehöriga 

inte ska kunna ta del av dem. Om känsliga uppgifter innefattas i studien skall en tystnadsplikt 

undertecknas. I studien skall den information som kommer fram under intervjuerna 

avidentifieras för att inte utomstående skall kunna identifiera var informationen kommit ifrån 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna har lärarna informerats muntligt om 

konfidentialitetskravet. Vid intervjuerna hade inga känsliga uppgifter kommit fram. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlades in under intervjuerna inte får användas 

i annat syfte än till forskningen. Uppgifterna får inte lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 

syften utanför forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna som samlades in från 

intervjuerna har endast använts till examensarbetet. De intervjuade har fått ta del av 

examensarbetet. 

5 Resultat 

Kapitlet inleds med hur lärarna upplevde naturen. Sedan redovisas lärarnas upplevelser av 

vilken betydelse utevistelsen har för elevernas utveckling och lärande. Därefter beskrivs 

möjligheter och hinder som lärarna upplevde när det gäller elevernas utevistelse i naturen 

under fritidshemstid. Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning. 

5.1 Lärarnas upplevelser av naturen 

Lärarna beskrev sina upplevelser av naturen som rekreation, att den gav ett inre lugn, 

avkoppling och att det är där de kan hämta kraft. Lärarna förde fram att de upplevde att 

naturen har varit en stor del av deras liv sedan de var barn. Bodil är uppväxt på bondgård och 

bor idag på en gård med skogsbruk och djurskötsel, hon berättade att: “det är både avkoppling 

och arbete när jag tänker på naturen”. Sandra berättade att hon växte upp på landet med närhet 

till naturen och sade att:  

[…] vi bodde ju på landet när jag var liten och vi var jättemycket i skogen, o vi åkte 

skidor o vi plockade svamp och lingon och så. Och det har vi fortsatt med för vi vill ju 

ge till våra barn också. 

 Andra lärare nämnde olika aktiviteter i skogen som de gjorde med sina föräldrar, bland annat 

skidåkning, korvgrillning och vandring. Flera av lärarna upplevde att de kan rensa huvudet på 

tankar när de är ute i naturen. Lärarna upplevde också att de får en skön känsla i kroppen och 

huvudet av det som naturen ger. Josefin sammanfattade dessa känslor med: ”när jag tänker på 

naturen så tänker jag på rekreation. Att man kan gå och sitta i naturen och fundera och när 

man går kan man komma på andra tankar”. Samtliga lärare berättade att naturen även ger dem 

motion och rörelse. Lärarna använde sig av naturen på olika sätt föra att få motion. Motionen 

ses som en viktig del för både hälsan och rekreationen hos lärarna.  Filip sade att han springer 

mycket i skogen och Josefin och Kerstin nämnde promenader som viktig motion och 



15 | S i d a  
 

avkoppling. Bodil använde naturen till friluftsliv som motion och friskvård då hon tycker om 

vandring i fjällen, plocka svamp och åka längdskidor.  

5.2 Lärande och utveckling i naturen 

Samtliga lärare berättade att lärandet i naturen är begränsningslöst, att det inte finns några 

hinder för vad människan kan lära av, i och om naturen. Lärandet i naturen är med sinnena, 

eleverna får känna, lukta, göra, se, höra och smaka, det ger eleverna ett helhetslärande. Det 

gör att eleverna får interagera mer med lärmiljön samt bli en del av lärandet. Lärarna 

berättade om de upplever att eleverna är mer fokuserade och medvetna när de aktiverar 

samtliga sinnen i samband med lärande i naturen. Bodil berättade om hur hon ser på elevernas 

sinnen i samband men utevistelsen i naturen: 

[…] jag tror ju att skogen eller naturen som inte är en skolgård gör liksom att man 

upplever så mycket mer med alla sina sinnen...man använder sin kropp och man 

använder sina sinnen på ett helt annat sätt...och alla mår bra av att vara i skogen och 

naturen. 
Det praktiska lärandet går hand i hand med att eleverna får använda alla sinnen och hela 

kroppen när de lär sig saker i utemiljön. En stor del av det lärande som sker i naturen var 

enligt lärarna praktiskt. Sandra tyckte att det mest praktiska eleverna lär sig i naturen är att 

just vara i naturen. Enligt Josefin var eleverna mer fokuserade när de var i skogen: “Barnen 

koncentrerar sig bättre när dom är i skogen”. Samtliga lärare såg därför naturen som en 

naturlig lärmiljö med många fördelar. Några av lärarna nämnde miljöombytet i sig som en 

framgång. Olof berättade om olika lärmiljöer på skolan: 

