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Sammanfattning 

Skolan idag är där vi lär oss många nödvändiga färdigheter tillskillnad från för i tiden då 

människan lärde sig mer genom direkta erfarenheter (Lundgren 1984). Förr i tiden var man 

beroende av naturen och den försörjning som fanns i lokalsamhället för att överleva. Med 

detta i åtanke var undersökningens syfte att beskriva möjligheterna till att bedriva friluftsliv i 

fritidshemmet, och om det fanns några problem till att använda sig av friluftsliv utifrån 

fritidshemmens geografiska lägen eller andra aspekter. Undersökningens syfte är att ta reda på 

fritidshemslärarnas inställning till friluftsliv och deras uppfattning om friluftsliv som 

pedagogisk aktivitet. Undersökningen har en kvalitativ ansats och resultatet är baserat på fem 

intervjuer med fem olika fritidshemslärare. Insamlad data har bearbetats genom inspiration 

från ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet visar på att det finns geografiska och 

ekonomiska skillnader mellan skolorna till att bedriva friluftsliv. Resultatet visar också att 

fritidshemslärarnas har en positiv syn och inställning till friluftsliv och undervisningen kring 

den. En slutsats som drogs är att fritidshemspersonalen har en vilja att använda sig av 

friluftslivsaktiviteter men att det finns vissa svårigheter som bland annat grundar sig i skolans 

ekonomi, geografiska läge och få personal till antalet barn.  

Nyckelord: Friluftsliv, fritidshem, fritidshemslärare. 

Abstract 

In today's society we learn not so much through direct experience. But in modern society we 

learn many necessary skills through school (Lundgren 1984). In the past man’s dependence 

on nature and the supply that existed in the community to survive. With this in mind the 

survey's purpose to describe the possibilities of conducting outdoor activities in the after-

school care, and if there were any problems based on the geographic locations or other 

aspects. The study aim is to find out after-school teachers' attitudes towards outdoor activities 

and their perceptions of outdoor activity as an educational activity. The study has a qualitative 

approach and the results are based on five interviews with five different after-school teachers. 

Collected data were processed through a phenomenology perspective. The results show that 

there are some geographical and economic differences between the schools to conduct 

outdoor activities. The result also shows that after-school teachers have a positive attitude 

towards outdoor activities and teaching around it, but there are some difficulties with outdoor 

activities. 
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1. Inledning  
I denna uppsats kommer vi behandla fenomenet friluftsliv i fritidshemmet. Vi vill belysa 

verksamma pedagogers syn på friluftsliv och hur friluftsliv kan användas som pedagogisk 

aktivitet i fritidshemmet. 

 

I dagens samhälle lär vi oss inte så mycket genom direkta erfarenheter utan i det moderna 

samhället lär vi många nödvändiga färdigheter genom skolan (Lundgren 1984). Förr i tiden 

var man beroende av naturen och den försörjning som fanns i lokalsamhället för att överleva. 

I dagens samhälle förhåller det sig annorlunda. Människan har genom den moderna tekniken 

bemästrat naturen, men samtidigt har människans aktiviteter skapat en allt större påfrestning 

på miljön. Naturen är sårbar och människans påverkan på den är större än vad som var tydligt 

i den industriella revolutionens barndom. Människan har alltmer kommit till insikt om att vi är 

beroende av naturen för att kunna överleva (Braute Nyhus & Bang 1994). Allemansrätten är 

något speciellt för Sverige och är en stor del i det svenska friluftslivet
1
. Den underlättar 

möjligheterna att bedriva friluftsliv. Allemansrätten inbjuder till korta turer i naturen bland 

gemene man och skapar förutsättningar för allmänheten att bedriva friluftsliv (Klas Sandell 

2007). Friluftsliv används i dagens samhälle för att bibehålla engagemang i naturen som ett 

slags stabiliserande inflytande eller referenspunkt inom eller vid sidan av ett modernt 

industrisamhälle (Brookes & Dahle 2007). Det finns studier som pekar på att barn som vistats 

i naturen utvecklas till starka och friska individer, samt att naturen hjälper barnen att få 

viktiga kunskaper om sin omgivning (Grahn 2007). Utbildningssystemet har en viktig roll 

som syftar till växelverkan mellan inomhusmiljön och utomhusmiljön som tillsammans bildar 

en plats för lärande. Det finns de som menar att den formella skolbyggnaden behövs i större 

utsträckning lämnas för att ge plats åt mer verklighetsbaserad kunskap som kommer med 

förstahandserfarenheter. Detta stimulerar kreativa lärprocesser, vilket borde anses som viktigt 

i skolans verksamheter (Szczepanski 2007). Att bedriva friluftslivsbaserad pedagogik ger 

möjligheter där begrepp och handling länkas samman till en helhet, ett arbete med variation, 

olika utmaningar och syftar till direkt feedback (Brügge & Szczepanski 2007). Skolverket 

(2007) anger att fritidshemmet styrs av tre olika dokument: Skollagen, Lgr11 och Allmänna 

råd och kommentarer kvalitet i fritidshem. Det är viktigt att fritidshemsläraren utarbetar 

                                                           
1
 Friluftsliv "vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på 

prestation eller tävling."( Friluftsgruppen. 1999. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. 

Kulturdepartementet, s. 9). 
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verksamheten så att fritidshemmet är ett komplement till skolan både tids- och 

innehållsmässigt. Fritidshemmet ska erbjuda barnen en meningsfull fritid som utgår ifrån 

barnens behov och som är stimulerande samt ger stöd åt den fysiska, sociala och intellektuella 

utvecklingen hos barnen (Skolverket 2007). Fritidshemmet ska alltså vara ett komplement till 

skolan, och i kursplanen för idrott och hälsa finns friluftsliv med som en obligatorisk del. 

”…genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen 

under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv” (Skolverket 2011 s 

51). Men det finns inga obligatoriska anvisningar i läroplanen om att fritidshemmet ska 

erbjuda friluftsliv som aktivitet för eleverna. Därför blir denna uppsats intressant för att visa 

hur friluftslivsaktiviteter används i fritidshemmet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur friluftsliv används som pedagogisk aktivitet i 

fritidshemmets undervisning. Detta syfte besvaras genom intervjuer av fem fritidshemslärare 

och visar hur de arbetar med friluftsliv i fritidshemmets verksamhet.  

De övergripande frågeställningar som vi vill få svar på genom intervjuerna är följande.  

1. Hur upplever fritidshemslärarna att friluftsliv kan användas som pedagogisk aktivitet i 

fritidshemmet? 

2. Vad uppger fritidshemslärarna om vilka aktiviteter som friluftslivsundervisningen 

innehåller? 

3. Vilka möjligheter upplever fritidshemslärarna det finns med att bedriva 

friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet? 
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2. Tidigare forskning och friluftslivets relevans 
Här presenteras en litteratur genomgång av tidigare forskning som finns om friluftsliv, om 

fritidshemmet samt om utomhuspedagogik. 

2.1Litteratur  

I sökandet efter relevant litteratur använde vi oss av Libris sökmotor. Vi använde oss av 

sökorden friluftsliv och fritidshem. Ett problem som uppstod var att det var svårt att hitta 

relativt ny litteratur och flera av de referenser vi använt i denna uppsats är äldre men dock 

fortfarande aktuella. Vi har även vart inne på Diva för att granska andra uppsatser som har 

handlat om friluftliv i skola och fritidshemmet. Utifrån den litteraturen som vi fann intressant 

fick vi tips på sökord som vi kunde använda oss av för att hitta annan relevant litteratur. 

Vi har även sökt i databasen ERIC där användes sökorden outdoor education, teaching 

friluftsliv, friluftsliv, friluftsliv school, after-school care friluftsliv och after school- teacher. 

Vi fann intressant litteratur men mycket var riktat mot skolan och inte fritidshemmet. I och 

med att litteraturen var mer riktad till skolan än vad den var till fritidshemmet så gick vi miste 

om delar som var intressanta men som inte hade någon relevans för vårt arbete. Vi har till viss 

del kopplat litteratur om de yngre skolåren till fritidshemmet.  

 

2.2 Friluftslivets relevans 

Gunilla Halldén (2011) menar att en tillbakablick på friluftslivets historia visar att 

uppfattningen om naturen som ungdomsfostrare är ett synsätt som kan spåras till sent 1800-tal 

och är ett förekommande synsätt även idag. Naturens fostrande roll grundas på en stark 

markering av självtillit och frivillig ansträngning, där man lär sig att tillämpa överlevnad i 

naturen och hur man övar upp en förståelse för naturens närvaro. Halldén (2011) skriver att 

friluftsrörelsen har en ideologi om naturens betydelse i form av ungdomsfostran och den har 

varit en viktig inspirationskälla för strukturerandet av förskolor med utomhusprofil. På 1970-

talet skedde en förändring och pedagogiken blev mer inriktad på att barnen själva skulle 

utforska och upptäcka. Friluftsfrämjandet erbjöd i detta sammanhang kommunen sina tjänster. 