[…] så är just naturen bra och en stor del av fritidshemmet för där får eleverna verkligen 

testa sig fram själva, utforska, leka och få komma iväg lite från det här man får ändå 

kalla den fyrkantiga vardagssituationen. För hemma kan det bli väldigt lätt att man bara 

hamnar innanför skolans väggar till nästa skoldag börjar då är de i liknande miljö igen 

samma byggnad och skolbänk och miljö. 

Kerstin berättade om fördelarna med att använda naturen som lärmiljö. Vid ett tillfälle 

arbetade eleverna med geometriska former i matematiken. I naturen fick eleverna gruppvis 

lägga olika geometriska former av pinnar. Hon berättade om hur en elev lärde sig något rent 

praktiskt i naturen och vet att eleven har försökt förstå geometriska former under skoltid i 

klassrummet tidigare. Eleverna pratade om olika geometriska former och hur de ser ut och så 

pekar eleven på rektangeln och sade: ”aha då vet jag hur den ser ut. Det kommer han 

fortfarande ihåg, han brukar prata om det när vi är i skogen. Det är helt fantastiskt, man blir så 

glad när det händer”.  

En aspekt som lyftes av lärarna är respekten som uppstår när eleverna är i naturen. En 

gemensam nämnare för detta är allemansrätten. Flera lärare berättade att de arbetar aktivt med 

att lära eleverna de rättigheter och skyldigheter man har i naturen kopplat till allemansrätten. 

Lärarna såg ett ansvar i att berätta för eleverna vilket förhållningssätt och regler som gäller 
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när de kommer till naturplatsen. Alla lärare berättade om allemansrätten för eleverna samt att 

eleverna måste hålla sig inom synligt avstånd för att alltid kunna se en vuxen. Filip såg arbetet 

med allemansrätten som ett sätt att komplettera skolan då han vet att de pratar om den under 

skoltid. Han uppgav att pratar de om det i samband med att de är ute i naturen får de en helt 

annan förståelse för allemansrätten. Han nämnde också genom att visa eleverna vad naturen 

kan erbjuda dem får de en helt annan respekt för naturen. Respekten för naturen är något Filip 

hoppades de har med sig hela livet. Filip nämnde ett exempel där barnen hittar en myrstack: 

”Då är det jätteroligt att kasta sten i den men då får man försöka prata med barnen. Man får 

faktiskt tänka sig för”. Lärarna upplevde att lärandet i naturen är situationsstyrt och 

upplevelsebaserat. Filip berättade att: “man tar tillfället i akt”. Kerstin utvecklade att det är 

mycket situationsstyrt lärande och att anpassning är viktigt: ”jag kanske har världens finaste 

planering, men så är det någon som hittar en nyckelpiga, ja då tittar vi självklart på 

nyckelpigan så måste man prata om det som händer just då.” Olof sade att: 

[…] det är så många intryck i naturen, vi öppnar upp saker för barnen vad skogen erbjuder 

och ett helt nytt tänk för barnen som de inte är vana vid, utveckling och den här viljan att just 

kunna skapa och vara kreativ är nog det mest.   

Den gemensamma nämnaren för lärande och utveckling i naturen under fritidshemstiden var 

leken enligt lärarna i vår studie. Leken skapar enligt lärarna den mest naturliga situationen för 

rörelse och ett aktivt lärande i naturen. Lärarna berättade att stora delar av utevistelsen i 

naturen är lek. Fem av sex lärare nämnde rollekar som den mest vanliga leken i skogen. Filip 

berättade om rolleken: ”Alltså det är mycket rollekar. Särskilt med de små, nja egentligen 

med de stora också. De har sina kojor som de har byggt och så går de tillbaka dit.” Fantasi, 

interaktion, utforskande, utrymme och samarbete är ord som återkommer i samtliga lärares 

svar när de pratar om leken som uppkommer i naturen. Filip och Olof berättade om de 

elevkonstellationer som finns på skolan bryts upp när de kommer till skogen. De upplevde att 

flera elever lekte med varandra som inte leker med varandra i vanliga fall på skolgården. Olof 

berättade: 

[…] det är verkligen att alla kan bidra med allting och verkligen när man ger sin i den 

här rolleken på just den platsen där alla befinner sig så känns det som alla är lika på 

något sätt. Är man med i leken så är man verkligen med oavsett vem man är. Så det är 

den största skillnaden man kan se på dom om man jämför med att dom leker på en 

vanlig skolgård. Det är fint att se det verkligen. 

När det kommer till begreppet utomhuspedagogik konstaterade samtliga lärare att ordet inte 

användes speciellt mycket i den vardagliga verksamheten. De gånger begreppet användes var 

i samband med arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet, vidareutbildningar eller i 

samverkan med andra lärarkategorier. Samtliga lärare håller dock med om att de arbetade med 

utomhuspedagogik men att de inte kommunicerar ut det ordet till eleverna. Samtliga lärare 
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återkopplade till att de upplevde ett lugn hos eleverna. Det kan jämföras med det lugn som 

lärarna berättade att de upplevde hos sig själva när de kom ut i naturen. Sandra berättar: “Ja 

men jag tänker ju att eftersom man märker skillnad på att dom blir ju glada och det ökar ju det 

psykiska välbefinnandet”. Den fysiska hälsan avspeglades i ökade motoriska färdigheter hos 

eleverna när de var i skogen enligt lärarna. Bodil och Filip nämnde båda hur eleverna 

utmanades i att springa och röra sig i skogen. De ansåg att eleverna idag var vana vid att 

springa på asfalt och röra sig på en skolgård. Transporten till och från skogen nämndes också i 

lärarnas intervjuer. Promenaderna till skogen sågs både som viktig för hälsan och för lärandet 

hos eleven. Filip är den enda läraren som knyter ihop naturvistelsen med hälsa och 

fritidshemmets styrdokument. Han berättade: ”Det står i våra styrdokument att vi ska arbeta 

med hälsa i olika miljöer och då blir det en ganska naturlig del tycker jag att man är ute och 

rör på sig i naturen.” 

5.3 Möjligheter i verksamheten 

Naturplatsen som lärarna går till varierade, tre av lärarna berättade att de har tillgång till en 

fritidsskog eller skolskog. Fem av sex lärare berättade att det tar cirka 10 minuters promenad 

från skolan till naturplatsen. De andra lärarna hade olika naturplatser som varierade på olika 

sätt men ingen officiell fritidsskog eller skolskog. En lärare berättade att naturplatsen ligger i 

anslutning till en lekplats. En annan lärare uppgav att naturplatsen omfattade tre olika slags 

natur och skogsmiljöer där läraren brukade variera mellan dessa platser. Terrängen, 

växtligheten, vattendrag och skogen skiljer sig åt från samtliga lärares berättelser. Det 

gemensamma var att det är trädslag och växtlighet samt att det finns ytor som är öppna för en 

samlingsplats. Fyra av lärarna sade att naturplatsen har en terräng där det finns branta 

kuperade partier. Tre av lärarna uppgav att vid naturplatserna fanns det vattendrag. Josefin 

berättade att de har tillgång till skolskog med tre olika samlingsplatser där det fanns ordnade 

grillplatser: 

Barnen gillar att gå till skolskogen där det är riktig storskog med stenar och klippor som de 

gillar att leka på. Ibland vill de bara leka lejon på klipporna och sådär. Men ett tag var det bara 

Star Wars dom ville leka.  

Kerstin förklarade hur en naturplats som de besöker ser ut: 

[…] där är det också en brant stigning upp som man får klättra upp och verkligen träna, pusta 

och stånka när man går upp dit, sen när man väl är uppe där så är det helt fantastiskt, mycket 

lövträd, ekar, hassel och lite alla möjliga trädslag, det ligger även nedfallna träd som de kan 

leka på och det rinner en bäck, och däruppe är det också lite den här John Bauer känslan, det är 

lite stenar så det kan vara ett litet troll och andra figurer som kan bo där. 
En viktig del som lärarna lyfte fram var hur deras attityd och inställning avspeglade sig på 

eleverna. Dessa faktorer smittade av sig och skapade ett högt engagemang för eleverna. Filip 

pratade mycket om att han ville “sälja in” naturen till sina elever. Lärarna sade att det är extra 
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viktigt under årstider då vädret var sämre och elevernas intresse sviktade. De lärare som 