Halldén menar att de friluftsskolor som startades gjordes med en förhoppning om att öka 

barnens intresse för friluftsliv och därmed också deras intresse för att värna naturen. De 

tankegångar som styr pedagogiken inom friluftsrörelsen markeras av att barn behöver stöd 

med att tillägna sig naturen. Det räcker inte med att öppna dörren och släppa ut barnen 

(Halldén 2011). Naturens positiva påverkan på barns och ungdomars hälsa är ett av de 
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viktigaste argumenten för att bedriva friluftsliv. Hur friluftslivet påverkar hälsan är svårt att 

förklara och det finns många olika upplevelser av friluftslivet alltifrån hur det är ett 

livsnödvändigt andrum för livskvalitet till att det är myggigt och kallt. Det finns vissa 

evolutionära aspekter som ligger till grund för positiva upplevelser, våra sinnen, kroppar och 

hjärnor är inte gjorda för att leva ett instängt liv i staden (Quennerstedt, Öhman & Öhman 

2007). Även Britta Brügge & Anders Szczepanski (2007) menar detta då de skriver att 

friluftsliv ger sinnliga upplevelser och är så mycket mer än teknik eftersom det handlar om 

liv. I naturen erbjuds möjligheterna till att hämta kunskap och inspiration. Friluftslivet öppnar 

för tillfällen med lugn och ro och skapar möjligheter för reflektion – en möjlighet att närma 

sig livsfrågorna. Man lär på många olika sätt när flera olika infallsvinklar och perspektiv 

tillhandahålls och i naturen kan man lära med alla sinnen. För att bedriva friluftslivsaktiviteter 

som ledare krävs det att man har god kännedom om gruppdeltagarnas förutsättningar och med 

detta en god planering inför aktiviteten (Brügge & Szczepanski 2007).  Braute Nyhus & Bang 

(1994) menar att barn som är ovana i naturen känner en rädsla för att vistas där och att det är 

lärarens ansvar att introducera trevliga naturupplevelser för barnen. 

Disa Bergnéhr (2006) menar att idag så bor åtta av tio svenskar i tätorter och att majoriteten 

av barnen i Sverige spenderar större delen av sin vardag i kommunal eller enskild 

barnomsorg. Barns vardagsliv kännetecknas alltmer av vistelsen i skola och förskola, på 

samma gång talas det om ett ökat och märkbart ideal av att vistas utomhus och i naturen. 

Detta stämmer överens med det Børge Dahle (2007) skriver, att friluftsliv är en nyckel till att 

upptäcka naturen. Han menar även att friluftsliv är åldersöverskridande och är något som alla 

kan använda sig av från födseln tills dess man dör. Fördelen med friluftsliv är att det inte 

behöver kosta för att utövas och att det kan bedrivas i grupp men även individuellt beroende 

på utövarens önskemål. Erik Backman (2011) menar att friluftsliv har inre egenskaper som 

främjar lärande som innebär social, personlig och intellektuell utveckling. Friluftsliv utgör en 

del av idrottsundervisningens innehåll men majoriteten av eleverna uttrycker en brist i 

kunskap i friluftsliv menar han. Anledningen till detta kan vara brist på tid, gruppstorlekar, 

utrustning samt brist på anläggningar och möjligheter för undervisning utomhus.  

2.3Fritidshemspedagogisk forskning 

Det är kommunens ansvar att anpassa personaltätheten och gruppstorlekar i fritidshemmet så 

att barnens behov och säkerhet tillgodoses. Kommunen bör tillgodose faktorer som barnens 

ålder, upptagningsområdets sociala karaktär, andelen barn med annat modersmål än svenska 

och lokalernas och utemiljöns utformning i beslutandet av detta (Skolverket 2007). Sven 
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Persson (2008) skriver att det ställs stora krav på att de frivilliga skolreformerna (förskola, 

förskoleklass och fritidshem) ska stå för pedagogisk innovation och inspirera den 

obligatoriska skolformen. Han menar att i dagens Sverige är den övergripande delen av barn 

inskrivna i dessa verksamheter och blir därmed en av de viktigaste sociala arenorna för lek, 

lärande och kunskapande. Persson (2008) menar att de frivilliga skolreformerna haft en 

inverkan på det svenska välfärdsamhället och är politiska institutioner. Han nämner även att 

vi inte har så mycket kunskap om vilka lärprocesser som sker i dessa skolformer och vilka 

förutsättningar som är avgörande för dessa. I Sverige har det skett en förändring av synen på 

fritidshemmet och fritidshemslärarens roll menar Anneli Hippinen (2011). Tidigare fanns ett 

fokus på barns generella utveckling, under 2000-talet har det istället blivit ett allt större fokus 

på barns lärande. Detta blir inte helt lätt för fritidshemsläraren att hantera då informellt
2
 

lärande är den form av lärande som huvudsakligen sker på fritidshemmet. Detta innefattar 

möten mellan barn och vuxna med olika sociala bakgrunder men som tillsammans måste 

skapa ett fungerande socialt samspel. Persson (2008) skriver att fritidshemmet fick ett eget 

pedagogiskt program först 1998 och ingick då även i skolans läroplan. Malin Rohlin (2001) 

menar att detta har resulterat i att skolan idag är överordnad till fritidshemmet. Hon skriver 

även att fritidshemmens syfte är att ge barnen stöd i deras utveckling under den skolfria tiden 

av dagen.  Hippinen (2011) skriver att fritidshemsläraren inte ska ha den typen av kontroll 

över barnen så att det är övervakning som sker. Istället uppmuntras eleverna att ta initiativ 

själva och fatta sina egna beslut som ibland kan leda fel, detta ses som en del av att lära. 

Fritidshemsläraren arbetar utifrån det sociala samspelet i grupp och på individnivå där den är 

sitt egna redskap för att organisera miljöer för elevernas relations - och identitetsskapande i 

grupp och i sig själva (Hippinen 2011). Anneli Hippinen Ahlgren (2013) menar även för att 

kunna skapa en pedagogisk miljö där barnens lärande gynnas så krävs det professionella 

kunskaper om grupprocesser, identitetsskapande, samlärande och lek samt om hur den fysiska 

miljön kan användas som didaktiska verktyg.  ”…miljön på fritidshemmet kan därmed bli ett 

redskap för en av de centrala delarna på fritidshemmet, nämligen barns sociala gemenskap” 

(Ahlgren Hippinen 2013 s.105). Persson (2008) skriver att sammanhållningen mellan barn 

och fritidshemslärare skapas av de fasta rutiner som finns på fritidshemmet och som sker 

dagligen. 

 

                                                           
2
 Per-Erik Ellström förklarar informellt lärande som ”Det informella lärandet syftar på det lärande som sker i 

vardagslivet eller i arbetslivet” (Ellström 1996, s 10). ”Den största delen av det informella lärandet sker dock 
spontant och för individen omedvetet som en sidoeffekt av andra aktiviteter” (Ellström 1996, s10). 
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2.4 Utomhuspedagogisk forskning 

Brügge & Szczepanski (2007) menar att ett motiv för att bedriva utomhuspedagogik är att det 

ofta ställs helt andra krav på eleverna i utomhusmiljön. Detta kan leda till att utveckla 

elevernas samarbete och därmed också träna deras sociala kompetens. Arbete utomhus i en 

varierande naturpräglad miljö skapar utmaningar vilket fodrar ett samarbete som inte erbjuds 

på samma sätt i inomhusmiljön. Uterummet skapar tillfällen för att möta det oväntade och 

ostrukturerade, detta ger möjligheter för en situationsanpassad och flexibel inlärning hos 

eleverna. Brügge & Szczepanski (2007) skriver att genom sinnliga upplevelser lär vi oss att 

känna vår omvärld med perspektivväxlingar ifrån del till helhet och tvärtom. Det finns stora 

skillnader mellan att känna och att känna till, där att känna till bara ger ytligare kunskaper då 

lärandet är bortkopplat ifrån de handlings och känslorelaterade upplevelserna (Brügge & 

Szczepanski 2007). Utomhuspedagogiken har sin ståndpunkt i ett praktiskt, händelseinriktat 

lärande som har till mål att skapa kontakt med natur och omgivning. Den syftar till att skapa 

kunskap för vikten av att vara varsam mot vår natur och att skapa ett ansvar för det levande i 

vår omgivning (Dahlgren & Szczepanski 1997).  

Anders Szczepanski (2008) skriver att utomhuspedagogik kan delas in i fyra olika områden. 