uppgav att de tar tillvara på elevernas nyfikenhet och spontanitet upplevde sig kunna anpassa 

sin undervisning. Kerstin berättade att om hon är intresserad och har positiv inställning: ”Då 

blir barnen också intresserade, då ser dom på mig att det här är roligt och kul...då förmedlar man 

liksom den känslan och får med sig alla barnen.” Olof utvecklade om hur han vinner 

elevernas förtroende i naturen: ”Att få den nyfikenheten och glädjen och delaktigheten till 

skogen och till sig själv som vuxen pedagog att man är inbjudande som själva skogen, att man 

visar att det här är kul.” Lärarna såg många likheter i hur de själva och eleverna reagerar i 

naturen. Lärarna upplevde ökad koncentrationsförmåga, piggare i huvudet och att 

miljöombytet gjorde både lärare och elever gladare. Hälsa är också en gemensam nämnare här 

då alla upplevde bättre hälsa av att vara ute i naturen. Josefin tog upp att relationen mellan 

personalen blev bättre när de var ute i naturen. I naturen kunde de kan prata om saker som de 

inte hinner prata om när de är kvar på skolan: 

Jag tror att man blir piggare...när man är ute blir man inte så påverkad av alla grejer som 

finns inne som man ser, som tar ens uppmärksamhet.  När man är ute kan man bara 

koncentrera sig på barnen. Vi i personalen får mer tid till barnen helt enkelt.  

5.4 Hinder i verksamheten 

Det som upplevdes som hinder eller negativa aspekter från lärarna var stora elevgrupper, samt 

om någon lärare saknades vid tillfället då utevistelse i naturen är inplanerad.  Filip berättade 

om hur det såg ut när någon ur personalen är borta på fritidshemmet: 

Oftast är det att det har varit personal borta, möten eller sjuka och då är det svårt för man har 

ett arbetssätt där alla vet vad man ska göra när man går ut. Jag lagar mat till exempel och gör 

upp eld. Är jag borta en torsdag så går de inte till skogen till exempel, då går dem till 

Lilleskogen och så äter dom i matsalen. Det är ju ett hinder såklart. Man har ju bestämda 

roller.  

Kerstin tog upp det negativa i att någon ur personalen är borta: ”då kan vi inte gå iväg till 

skogen. Det är ett stort ansvar, man går inte själv med 24 barn till skogen om det händer 

någonting, så det är ett hinder. ”Tre av lärarna upplevde att några av elevernas 

vårdnadshavare tyckte att det var lite jobbigt när elevernas kläder och skor blivit smutsiga och 

leriga efter utevistelse i naturen. Två av lärarna upplevde att några av eleverna inte hade med 

sig rätt anpassade kläder efter väder. Bodil berättade att: “En del föräldrar även om de säger 

att det gör ingenting så säger de nämen så du ser ut!”. Olof beskrev mer kring elevernas 

kläder i förhållandet till väder: 

[…] vi försöker se till att dom har kläder efter alla väder, stövlar och kängor och så som är 

lämpade efter alla miljöer. Oftast har alla det och så men ibland kanske kommer någon med 

nya skor och sen kommer föräldern och då blir föräldern förbannad på oss och på eleven. Det 

är tufft och svårt att ta den dispyten med föräldrarna sen men någonstans så måste man kunna 

inse det själva att vi är här för att lära barnen någonting och naturmiljön och skogsmiljön är en 
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del av lärandet och det är tråkigt att det ska behöva vara så ibland att man ibland måste agera 

lite fröken åt föräldrarna som är lite oförstående och så också. 
Tre av lärarna upplevde att det kan vara jobbigt och negativt innan elevgruppen kommit iväg 

från skolan, då det upplevdes som rörigt när elever ska ta på sig rätt kläder, toalettbesök, 

samling och avprickning samtidigt som vårdnadshavare hämtade elever, elever som inte ville 

gå till skogen och stressigt med tid för planering och packning av material eller mellanmål 

som ska med till naturen. Bodil sade till exempel; “att det upplevs att man måste tjata på 

några av eleverna med kläderna...sen att några elever inte vill följa med”. Sandra berättade om 

att det alltid tar en stund när de ska gå iväg för att:  

[…] alla ska gå på toa och man ska räkna in alla så att alla kommer med och sedan mitt i allt 

så är det någon som går hem. Ja det är en liten omständlig veva innan alla är klara. 

Tre av lärarna upplevde att själva promenaden till och i skogsmiljön upplevdes som 

ansträngande och jobbig för eleverna. En av lärarna sade att det var jobbigt i början men 

efterhand eleverna tränade mer och lärde sig gå i led blev det lättare och lättare för 

eleverna att gå till skogen. Kerstin berättade:  

[…] det här med att bara gå i naturen, det här när det är ojämnt och så, i början 

snubblade och trillade, nu har de skett en utveckling nu klarar de av att gå ända upp till 

skogen utan att vara helt slut liksom, som de var i början då bara lade de sig ner när vi 

kom upp dit, de gör de inte längre. 
  

5.5 Resultatsammanfattning 

Lärarna som har intervjuats hade till stora delar samma upplevelser av naturen. Samtliga 

lärare har haft en relation till naturen sedan de var barn. På fritiden använde lärarna skogen till 

motion och rekreation på olika sätt. Löpning, skidåkning och promenader var vanligt 

förekommande aktiviteter men även svamp och bärplockning. I naturen lärde eleverna med 

alla sinnen i kroppen vilket enligt lärarna gav en bättre inlärning. Att lära med sinnena hänger 

också ihop med det praktiska lärandet som sker när naturen användes som lärmiljö. Under 

utevistelsen i naturen hade leken en central roll. Under leken upplevde lärarna att eleverna 

utvecklas inte bara rent kunskapsmässigt utan även socialt och att de fick bättre hälsa. 

Rollekar eller andra former av grupplekar var vanligt förekommande i skogen. Den viktigaste 

delen för att detta skulle fungera var enligt lärarna att de sände ut rätt attityd och inställning. 

Samtliga lärare var överens om att deras inställning till naturen smittade av sig på eleverna 

och skapade förutsättningar för att verksamheten skulle fungera. Det största hindret som 

kunde uppstå i verksamheten var bristen på personal. Lärarna var överens om att en avvikelse 

i personalen på grund av till exempel sjukdom gjorde utevistelsen i naturen sårbar 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I samband med den första forskningsfrågan svarade lärarna om sina upplevelser av naturen 

vilket förklarades målande med ord som rekreation, vila och motion för hela kroppen. Det gav 

lärarna både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Dessa egenskaper såg lärarna på sina elever 

då eleverna blev piggare, gladare och fick ett lugn när de var ute i naturen. Miljöombytet från 

skolan till naturen gav ökad koncentrationen för både elever och lärare. En lärare berättade att 

ute i naturen var det lättare att koncentrera sig på eleverna och vara mer delaktig då det inte är 

till exempel administrativa saker som stör. Hälsan var för lärarna en stor del kopplat till vad 

naturen ger. Den fysiska hälsan som förbättrad motorik och kondition av all rörelse i skogen 

är en viktig del i fritidshemmets verksamhet. Litteraturen Änggård (2014) beskriver att 

vistelse i naturen skapar en god förutsättning för balans mellan aktivitet, kost och vila. Det 

lärarna tog upp kring hälsan, både fysisk och psykisk bekräftas av Änggård, då hon menar att 

elevernas fysik förbättras samtidigt som stressnivåerna i kroppen sänks vid vistelse i naturen. 

Szczepanskis (2007) lärandemodell kring lärande i naturen beskriver hälsa som den 

omgivande faktorn. Lärandemodellen stärker vår uppfattning av att lärarna ser hälsan som det 

som håller ihop allt lärande och utveckling för eleverna som sker i naturen. Kopplingen hälsa 

och natur skrivs även i Lgr11, Skolverket (2018) där det beskrivs att eleverna ska erbjudas 

både lärande och rekreation i naturen. Lärarnas egna intressen och attityd till naturen 

avspeglade sig direkt på elevgruppens inställning till naturen. Lärarnas sätt att inspirera och 

ge eleverna ett positivt förhållningssätt till naturen var avgörande för hur utevistelsen skulle 

bli enligt lärarna. Jacobsson (2017) beskriver hur viktiga lärarna är som trygga förebilder för 

eleverna. Det tyder på att delaktighet och lyhördhet från lärarna till eleverna är viktiga 

faktorer för att elevgruppen ska trivas i naturen. 