Dessa områden är personlig och social utveckling som innehåller att gruppkänslan ska stärkas, 

samt att fysiska och mentala hinder ska kunna övervinnas och att skapa en trygghet, genom 

enskilda och grupprelaterade samarbetsövningar. Utomhusaktiviteter riktar sig mot 

kopplingen mellan undervisningens innehåll och begreppsbildningen till teman och ämnen 

utifrån de mål- och styrdokument som skolan har. Miljöundervisning den innefattar ekologin 

som är läran om en hållbar utveckling, den innehåller även överlevnadsfrågor och 

resursnyttjande både lokalt och globalt. Hälsa är det sista området och det lyfter fram hur 

beroende mäniskan och naturen är av varandra och relaterar till oförstörd luft-, mark- och 

vattenmiljö. Szczepanski (2008) menar även oberoende av om undervisningen sker inomhus 

eller utomhus så är den betydelsefull för att skapa samband mellan olika ämnen. 

Quennerstedt, Öhman & Öhman (2007) menar även de att aktiviteter som kopplas ihop med 

upplevelser i naturen är ett alternativ som stimulerar elevernas inlärning och ger möjlighet till 

att använda flera sinnen. Uppgifter som att måla sina upplevelser efter en aktivitet i naturen 

till exempel, författarna menar att det inbjuder till att skapa utan prestationskrav, för vem vet 

hur granskogsdoft ska gestaltas? Nina Nelson (2007) skriver att med vetskap om 

stressrelaterad ohälsa, om den fysiska aktivitetens och uterummets gynnsamma effekter på 

hälsan känns det positivt och naturligt att kunna erbjuda utomhuspedagogiken som ett friskt 
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alternativ. Eleverna behöver mötas som hela individer och ges möjligheter till att lära på ett 

mångsidigt sätt. Skolan är både elever och lärares arbetsmiljö och bör därför ha i åtanke vilka 

stressrelaterade sjukdomar som kan förhindras genom en god arbetsmiljö (Nelson 2007). 

Dagens barn lever ofta i en virtuell värld där datorn och tv:n har en stor inverkan på vilka 

intryck barnen får. Men ingen fantasyfilm kan egentligen mäta sig med den upplevelse barnen 

får av att besöka en riktig grotta där jättar och troll kan ha bott. Att berätta gamla sägner för 

barnen samtidigt som de får uppleva landskap och natur där historierna utspelar sig är en 

lärande miljö och som borde användas mer i undervisningen (Schön 2007). 

2.5 Motiv till uppsatsen 

Tidigare forskningen visar på vikten av att vistas ute i naturen och de positiva aspekterna av 

detta och friluftslivets relevans. Utomhuspedagogik som en inriktning för skolan och 

förskolan att använda sig av har visats i mycket forskning och till viss del i vår 

litteraturgenomgång. Men vi saknar forskning om friluftslivets betydelse för fritidshemmet. 

Hur utomhuspedagogiken även kan var ett inslag i fritidshemmets undervisning med 

friluftslivaktiviteter som pedagogiskt redskap. Vi syftar till att koppla samman dessa områden 

i denna uppsats för att visa hur friluftsliv kan användas i fritidshemmets verksamhet. 

Hippinen (2011) och Ahlgren Hippinen (2013) har med sin forskning belyst 

fritidshemslärarens perspektiv på sin yrkesroll. Men vi saknar fritidshemslärarens syn på att 

bedriva friluftsliv i sin yrkesroll. Därför blir denna uppsats intressant för att belysa 

fritidshemslärarnas syn på friluftsliv. 
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3. Metod 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Undersökningen som har genomförts har ett mer 

beskrivande syfte än ett hypotesprövande. Målet med undersökningen är att ta reda på hur 

aktiva fritidshemlärares syn på- och användning av friluftsliv, hur det kan användas i ett 

pedagogiskt syfte samt vilka möjligheter skolan och fritidshemslärarna har till att planera och 

bruka friluftsliv. Resultaten i en kvalitativ undersökning är inget som man kan generalisera 

utifrån men de kan ge ny kunskap, ökad förståelse och en fördjupad insikt (Yin 2013). Något 

som denna undersökning utgick ifrån då det var de verksamma fritidshemlärares upplevelse 

av friluftsliv som undersökningen grundas i. Därför genomfördes det intervjuer med 

fritidshemlärarna. Intervju är en metod som delger forskaren intervjupersonens uppfattning, 

tankegångar och erfarenheter (Yin 2013). 

3.1 Metodologi 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är 

att försöka förstå de intervjuandes perspektiv och syn på en viss upplevelse (Kvale 1997). 

Därför har vi valt att utgå från en kvalitativ och tolkande ansats där vårt mål är att komma åt 

intervjupersonernas tankar och upplevelser snarare än att erbjuda en vetenskaplig förklaring 

av varför friluftslivsaktiviteter i fritidshemmet ser ut som de gör. I uppsatsen tillämpar vi 

därför ett fenomenologiskt inspirerat perspektiv.  

 

Fenomenologin passar bra att använda när forskaren vill utgå från ett empiriskt material i 

stället för en teori. Den fenomenologiska metodens fördel är att den effektivt får fram det 

utforskande fenomenets essens, det vill säga de mest väsentliga beståndsdelarna av ett 

fenomen. (Szklarski 2009. s 106)  
 

Yin (2013) skriver att i ett fenomenologiskt perspektiv studeras situationer så som de 

ögonblickligen upplevs i sitt naturliga och riktiga sammanhang. All användning av i förväg 

uppställda teorier och perspektiv försöker man här undvika för att inte felaktigt återge eller 

misstyda den direkta erfarenheten som förstår händelsen. En fenomenologisk studie försöker 

vara så exakt som möjligt med de upplevda erfarenheterna och har som intuition att återge 

intervjupersonens egna ord. Intresset för att generalisera är en av de saker som bör låtas bli i 

en fenomenologisk studie då det kan hindra den eftersträvande fokuseringen på det unika i 

händelsernas karaktär. Följande är att förvalda forskningsmetoder inte bör användas men även 

om denna hållning intas så hindrar inte en fenomenologisk studie att användningen av samma 

metoder vid datainsamling används som i andra studier (Yin 2013). Fenomenologin syftar till 

att förtydliga både det som visar sig och det sätt på vilket det visar sig. Perspektivet utgår 
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ifrån den studerande personens livsvärld och försöker i detalj beskriva innehållet hos de 

mångfaldiga upplevelser personen bär på och tydliggöra den väsentliga meningen (Kvale 

1997). Ett viktigt validitetskriterium i fenomenologisk forskning är att det är en tydlig 

empirisk förankring och att detta sker under hela forskningsprocessen (Szklarski 2009). 

3.2 Etiska överväganden 

Inför denna studie tog vi del av vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) för att bli 

insatta i vilka etiska förhållningsätt vi måste överväga i vår studie. Vetenskapsrådet menar att 

det är eftersträvande att den som är föremål för forskningen ska vara informerad om vad 

forskningen ska komma att handla om och att det är personen ifråga forskaren syftar till att 

hämta kunskap ifrån. I en kvalitativ forskning är det forskarens uppgift att värna om de 

individer som deltar i forskningen. Vid intervjuer kan villkoret om att värna om den 

intervjuade tillgodoses via kodnycklar eller att svaren anonymiseras. Vid transkriberingen gav 

vi därför intervjupersonerna fingerade namn så att andra kunde se det transkriberade 

materialet utan att veta vem personen bakom uttalandena var. Kvale (1997) skriver att 

intervjuundersökningar är en moralisk handling: att det personliga samverkande i intervjun 

har ett inflytande på den som intervjuas, och den kunskap som frambringas genom intervjun 

inverkar på vår förståelse av människans situation.  

Vetenskapsrådet (2011) menar att forskare förväntas hålla sig till vissa etiska krav för att 

skydda de individer som deltar i undersökningen. Dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall 

informera deltagarna om forskningens syfte och deras uppgift i undersökningen. Det ska vara 

tydligt för deltagarna att undersökningen är frivilligt och att det går att avbryta sitt deltagande 

när som helst under undersökningens gång (Vetenskapsrådet 2011). Deltagarna i studien 

informerades vid insamlingstillfällena om vad syftet med undersökningen var samt att deras 

deltagande var helt frivilligt. Detta är något som vi var noga med att informera om både när vi 

mailade och när vi startade varje enskild intervju samt att de kunde avbryta intervjun om de 

ville. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen inte ska kunna 

identifieras utav någon obehörig. Uppgifter om undersökningens deltagare ska hanteras med 

konfidentialitet och uppgifter som skulle kunna bevisa vilka de är måste behandlas på ett sätt 

som gör det omöjligt för obehöriga att ta del av dem (Vetenskapsrådet 2011). Vid intervju 

tillfället så informerades fritidshemslärarna att de skulle vara anonyma i undersökningen. I 

arbetet så har varje intervjuperson fått ett fingerat namn. Nyttjandekravet innebär att 

informationen som samlats in om enskilda individer endast får användas i forskningssyfte. 
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Informationen får inte föras vidare och användas i icke vetenskapliga syften. Uppgifterna får 

inte heller användas i beslut som rör den enskilde individen om inte denne har gett sitt 

medgivande (Vetenskapsrådet 2011). För att motverka att informationen används i ett icke 

vetenskapligt syfte så kommer intervjuerna att förstöras när undersökningen är avslutad. Detta 

informerade vi alla intervjudeltagare om både via ett mail och innan varje intervju. 

Intervjupersonerna gav då sitt medgivande vid intervjutillfället så att intervjuerna kunde 

genomförars. När uppsatsen är klar kommer allt intervjumaterial och transkriberingar att 

förstöras.  

3.3 Urval 

I denna studie har ett subjektivt urval använts och med det menas att intervjupersonerna väljs 

ut av forskaren. Subjektivt urval används i situationer då forskaren redan har en viss 

kännedom av de människor som ska delta i intervjun. Fördelen med subjektivt urval kan vara 

att forskaren får undersöka det som just den tycker är avgörande för undersökningen 

(Denscombe 1998). Att urvalet av skolorna blev de fyra skolorna var ett medvetet val, då de 

skolorna ligger i olika kommuner och att de har olika geografiska lägen till skogen. Samt att 

det var fritidshemslärare vi hade personlig kännedom om och hade en viss förförståelse för 

deras arbetsuppgifter. Kvale (1997) skriver att antalet intervjupersoner i en undersökning 

beror på syftet för undersökningen. Han menar att vanliga intervjustudier brukar använda sig 

av mellan 5-25 intervjuer. Denna undersökning har som tidigare nämnts ett beskrivande syfte 

där ambitionen är att tränga lite djupare in i hur några fritidshemslärare använder friluftsliv 

som pedagogisk aktivitet i fritidshemmets undervisning. Fem intervjupersoner från fyra olika 

skolor valdes därför ut då vi ansåg att de representerade olika miljöer och möjligheter till att 

bedriva friluftsliv i fritidshemmet.  

3.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Intervjuerna har utgått från en kvalitativ intervju med halvstrukturerade frågor som grund. De 

halvstrukturerade frågorna har sedan följts upp med varierande följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonen har svarat. Kvale (1997) beskriver halvstrukturerad intervju som att en mall 

följs med olika teman men att det finns utrymme för ändring av frågor för att följa upp det 

som den intervjuade framför. Denna form av intervju med halvstrukturerade frågor valde vi 

för att fritidshemslärarna skulle få en möjlighet att förbereda sig och tänka igenom de frågor 

vi ville veta mer om, samt att kunna fånga det unika i tillfället. Detta innebar att vi möjligen 

gick miste om de spontana svara vi kunde ha fått om frågorna varit okända. De frågor och 

varierande följdfrågor som ställts har utgjort grunden till undersökningen eftersom det är 
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intervjupersonens åsikter och tankar som är syftet med uppsatsen. Yin (2013) menar att 

intervjuer är ett bra tillvägagångsätt för att komma åt en persons åsikter och tankar. 

3.5 Från frågeställning till intervjufrågor 

Intervjufrågorna som har använts i undersökningen är noga framtagna för att passa så bra som 

möjligt till undersökningen och ge en inblick i hur verksamma fritidshemslärare använder sig 

av friluftsliv. Intervjufrågorna som har använts är följande: 

1. Hur länge har du varit verksam fritidshemslärare?  

2. Vad betyder friluftsliv för dig? 

3. Vad har du för egna erfarenheter av friluftsliv?  

4. Använder ni er av friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet?  

5. Vilka möjligheter finns det till att bruka friluftsliv på er skola? 

6. Hur tänker du att man kan använda friluftsliv i pedagogiskt syfte?  

7. Hur planerar du friluftsaktiviteter och vilken tid har du till det? 

8. Vilka aktiviteter har ni på skolans friluftsdagar? 

9. Vilken roll spelar du i de friluftsdagar som skolan anordnar?  

Frågorna Ett och Sex syftar till att besvara den första frågeställningen: Hur upplever 

fritidshemslärarna att friluftsliv kan användas som pedagogisk aktivitet i fritidshemmet? 

Frågorna Fyra, Sju, Åtta och Nio syftar till att besvara frågeställningen: Vad uppger 

fritidshemslärarna om vilka aktiviteter som friluftslivsundervisningen innehåller? Frågorna 

två, tre och fem syftar till att besvara frågeställningen: Vilka möjligheter upplever 

fritidshemslärarna det finns med att bedriva friluftslivsaktiviteter i fritidshemmet? Beroende 

på vad intervjupersonerna svarade på dessa frågor så ställdes olika följdfrågor för att komma 

in djupare på deras svar och vad den menade med det som de hade sagt.  Fråga ett valde vi för 

att få reda på hur länge de har varit verksamma som fritidshemslärare och för att se om detta 

spelar in på deras syn på användningen av friluftsliv på fritidshemmet. Fråga två och tre 

valdes för att få en överblick över betydelsen av friluftsliv och för att få reda på om de har 

varit aktiva i tidigare åldrar och om det har speglat av sig på hur de brukar friluftsliv idag. 

Fråga fyra valdes för att får reda på hur skolan jobbar med friluftsaktiviteter och om de 
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använder sig av det över huvudtaget. Motivet till fråga fem var att se vilka möjligheter som 

fritidshemslärarna såg sig ha eller inte ha till att använda friluftsliv på sin respektive skola 

men även för att få reda på om det var något som påverkade möjligheterna, därför ställdes det 

följdfrågor beroende på vad intervjupersonen svarade. Fråga sex valdes för att få reda på om 

fritidshemslärarna tyckte det fanns något pedagogiskt syfte i friluftsliv och hur de som 

fritidslärare såg det som ett verktyg i undervisnigen på både fritidshemmet och skolan. Samt 

vad de tyckte det fanns för vinning av att använda sig av det. Fråga sju grundades i vår undran 

i hur dessa fritidshemslärare planerar olika friluftsaktiviteter som de sedan använder sig av 

och även hur de går tillväga när de planerar, om de gör planeringen själva eller om de sitter i 

grupp och planerar olika aktiviteter. Vi var även nyfikna över hur mycket tid som var utsatt 

till planering över lag på dessa olika skolor som fritidshemslärarna jobbar på. Fråga åtta var 

en uppföljningsfråga på fråga sju där vi ville ta reda på om fritidshemslärarnas egna 

planeringar togs med i sammanhang som vid friluftsdagar eller om de bara var för 

fritidshemmet samt hur vanligt det var med friluftsdagar på skolorna och om hela skolan var 

involverade eller om det var idrottslärarnas uppgift. Fråga nio innebar att ta reda på vilka 

uppgifter som fritidshemslärarna hade på skolans friluftsdagar om det var så att de ansvarade 

för några specifika aktiviteter då fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan. 

3.6 Undersökningens upplägg och genomförande 

Det fanns flera etiska övervägande att ta hänsyn till inför undersökningen. Intervjupersonerna 

blev muntligt tillfrågande om de kunde tänka sig att ställa upp i undersökningen. Alla de 

tillfrågade tackade ja till att delta. Intervjuerna gjordes därefter med en intervjuledare och en 

intervjuperson. Detta för att intervjupersonen inte skulle känna sig underlägsen under 

intervjun. Frågorna mailades till varje intervjuperson så att de kunde ta del av dem innan 

själva intervjun. Detta gjordes för att intervjupersonen skulle känna sig trygga inför intervjun 

samt att kunna sätta sig in i ämnet. 

Planering och förberedelser för undersökningen kändes viktig för att kunna få ett så bra 

empiriskt material som möjligt att arbeta med. Vi genomförde även provintervjuer för att testa 

hur bra den tog upp ljudet så att inspelningsutrustningen fyllde bästa möjliga funktion. Vi lät 

intervjupersonerna välja dag och tid för intervjuerna, detta för att de inte skulle känna sig 

stressade över att de missade tid till deras vardagliga arbete. 

Intervjuerna började med att intervjulederaren gick igenom vad intervjun skulle handla om 

samt intervjupersonens rätt att kunna avbryta intervjun när som helst. Första frågan som 
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ställdes var en fråga för att bryta isen i samtalet, samt för att ge oss som intervjuledare en bild 

i hur länge som intervjupersonen varit aktiv i skolans värld. Då den första frågan i en intervju 

är viktig för att den fortsatta intervjun ska bli bra så användes en bakgrundsinformationsfråga 

för att få intervjupersonen att slappna av. Kvale (1997) menar att tanken med en 

bakgrundsinformationsfråga är att forskaren får en möjlighet att samla in 

bakgrundsinformation och intervjupersonen får börja intervjun med ett område som hen 

känner sig bekant med. Med en ansats i den fenomenologiska forskningen så analyserades 

intervjuerna. Vid analysen av intervjuerna så transkriberades intervjuerna. Efter 

transkriberingen så granskades intervjuerna för att komma åt essensen i vad 

intervjupersonerna sa och därmed få individens upplevelse av verkligheten. Vid analysen av 

intervjuerna har meningskoncentrering använts. Meningskoncentrering innebär att de 

meningar som intervjupersonen yttrat skrivs samman mer kortfattat. Långa uttalanden skrivs 

ner i kortare uttalanden, i vilka den huvudsakliga innebörden av det som sagts formuleras om 

i färre ord. Koncentreringen av det som sagts innebär därmed att större intervjutexter minskas 

ner till kortare texter (Kvale 1997). Citaten har sedan plockats ut och ställts mot varandra för 

att se om det finns något samband mellan hur intervjupersonerna svarat på de olika frågorna. 