          Forskningsfråga två svarar lärarna att leken och framförallt den fria leken lyfts fram i 

intervjuerna som den stora faktorn när det kommer till utveckling och lärande för eleverna. I 

naturen lekte eleverna som bäst enligt lärarna. Leken stimulerar elevernas sinnen och fysiska 

förmågor (Gray & Martin, 2012; Szczepanski, 2007). Lärarna bekräftade detta i intervjuerna 

genom att betona hur viktig del leken är av utevistelsen. I naturen får eleverna möjligheter att 

utforska nya lekar och miljöer där det är individens fantasi som sätter gränser. Detta lockade 

eleverna till rollekar och att gå utanför sina komfortzoner. En viktig faktor i detta är hur vida 

lärarna låter eleverna leka som de vill. Flera lärare uttryckte att eleverna ofta vill leka olika 
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jagarlekar och att de inte alltid tillåter det. Frågan är om den fria leken i naturen hindras av 

olika regler? Eleverna hade också i viss mån en begränsad yta att vara på i skogen då lärarna 

har regler kring hur långt eleverna får gå. Szczepanski (2007) talar om en gränslös lek som 

kan ta plats i naturen, en lek där bara fantasin sätter gränser. Ett sätt att se på reglerna är att de 

finns för elevernas säkerhet och för att lärarna ska få överblick över alla elever vid utevistelse 

i naturen. Lärarna såg utevistelsen i naturen som en del av detta arbete genom att lära dem 

respekt för naturen och miljön. Gray och Martin (2012) bekräftar detta när de hävdar att 

närheten till naturen stärker respekten för densamma. Sandell (2011) kopplar ihop dessa 

tankar kring hållbarhet med det samhälle som många av oss lever i idag med hög standard och 

konsumtion i överflöd.  Detta sätts i relation till hur beroende vi är av naturen för både 

rekreation och för att få mat på bordet. Ett sätt att arbeta med detta på fritidshemmet var att 

lära barnen om allemansrätten. För lärarna i studien var det en stor del av utevistelsen i 

naturen. Lärarna kopplade ihop allemansrätten med respekt och skyldigheter men också de 

rättigheter som vi har i naturen.  Ansvaret vi människor tar för naturen skapar de 

förutsättningar som behövs om alla i Sverige skall ha fri tillgång till naturen och ta del av alla 

dess fördelar. Arbetet med att ge eleverna förståelse för naturen tror vi är en viktig del i att 

skapa ett hållbart samhälle. Lärarna upplevde att allt lärande som sker i naturen gör att 

eleverna använder samtliga sinnen i kroppen. Lärarna berättade att naturen erbjuder eleverna 

ett praktiskt lärande, det överensstämmer med Szczepanski (2007) som beskriver att lärandet i 

naturen sker med både kropp och sinne. Lärarna upplevde en styrka i att lärandet som sker i 

naturen är situationsstyrt och upplevelsebaserat. Precis som Szczepanski (2007) förklarar ger 

utomhuspedagogik i naturen en större möjlighet att lära på ett upplevelsebaserat och 

situationsstyrt sätt. Det praktiska lärandet ses som en central del i lärandet. Detta nämndes 

också av lärarna som en framgångsfaktor med de elever som behöver extra stöd i skolan. 

Resultatet tyder på att det finns en faktor till som avgör hur effektivt lärandet blir i naturen, 

nämligen naturmiljön i sig. 

          För den tredje forskningsfrågan berättade lärarna att naturplatsens utformning har 

betydelse för elevernas upplevelser av naturen. Samtliga fritidshem i studien har olika 

möjligheter till olika naturplatser. Det framgår i resultatet att samtliga fritidshem erbjuder en 

varierad naturmiljö med vissa olikheter då det finns geografiska skillnader och förutsättningar 

för varje skola. Gemensamt är dock att alla fritidshem har en plats med kuperad terräng, 

variation av trädslag och växtlighet, vattendrag, nivåskillnader och stenar eller träd att klättra 

i. På naturplatserna fanns också grenar och pinnar som utgör material till lek och olika 

kojbyggen. Några av lärarna såg också en möjlighet i att det finns en eldstad på platsen de går 
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till. Naturmiljön är en förutsättning för elevernas upplevelser när det kommer till leken och 

lärandet som sker i naturen. Änggård (2014) beskriver en framgångsfaktor för att barnen ska 

känna igen sin lekmiljö i naturen är att hitta en egen plats i naturen som elevgruppen 

regelbundet kan återkomma till. En naturplats behöver egentligen inte vara speciellt 