Vi har tagit bort upprepningar i syftet att göra meningarna mer koncisa. 

 

Efter att vi gjort meningarna mer koncisa så delades de in i fyra olika kategorier, dessa är: 

Fritidshemslärarnas egna erfarenheter av friluftsliv, fritidshemslärarnas motiv till att använda 

sig av friluftsliv, vilka friluftslivsaktiviteter använder sig fritidshemmen av och slutligen 

möjligheter att kunna bedriva friluftsliv.  Kategorierna växte fram efter att 

intervjupersonernas svar bearbetats och komprimerats och syftar till att visa essensen i svaren. 

Szklarski (2009) menar att intervjubeskrivningarna granskas och de centrala teman som finns 

i beskrivningarna urskiljs. Essensen består av de gemensamma nämnarna för de beskrivningar 

som sammanställts och därmed intervjusvaren. Essensen visar de generella 

sammanfattningarna av fenomenet. I citaten har vi valt att använda talspråk för att visa vad 

intervjupersonerna säger utan att våra tolkningar speglas. 

 

3.7 Beskrivning av skolor och lärare 

I undersökningen har det valts att intervjua fritidshemslärare från fyra olika skolor. Skolorna 

är belägna i fyra olika kommuner. I denna beskrivning av skola och fritidshemslärare har 

skolorna fått betäckningen A-D och fritidshemslärarna har fått fingerade namn. För att ge en 
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bild av de intervjuade fritidshemsläranas möjligheter till friluftsliv kommer här en redogörelse 

av de olika skolorna. Fritidshemslärarnas bakgrund beskrivs kort vid respektive skola.  

Skola A 

Skolan ligger i en mindre kommun i Mellansverige. Skolan är en F-9 och på skolan finns det 

åtta fritidshem med sammanlagt 320 barn som är inskrivna i verksamheterna. På skolans 

område finns det stora ytor för olika slags idrottsaktiviteter och en mindre skog. Skolan har 

också närhet till vatten som innefattar cirka tio minuters gång, sen har de närhet till större 

friluftsområde. 

Fritidshemsläraren Johan är i 40-50 årsåldern och har varit verksam i 3 år. Johan jobbar även 

han som resurslärare under dagtid och på eftermiddagarna jobbar han på det äldre 

fritidshemmet, som är i årskurserna 4-6 (Intervjun genomfördes 2014-04-04). 

Fritidshemsläraren Karin är i 50-60 årsåldern och har varit verksam i 36 år. Karin är 

resurslärare på dagtid i en klass och på eftermiddagarna är hon verksam på ett av 

fritidshemmen för de yngre barnen, som är i årskurserna F-3 (Intervjun genomfördes 2014-04-

04). 

Skola B 

Skola B ligger i en större kommun i Mellansverige. Skolan är en F-6 och på skolan finns det 

tre fritidshemsavdelningar med sammanlagt 120 barn som är inskrivna i verksamheterna. 

Skolan ligger centralt belägen i en större stad. På skolans område finns två mindre 

fotbollsplaner och en mellanstor skolgård. Skolan har en mindre park några hundra meter från 

skolan. Annars är det en längre bit till natur och friluftsområden. 

Fritidshemsläraren Ulla är i 40-50 årsåldern och har varit verksam i 12 år. Ulla jobbar som 

resurslärare underdagtid och på eftermiddagarna jobbar hon på fridtidshemmet för barnen i 

årskurs 1-2 (Intervjun genomfördes 2014-04-09). 

Skola C 

Skola C ligger i en mindre kommun i Mellansverige. Skolan är en F-6 och på skolan finns det 

fyra fritidshemsavdelningar med sammanlagt 180 barn inskrivna i verksamheten. Skolan har 

närhet till skog och gränsar till en naturpark. På skolgården finns det en fotbollsplan och 

skolan har en mellanstor skolgård. 
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Fritidshemsläraren Maria är i 40-50 årsåldern och har varit verksam i 4,5 år. Maria jobbar i 

förskoleklassen några timmar i veckan och sedan är hon bland de äldre barnen på 

fritidshemmet, som är i årskurserna 3-6 (Intervjun genomfördes 2014-04-09). 

Skola D 

Skola D ligger i en mellanstor kommun i Mellansverige. Skolan är en friskola med F-6 och på 

skolan finns det en fritidshemsavdelning med 48 barn inskrivna. Skolgården är inte så stor 

men skolan ligger belägen fem minuters promenad till en stor skog där det finns en liten 

fritidsanläggning som kommunen sköter om. På vintern plogar de upp skidspår och på 

sommaren kan man fiska i ett tjärn.  

Fritidshemsläraren Kalle är i 30-40 årsåldern och har varit verksam i 10 år. Kalle Jobbar på 

dagtid som resurslärare i en av de lägre klasserna och på eftermiddagarna är han på skolans 

enda fritidshem (Intervjun genomfördes 2014-04-17). 
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4. Friluftsliv i fritidshemmet 
Redovisningen av resultatet syftar till att besvara forskningsfrågorna: 

1. Hur upplever fritidshemslärarna att friluftsliv kan användas som pedagogisk aktivitet i 

fritidshemmet?  

2. Vad uppger fritidshemslärarna om vilka aktiviteter som friluftslivsundervisningen 

innehåller? 

3. Vilka möjligheter upplever fritidshemslärarna det finns med att bedriva 

friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet? 

Resultat presenteras i fyra beskrivningskategorier som grundas i intervjupersonernas svar. 

Dessa fyra beskrivningskategorier är: 

 Friluftsliv - avkoppling och återhämtning. 

 Fritidshemslärarnas motiv till att använda sig av friluftsliv. 

 Skillnader och likheter avseende användningen av friluftsliv. 

 Friluftsliv beroende/ oberoende av materiella resurser. 

I dessa kategorier har intervjusvaren sammanställts och intervjudeltagarna kommer även att 

citeras. För att tydliggöra är intervjuledarens frågor kursiverade i texten och deltagarna 

kommer bära sina fingerade namn. 

4.1 Friluftsliv - avkoppling och återhämtning 

Resultatet visar att alla intervjupersoner har positiva erfarenheter av friluftsliv och att de 

använder sig av det på sin fritid.  Naturen och att vara utomhus är en viktig del av det 

intervjupersonerna anser som friluftsliv. De menar att de själva mår bra både psykiskt och 

fysiskt genom att använda sig av friluftsliv. Kalle som jobbar på skola D säger att han brukar 

vistas ute i naturen mycket med sin familj på sin lediga tid och att det är något som tilltalar 

honom mycket. Han menar att hans intresse och erfarenheter av friluftsliv beror mycket på 

hans uppväxt, där hans egna föräldrar hade ett brinnande intresse för natur och friluftsliv, 

något som har speglat av sig på honom själv. Johan från skola A svarar att det friluftsliv som 

tilltalar honom är just att åka bort ett tag, och bara få vara för sig själv och flugfiska och bo i 

tält och på så vis få en stund av återhämtning ifrån vardagens stress. Ulla som jobbar på skola 

B och som bor i en större stad säger att hon försöker vara ute mycket, och vill vara ute mycket 

för att hon upplever att hon mår bättre av det. Men samtidigt menar hon att det kanske inte 

alltid är skogen som hon behöver åka till för att vara ute, det kan räcka med att bara gå till 

någon närliggande park och spendera tid där för att finna ro. Maria från skola C och Karin 
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från skola A säger båda två att när de vistas i naturen så är det för att få avkoppling och 

återhämtning. 

 

Vad har du för egna erfarenheter av friluftsliv?(Intervjuare). 

“…för mig är det ju återhämtning att vara i skogen, ja jag mår bra av det” Maria skola C. 

 

Resultatet visar utifrån intervjupersonernas svar att alla av dem är intresserade av friluftsliv på 

något sätt om det så handlar om att bara vara ute och ta en promenad i skogen eller om det 

handlar om att utföra någon annan sorts aktivitet. Alla intervjupersoner ser friluftsliv som 

något viktigt för deras egen vardag samt ett sätt att koppla av från den vardagliga stressen och 

få återhämtning. Inga negativa erfarenheter av friluftsliv nämns, men deras svar på vad 

friluftsliv är skiljer sig en del från varandra. Karin från skola A säger att hon inte kör hårt utan 

hon är ute för att må bra, för Johan från skola A är det att åka iväg en längre bit och bo i tält 

och att fiska som är det som är friluftsliv för honom. Det som blir tydlig utifrån 

intervjupersonernas svar är att friluftsliv är varierande utifrån varje enskild person och kan 

anpassas så att det passar de flesta människor. De varierande svaren till vad friluftsliv är för 

intervjupersonerna har dock det gemensam att de använder sig av friluftsliv för att få 

avkoppling och återhämtning ifrån vardagen. 