märkvärdig, men den måste vara lagom utmanade och spännande i förhållande till barnens 

olika åldrar enligt författaren. Ett gemensamt upplevt hinder berättade lärarna var när till 

exempel någon från personalen är sjuk, konsekvensen blev att utevistelse i naturen blev 

inställd för eleverna då det inte finns tillräckligt många lärare för aktiviteten ska genomföras 

på ett tryggt och säkert sätt. Lärarna berättade även att stora elevgrupper upplevdes som ett 

hinder för att utevistelse i naturen ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt för 

eleverna. Båda dessa upplevda hinder förklarar Skolinspektionen (2018) med stora 

elevgrupper, låg personaltäthet samt att det var för få utbildade lärare som var behöriga i 

fritidsverksamheten. För att minimera dessa upplevda hinder såg vi möjligheterna att 

genomföra utevistelse i naturen i samverkan med andra lärarkategorier under skoltid för att 

öka personaltätheten. En annan möjlighet som vi såg för fritidslärarna är att lärarna kan ta 

ansvar för varandras olika arbetsuppgifter vid utevistelse i naturen, till exempel om alla lärare 

kan göra upp eld och laga mellanmål faller inte utevistelsen för att den läraren som brukar 

göra det är sjuk. 

          Upplevda hinder av lärarna kan till exempel vara att eleverna inte har eller vill ta på sig 

rätt kläder, eller att själva promenadmomentet till naturplatsen upplevs som en prövning för 

eleverna i början av terminen. Efterhand lärde sig till exempel eleverna gå och ta sig fram i 

ansträngande naturmiljöer. I relation till Antonovsky (2005), salutogena teori kan det tolkas 

som eleverna lär sig efter hand att hantera dessa upplevda motgångar. Eleverna övade upp sin 

fysisk och lärde sig hantera den upplevda motgången. Eleverna lärde sig att det är hanterbart 

att promenera till naturplatsen, då det blir meningsfullt att vara ute i naturen då till exempel fri 

lek i naturen lockar. Samtliga lärare i studien svarade att när vi väl är på plats i naturen så 

upplevde lärarna att alla elever har roligt. Tolkningen var att dessa upplevda motgångar för 

eleverna även blir begripliga för eleverna i den anda som Antonovsky syftar på, då eleverna 

visste att när vi väl är framme kommer vi i efterhand att få belöning i form av till exempel fri 

lek i naturen.  

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes då studiens syfte och frågeställning bygger på lärarnas upplevelser. 

Med stöd av semistrukturerade intervjuer som datainsamling kunde de intervjuade delge oss 

riklig information.  Under intervjuerna fick vi ständigt tänka på att inte lägga våra egna 
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värderingar i frågorna utan hålla oss till den intervjuguide som vi skapat. Eftersom studien 

använde semistrukturerade frågor anpassades frågeställningen i varje intervju efter hur 

samtalet utvecklades. Det gav oss både för- och nackdelar. Fördelen med den formen av 

intervjuer var att vi kunde se till att få svar på det som var relevant för oss och samtidig gå 

ännu djupare in i lärarnas upplevelser. En nackdel med den formen av intervjuer var att de kan 

försvåra analysen och skapa oordning i avkodningen. Ljudinspelning var en viktig del av 

datainsamlingen. Viktiga saker att tänka på när det kommer till ljudinspelning var att 

genomföra intervjuerna i en tyst miljö utan störningsmoment. Andra detaljer var att använda 

sig av två enheter som spelades in. Används mobiltelefoner var flightmode ett sätt att undvika 

störningsmoment. Några av lärarna i studien upplevde till en början att det var jobbigt att 

intervjun spelades in. Enligt Bryman (2011) är det naturligt att den som bli intervjuad 

upplever situationen som obekväm. Vi upplevde att de intervjuade blev mer bekväma av 

inspelningssituationen desto längre intervjun fortgick. Några av lärarna frågade om att få läsa 

frågorna i intervjuguiden i förväg vilket vi sa nej till. Anledningen till det var för att vi ville 

eftersträva ett fritt samtal där läraren svarade utefter deras instinktiva tankar som uppkom 

under intervjun.  