4.2 Fritidshemslärarnas motiv till att använda sig av friluftsliv. 

 

Här besvaras uppsatsens första forskningsfråga hur upplever fritidshemslärarna att friluftsliv 

kan användas som pedagogisk aktivitet i fritidshemmet? De intervjuade fritidshemslärarna är 

överens om att friluftslivsaktiviteter är ämnesövergripande och därför är lämpliga att använda 

sig av och att de kan kopplas till många av skolans ämnen. 

4.2.1 Föräldrar är inte ute med sina barn 

Alla intervjupersoner är överens om att det är bra att vara ute och att de anser att föräldrar 

idag inte är ute på samma sätt med sina barn som de upplevt att de fick vara ute när de var 

barn, och de framför att de som fritidshemslärare spelar en viktig roll för att ge eleverna 

möjligheter till friluftsliv. Flera av fritidshemslärarna nämner den motoriska träningen som en 

positiv effekt av att använda sig av friluftsliv och att det behövs i dagens samhälle då barn blir 

mer och mer stilla sittande. Ulla påpekar flera gånger under intervjun att hon anser att barn 

idag är ute för lite och att hon tycker att det är något som är synd då de går miste om en viktig 

del i sin utveckling.  
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Tycker du att de missar något i sin motoriska utveckling när de bara är på skolgården?(Intervjuare). 

Det är klart de lär sig ju att klättra och klänga mycket mera i skogen över stock och sten liksom, 

det blir ju en annan träning. Vi har ju inte så mycket sånt här. Så det är ju en brist hos barn idag, 

för vi var ju alltid ute och lekte. Det hör man ju på eftermiddagarna de är ju inte ute och leker 

mycket hemma, de får inte vara ute, föräldrarna törs inte släppa ut dem (Ulla skola B). 

 

Även Kalle från skola D menar att man kan se på barnen att de är ovana att röra sig i naturen. 

Han menar att det syns att de är ovana att ta sig över stockar och stenar och att det är hans 

uppdrag som fritidshemlärare att ge barnen den möjligheten till att bli vana med detta. Flera 

av intervjupersonerna menar att det märktes på barnen att de är vana att röra sig på plana ytor 

och att detta är en följd av att föräldrarna inte är ute med barnen så mycket som de skulle 

behöva.  På frågan om Karin från skola A tyckte att de använder sig tillräckligt mycket av 

friluftslivsaktiviteter så svarar Karin att hon gärna skulle var ute mycket mer och använda sig 

av friluftsliv om det bara var hon som bestämde. 

 

Varför skulle du göra det?(Intervjuare). 

De behöver den här träningen, det finns barn som varken kan klättra upp eller ner i träd, de kanske 

kommer upp men de vet inte hur de kommer ner sen. För de är inte ute med föräldrarna på det 

viset. Många tycker det är bekvämt eller så ska jag inte säga men man tror ju att många tycker det 

är gött när de sitter vid de här apparaterna hela eftermiddagarna de som inte har aktiviteter. Det är 

framförallt dem man vill få igång och få dem å känna lyckan å glädjen av att vara ute och röra på 

sig. För det mår ju alla bra av (Karin skola A). 

 

Fritidshemsläraren Maria från skola C menar att om hon kan visa barnen friluftsliv och ge 

dem en upplevelse av att vara ute i naturen så kanske de gillar det och tar med sig dessa 

upplevelser till senare i livet. Maria menar att det är få föräldrar som går till skogen med sina 

barn och då blir ansvaret hos henne större, att ge barnen friluftslivserfarenheter. Maria anser 

att det är viktig livskunskap att få med sig. Det är en av anledningarna som Maria använder 

sig av för att motivera varför de använder sig av friluftslivsaktiviteter på hennes fritidshem.  

4.2.2 Utevistelse 

Ulla som jobbar på skola B säger att hon som fritidshemslärare också mår bra av att vara ute 

och att det inte bara är fördelar för barnen med utevistelse. Ljudvolymen blir lätt hög i detta 

yrke både för fritidshemslärarna och för barnen som visstats i samma lokaler. Därför 

förespråkar Ulla att man ska vara ute mer och hon och hennes kollegor använder sig mycket 

av att vara utomhus för ljudvolymens påverkan och då lokalerna är röriga att vistas i. 
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Så du menar att ni är ute för att det inte är så rörigt som inne?(Intervjuare). 

“..ja det känner man ju att man mår bättre av vi pedagoger också istället för att vara instängda 

bara inne i lokalerna”(Ulla skola B). 

 

Johan från skola A påpekar skolans roll till att introducera friluftsliv och menar att det inte 

används i skolan som komplement till den vardagliga undervisning och det är något han 

saknar. Han menar att han minns tillbaka på sin egen skolgång då de hade flera utelektioner 

där de bland annat besökte skogen för att lära sig om naturen och dess liv. På Johans skola A 

använder de sig inte av denna form av undervisning och det anser han är en brist och att 

dagens barn går miste om detta. Ulla menar att hennes skola har en väldigt mångkulturel 

blandning av barn då är det viktigt att försöka ta med barnen ut i naturen för att de ska få lära 

sig om den svenska naturen, så att de inte ska känna någon rädsla för den. Hon menar att 

barnens föräldrar själva är osäkra på att gå ut i skogen och att de därför inte går ut med 

barnen. Det är ingen av de andra fritidshemlärarna som tar upp att det är just barnen med 

annat etniskt ursprung som är osäkra i skogen. 

4.2.3 Barngruppen ändras i naturmiljö 

I intervjuerna kommer det fram att samarbete och social träning är en fördel med friluftslivs 

aktiviteter. Flera av intervjupersonerna har erfarenheter av att samarbete fungerar bättre 

utomhus och särskilt i skogsmiljö jämnfört med i fritidshemmets lokaler.  

 

Hur menar du att det är fördel med samarbetsövningar i naturen?(Intervjuare). 

Ja men alltså.. Det känns så men jag kan inte sätta fingret på att det är så men det är en känsla jag 

har, att det går lättare att samarbeta. Och det går lättare att leka med andra barn för att lekarna är 

inte klara liksom förän man kommer dit. Det finns inga mönster, såhär ska vi göra så här ska vi 

leka och man ska alltid leka med sin kompis o så, men när man kommer till skogen då ändrar sig 

grupperna lite. Då kan man leka med andra barn för det är inga självklara regler på de sakerna. Så 

har det varit iallafall i de här grupperna (Maria skola C).  

 

Kalle från skola D menar att det är en annan sammanhållning i skogen och att det inte blir 

samma konflikter som i fritidshemslokalerna. Detta tror han beror på att skogen är stor och att 

det finns plats för alla. Kalle berättar även att det blir andra gruppkonstellationer när det är ute 

i skogen jämfört med när de är kvar på fritidshemmet och det är positivt menar han. Barnen 

samarbetar och leker på ett annat sätt i skogen. Johan från skola A menar att 

friluftslivsaktiviteter är bra att använda sig av när man vill stärka den sociala samvaron i 
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gruppen. Han menar att elever med lägre status får komma fram och visa sig duktiga på ett 

annat sätt i friluftslivsaktiviteter och att detta stärker deras status i barngruppen. 

4.3 Skillnader och Likheter avseende användningen av friluftsliv. 

 

Här besvaras uppsatsens andra forskningsfråga, Vad uppger fritidshemslärarna om vilka 

aktiviteter som friluftslivsundervisningen innehåller? Friluftslivsaktiviteter är något som 

används av alla intervjupersoner på lov. Karin, Maria och Kalle använder sig även av 

friluftsliv som ett inslag i den vanliga veckans återkommande aktiviteter. Det vi kan se här är 

att skolorna A, C och D som har närhet till naturen använder sig av friluftsaktiviteter på 

fridtidshemmet medan skola B som ligger mer centralt använder sig av friluftsaktiviteter mer 

på lov. Alla intervjupersoner upplever att friluftsaktiviteter är nyttigt för eleverna då de får 

vara ute och röra på sig något som Kalle och Johan upplever att många barn inte gör under 

skoldagen. Fritidshemmets aktiviterer skiljer sig inte jätte mycket från varandra. Flera av 

aktiviteterna är olika samarbetsövningar och mycket fri lek där barnen får göra vad de vill, 

något som samtliga fritidshemslärare menar är viktigt då barnen annars är  styrda. 

4.3.1 Nyttja naturens resurser 

Karin som jobbar på skola A berättar att hon använder sig av skolskogen varje vecka på 

fritidshemmet och att hon är mycket nöjd över de dagar som de går dit. Skolskogen är mycket 

populär bland både barn och fritidshemslärarna uppger Karin och även skolan använder sig av 

den i undervisningen.  

 

Vad gör ni i skolskogen då?(Intervjuare). 

“...samarbetsövningar, leker dunken, klättrar i träd, bara leker och är. Ungarna älskar att vara 

där” (Karin Skola A). 

 

Maria som jobbar på skola C går till skogen tre timmar i veckan med skolans sexåringar där 

syftet är att njuta av naturen och att känna sig säker i naturen. De använder sig av 

civilförsvarets ”hitta-vilse-kurs” som hjälpmedel för detta. Allemansrätten är också något som 

de arbetar aktivt med. En gång i veckan cyklar Maria och hennes kollega med 

fritidhemsbarnen till skogen. Maria berättar att de aktiviteter som barnen får göra när de är i 

skogen är att göra upp eld själva, de får göra mellanmål ute i naturen och så får de lära sig hur 

man ska handskas med djur och natur. Maria påpekar att de har ett stort fokus på att lära 
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barnen att inte lämna spår efter sig, att man kan nyttja naturens resurser men att det inte ska 

synas att man varit där. 

 

Ulla från skola B tar upp problematiken med att de inte har någon närhet till skogen och därav 

inte använder sig av friluftslivsaktiviteter mer än till lov. På loven finns andra möjligheter att 

åka iväg längre och därmed också vara borta längre då det är fritidshemstid hela dagen. Hon 

menar att dessa dagar är populära bland barnen och att även personalen uppskattar dem. 

Miljöombytet är något som hon nämner som orsak till att det blir lyckade dagar, eleverna får 

en annan möjlighet till att bland annat bygga kojor när de är i skogen. 

 

Använder ni er av friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet?(Intervjuare). 

“…man kan ju säga när det är lov försöker vi kunna åka iväg till skogen och då är vi ju och 

leker och bygger kojor och tar bussen dit och har matsäck och det blir ju en helt annan lek när 

man har de möjligheterna” (Ulla skola B) 

4.3.2 Praktiskt lärande i friluftsliv 

 

En annan del av friluftslivet som Kalle från skola D vill lyfta fram är upplevelsen av att äta 

mat ute, han menar att barnen uppskattar det mycket och att maten smakar bättre ute i skogen 

och gärna kring en läger eld. Även Maria nämner att barnen uppskattar att de får vara med 

och laga mellanmål ute i skogen och att det blir en annan förståelse när man behöver tälja sin 

egen grillpinne för att kunna grilla sin korv istället för att få allt serverat. Kalle menar att 

friluftslivsaktiviteter som ett bra sätt att lära då han menar att det blir praktiskt istället för en 

tyngdpunkt på teoretiska kunskaper som han menar att det annars ofta blir i skolans 

undervisning. Även Johan från skola A menar att skolan är väldigt teoretisk i dagens läge och 

att han önskar att det skulle vara mer praktiskt, gärna ute i naturen. 

 

Hur tänker du att man kan använda friluftsliv som pedagogiskt syfte?(Intervjuare). 

Jag tycker att man får med sig så mycket praktiska kunskaper via friluftsliv. Eh det är ju mycket 

stila sittande nu överlag i skolan och hos oss även en del barn hemma å så. Man lär sig ju mycket 

genom att göra och i friluftsliv så är det ju mycket göra, inte bara sitta å lyssna å så (Kalle skola 

D). 
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Maria, Kalle och Johan är de fritidshemslärare som lyfter fram det praktiska lärandet som 

friluftsliv för med sig, då de låter barnen prova på att till exempel göra upp egen eld och 

använda kniv och yxa. Maria och Kalle säger att det har med allmänbildning att göra och att 

många barn i dagens samhälle missar det då de inte vistas i naturen på fritiden med sina 

föräldrar. Maria och Kalle menar även att de lagar mellanmål med barnen ute som 

friluftsaktivitet, något som skapar en bättre sammanhållning i gruppen men också att de kan få 

in vikten av att äta en bra kost som en del i friluftsaktiviteterna. Maria från skola C är den 

enda av de intervjuade som använder sig av ”hitta-vilse-kurs” och allemansrätten som 

friluftsaktivitet. ”Hitta-vilse” använder sig Maria av för att ge barnen en trygghet till att vara i 

skogen och att de inte ska behöva känna någon rädsla för skogen.  

4.3.3 Friluftsliv som något skilt från idrott 

Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan och den dagliga undervisningen, det står 

tydligt i styrdokumenten. Resultatet visar vilken roll fritidshemlärarna spelar i skolans 

friluftsdagar och om skolan använder sig av friluftsliv. Intervjupersonerna har inte någon 

större roll under friluftsdagarna det är idrottslärarna som är ansvariga och planerar dem. Johan 

från skola A menar att de på hans skola inte har några friluftsdagar, istället menar han att de 

har idrottsdagar istället där det är friidrott och orienteringsdagar och detta tycker inte han är 

friluftsdagar. Karin som arbetar på samma skola som Johan menar att de har friluftsdagar på 

skolan och hon räknar in orientering som friluftsliv samt att de har skoljoggen. Även om 

Karin och Johan arbetar på samma skola så är det på olika fritidshemsavdelningar och med 

olika åldrar på barnen det kan vara en orsak till att deras uppfattningar om skolans 

friluftsdagar är olika. 

 

Brukar man inte ha friluftsdagar? (Intervjuare) 

”Nej vi har sån här orienteringsdag, friidrottsdag sådana saker, friluftsdag har vi inte. Sa Karin 

något annat? Vi har väl inga friluftsdagar? Vi har idrottsdagar” (Johan skola A). 

 

Maria från skola C berättar att på hennes skola är de på fritidshemmet inte involverade i 

skolans friluftsdagar utan där är det sexorna och idrottslärana som anordnar och ansvarar för 

dem. Istället anordnar de på fritidshemmet en egen friluftsdag för alla elever som är inskrivna 

på skolans fritidshem. Under denna eftermiddag så får barnen välja mellan att springa en 

runda på tid eller gå rundan som också har en tipspromenad. De avslutar med grillning där 

också föräldrarna är välkomna.  Karin, Ulla, Maria och Kalle menar att det är viktigt att ha 
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friluftsdagar i skolan. De tycker att det är viktigt för eleverna att komma ut i naturen och få ett 

avbrott från den vanliga skolundervisningen.  

 

Johan från skola A och Ulla från skola B nämner att de fungerar som elevassistenter under 

dessa dagar. Resultat visar att det skiljer sig lite hur involverade fritidshemslärarna är i 

friluftsdagarna.  

 

4.3.4 Barnen vill inte vara ute 

Johan från skola A menar att verkligheten inte ser ut som den bild universitetet lär ut sina 

studenter och han har dåliga erfarenheter med att ha kommit ut i arbetslivet. Han menar att 

han var full av idéer på friluftslivsaktiviteter men att de inte gick att genomföra för att barnen 

inte vill vara ute och därför använder de sig ytterst lite av det. 

 

Varför ytterst lite?(Intervjuare). 

När jag började jobba hade jag så mycket idéer och visioner hur man skulle göra vad man skulle 

kunna göra å såhär. Verkligheten såg ju helt annorlunda ut än vad vi får veta när vi läser på 

universitetet asså, då är det ungefär som att allt är möjligt och när man kommer ut så är det väldigt 

lite som är möjligt (Johan skola A). 

 

Det är ingen av de andra fritidshemslärarna som ger denna bild av att barnen inte vill vara ute. 

Maria fån skola C som även hon arbetar med de äldre fritidshemsbarnen har positiva 

upplevelser av att bedriva friluftslivsaktiviteter med barnen på fritidshemmet. Johan menar att 

problemet är att barnen själva inte vill vara ute och att han som fritidshemslärare har intresset 

men att detta inte delas av barnen. Även då han på ett lustfullt sätt försökt introducera olika 

friluftslivsaktiviteter så är detta inte något som uppskattas hos barnen på Johans fritidshem. 

Johan säger även att han upplever att en bidragande orsak till att många barn inte vill vara ute 

är att de upplever att de flesta aktiviteter är så tävlingsinriktade och att det gör att barnen inte 

vill vara ute. Johan menar även att det är så samhället är uppbyggt och att man alltid ska 

prestera på topp. Allt måste dokumenteras om hur den enskilde eleven har presterat, detta gör 

att elever med sämre självkänsla inte vill vara ute och prova på nya aktiviteter.  
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Vad är det som gör att ni inte är ute mer?(Intervjuare). 

Barnen vill inte vara ute de vill helst vara inne man fajtas hela tiden med det här, måste vi gå ut? 

det är den vanligaste frågan och jag överdriver inte om jag säger att sju av tio inte vill gå ut. Och 

då kan man ju tro och tycka att det har med er pedagoger vilken inställning ni har och så. Och då 

säger jag igen att när jag kom var jag eld och lågor för det här med att vara ute (Johan skola A). 