          I efterhand har vi reflekterat över ifall fokusgrupper hade varit ett annat sätt att samla in 

data till resultat. Då resultatet visade på att lärarna refererar till sina kollegor, hade ett samtal 

flera kollegor emellan kunnat ge intressanta svar med olika lärares perspektiv. Då urvalet 

bestod av ett målinriktat urval där lärarna arbetade med likartade förutsättningar med närhet 

till naturen, hade det sannolikt blivit ett annat resultat om studiens respondenter varit mer 

geografiskt spridda, som till exempel om studien enbart genomförts i ett storstadsområde där 

närheten till naturen varit begränsad så hade förmodligen resultatet blivit annorlunda. 

Målinriktat urval valdes då studien genomfördes under begränsad tid. Urvalet svarade på 

studiens frågeställningar. 

6.3 Vidare forskning 

Studiens resultat vilar till stora delar på vad naturen gav elever och lärare i form av bättre 

hälsoeffekter, vilket i sin tur leder till bättre lärande och utveckling för eleverna. Det hade 

varit intressant att göra en jämförelsestudie till de länder som har höga resultat vid 

internationella skolresultatsmätningar som till exempel PISA undersökningar, och se om det 

finns ett samband mellan utomhuspedagogik som lärandeform och höga resultat vid dessa 

internationella skolresultatsmätningar. Ett intressant område att vidare undersöka är hur 

kunskaper om hållbar utvecklig påverkar eleverna och om fritidshemmen arbetar med dessa 

delar. Merparten av den litteratur som kommits i kontakt med visade på de positiva delarna 
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med utevistelse. I början fokuserades på olika negativa aspekter men valdes i slutet att se till 

de positiva delarna då de var markant större. Fler studier som lyfter negativa aspekter med 

naturen på ett konstruktivt sätt hade varit av intresse. Vid jämförelse av tidigare liknande 

studier samt vid litteraturöversikt har vi efterfrågat information som hänvisar till vilken 

inställning och kompetens det krävs av lärarna, för att underlätta och göra utevistelse i naturen 

mer intressant och spännande för eleverna. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Vill du berätta lite om din skola och vilka elever som du arbetar med på fritidshemmet?  

Vill du berätta vad naturen betyder för dig? 

• Hur använder du naturen på fritiden? 

• Vad ger naturen dig? 

• Vad är naturen för dig? 

• Vad har du för känslor/relation kopplat till naturen? 

Vad betyder naturen för dig som lärare i det pedagogiska arbetet? 

• Hur påverkas eleverna? 

• Hur påverkas elevgruppen? 

• Hur påverkas personalen? 

• Hur påverkas du av naturen som pedagog? 

Vad betyder naturen för elevernas lärande och utveckling? 

• Kan du se om naturen har någon effekt på elevernas hälsa? 

Hur arbetar du rent praktiskt med utevistelse i naturen på ert fritidshem? 

• Vill du ge ett exempel på hur det kan se ut? 

• Använder ni av utomhuspedagogik? 

• Vad gör ni i naturen? 

• Vad vill eleverna göra i naturen? 

Vilka hinder ser du med att använda naturen för elevens utveckling? 

Vilka hinder ser du med att använda naturen för elevens lärande? 

Vilka möjligheter ser du med att använda naturen för elevens utveckling?  

• Vad är utveckling för dig? 

Vilka möjligheter ser du med att använda naturen för elevens lärande?  

 

 

 



 

Bilaga 2 Samtyckesblankett 

Daniel Håkansson och Anders Ordell Almqvist genomför en studie i kursen Examensarbete 

inom ramen för grundlärare med inriktning mot fritidshem vid Jönköping University. 

Övergripande fokus i studien är att undersöka fritidshemslärares upplevelser av naturen och 

utevistelse i fritidshemmet och dess betydelse på elevernas lärande och utveckling. 

 

Studie förhåller sig till Vetenskapsrådets krav på forskningsetiska principer. Detta betyder att 

vi måste informera er om vår studie samt ert samtycke till att deltaga. Samtycket ger ni via 

blanketten. Materialet vi samlar in kommer enbart att användas till forskning. Materialet 

kommer förvaras så att ingen utanför studien har tillgång till det. 

 

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 kursansvarig: Carin Falkner 

FalCar@ju.se 

 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  

 

Telefonnummer 

 

__________________________________ 

Mail adress 

 

__________________________________ 

Datum 

 

__________________________________ 

Lärarens signatur                   

 

__________________________________ 

Namnförtydligande  

 

__________________________________                  

 

 

Studentens signatur                                      Studentens signatur 
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