 

4.4 Friluftsliv beroende/oberoende av materiella resurser.  

 

Här besvaras uppsatsens tredje forskningsfråga om vilka möjligheter som fritidshemslärarna 

upplever att det finns med att bedriva friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet. Möjligheterna 

för att bedriva friluftslivsaktiviteter är olika på de olika skolorna, detta beror bland annat på 

vilka geografiska möjligheter som finns tillgängliga för att bedriva friluftsliv. Resultatet visar 

på att en problematik till att bedriva friluftsliv i fritidshemmet är ekonomiska faktorer då 

fritidshemslärarna menar att personalbristen och de stora barn grupperna innebär en svårighet. 

Samt att det kostar mycket pengar att ta sig en längre bit från skolan detta gör att det blir svårt 

att ta sig iväg till naturen. 

 

4.4.1 Kostnader 

Karin från skola A och Ulla från skola B tar upp kostnader som ett problem för att bedriva 

friluftslivsaktiviteter då det är svårt att ta sig iväg någon längre bit utan att kostnader 

tillkommer och detta är ett problem då skolan behöver spara pengar. Ulla nämner även det 

geografiska läget som ett problem. 

 

 

Använder ni er av friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet?(Intervjuare). 

“..vi har ju inte nära till någon sådan natur här tyvärr så det är ju rätt synd vi har ju inte så 

mycket tid i veckorna när det är vanligt fritids att ta oss iväg, vi ligger ju nästan mitt i stan” 

(Ulla skola B). 

 

Ulla nämner problematiken med kostnader då det fritidshemmet hon arbetar på är beläget 

väldigt centralt utan någon direkt närhet till skog så behöver de ta buss för att åka iväg på 

friluftslivsaktiviteter. Detta menar Ulla är ohållbart då skolan har stora sparkrav och pengar 

inte finns till det även om de i personalen skulle önska att det var en veckoaktivitet istället för 

något som bara sker på lov. Maria från skola C menar att det finns goda möjligheter till att 
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bruka friluftsliv på hennes fritidshem. Fritidshemmet ligger placerat så att det går att gå till tre 

olika skogar inom loppet av 20 minuter samt att skolgården gränsar till en naturpark och att de 

nyttjar detta på ett bra sätt. Här visar resultatet att den geografiska placeringen har stor 

betydelse för möjligheten att bedriva friluftsliv då det blir en ekonomisk fråga för den ena 

skolan och inte för den andra.  

 

 

4.4.2 Mer personal 

Resultatet visar att d et finns det gemensamma svårigheter för alla intervjupersoner för att 

bedriva friluftslivsaktiviteter på fritidshemmet, ett av dem är stora barngrupper och få 

personal. Elevernas olika sluttider innebär även att det blir ett problem för personalen att 

lämna fritidshemmet för att bedriva friluftslivsaktiviteter. Detta då en fritidshemslärare måste 

möta de barn som slutar senare och att den andre fritidshemsläraren blir kvar själv vid 

utflyktsmålet, detta är inte möjligt menar de. Johan från skola A menar att det är ett problem 

med att de är få personal, de är två stycken fritidshemslärare som arbetar på hans avdelning 

och att det skulle finnas många fler möjligheter till att göra olika aktiviteter om de var en 

personal till menar han. Johan säger också att det är förvaring av barnen även om han som 

fritidshemslärare inte vill ha det så. Johan anser att hans uppdrag är att göra förvaringen så 

rolig som möjlig för barnen. 

 

Menar du att ni behöver vara mer personal?(Intervjuare). 

Jaa, så om man bara kunde slänga in en person till så skulle alla fritids bara kunna explodera det 

skulle kunna göra så enormt mycket. Men i nuläget så handlar det om förvaring vad man än säger. 

Å denna förvaring handlar om att göra så kul och innehållsrik som möjligt (Johan skola A). 

 

Kalle från skola D tog upp problemet med att personalen ofta är involverad i olika uppdrag 

och planeringstider som gör att det vid vissa tillfällen blir en fritidshemslärare ensam i 

barngruppen. Problemet med att fritidshemläraren blir ensam i barngruppen är det flera av de 

intervjuade som uppger som anledning till att det är en svårighet att lämna skolan för 

friluftslivsaktiviteter. Elevernas olika sluttider är en vanlig anledning till att lärarna blir 

ensamma i barngruppen då den andra kollegan behöver gå iväg och möta eleverna som slutar 

senare på skolan och då är det lättare att vara kvar på fritidshemsavdelningen. Kalle säger att 

han skulle vilja gå iväg fler dagar till skogen men att detta inte går att genomföra. 
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Varför blir det svårt?(intervjuare). 

“..men det blir ju svårt vi skulle behöva vara mer pedagoger då det är planeringstider och 

olika uppdrag å så. Det funkar inte att vara själv i skogen.“ (Kalle skola D).  

4.4.3  Planeringstidens inverkan 

Om det var tillräckligt med planeringstid för att kunna planera friluftslivsaktiviteter är det 

skilda meningar mellan intervju personerna. Johan från skola A och Ulla från skola B tycker 

att det är för lite planeringstid och detta överlag, inte bara för att kunna planera friluftslivs 

aktiviteter. Ulla är samordnare på sin skola och har extra planeringstid för det, men den tiden 

menar hon går till att sammanställa olika blanketter och undersökningar de gör på 

fritidshemmet samt allt som behöver fixas med scheman. Fokus på hennes planeringstid blir 

inte vilka aktiviteter som de ska göra på fritidshemmet utan är mer administrativt. Sen går 

hennes planeringstid till skolans aktiviteter också då hon även är verksam i skolan så till 

fritidshemmet tycker inte Ulla att hon har mycket planeringstid. 

 

 

Hur planerar du friluftsaktiviteter och vilken tid har du till det?(Intervjuare). 

Jag har ju tre timmar men då är jag samordnare så jag sitter ju med schema det tillkommer ju och 

gör alla listor och blanketer å skickar ut, ja men månadsrapporter och tar in och sammanställer å 

så, det blir ju mycket administrativt till fritids å så då... så till enbart fritids ja det är ju inte mycket 

(Ulla skola B). 

 

Johan från skola A menar att hans planeringstid ofta försvinner eftersom han även är resurs på 

dagarna till en elev i skolan. Där fungerar inte avlösningen något bra och Johan får ofta hoppa 

sin planering för att vardagen ska funka för eleven han är resurs åt. Johan tycker att det är 

synd men menar att eleverna behöver gå före planeringstid även då han önskar att det ska 

fungera bättre Även Kalle från skola D nämner att planeringstiden ibland försvinner för mer 

akuta situationer, om någon är sjuk och ingen vikarie finns tillgänglig som ett exempel. Men 

detta menar han inte hör till det vanliga utan är nöjd över den planeringstiden som han har.  

Karin från skola A och Maria från skola C tycker dock att det är tillräckligt med planeringstid 

för att kunna planera de tänkta aktiviteterna och är mycket nöjda över detta. 
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Hur planerar du friluftsaktiviteter och vilken tid har du till det?(Intervjuare). 

Vi har väldigt bra med planeringstid här på skolan det kan vi inte klaga på. Varje onsdag har vi 

tillsammans alla fritidspedagoger på min avdelning två timmar sen en gång i månaden träffas alla 

fritidspedagoger från alla åtta fritids och rektorn och planerar de andra onsdagarna sitter vår 

avdelning tillsammans. Sen har jag ju egen planering utöver det. Tid finns, platser finns så det har 

vi jättebra (Karin skola A). 

 

 

Karin från skola A säger att de cyklar på utflykter ibland men att det blir mycket extra arbete 

runt utflykterna. Det blir extra planering då det är papper som ska fyllas i och att 

vårdnadshavarna måste ge sitt godkännande att barnen får cykla vissa sträckor. Detta menar 

hon också medför problem för användningen av friluftsaktiviteter längre bort från skolan, 

något som även hennes kollega Johan påpekar. Maria från skola C upplever inte detta problem 

utan uppger att de ofta cyklar på olika utflykter med fritidshemmet. De har inte mött på något 

motstånd av vårdnadshavare på hennes fritidshem och detta tror hon beror på att de har en tät 

mail kontakt med föräldrar och dagen innan en utflykt skickar Maria eller hennes kollega ut 

ett mail med en påminnelse till alla vårdnadshavare. Alla barnen erbjuds att stanna kvar till 

halv fem de dagar som de gör utflykter för att det inte ska bli några problem för 

vårdnadshavarna att hämta barnen på olika platser. Maria nämner att under de åren hon jobbat 

på fritidshemmet har det bara varit tre vårdnadshavare som har varit missnöjda med att de gör 

utflykter ifrån fritidshemmet. Med att erbjuda barnen att stanna längre de dagar fritidshemmet 

gör utflykter menar Maria är en bra lösning för att skapa möjligheten att kunna göra 

friluftslivsaktiviteter. Hon tycker inte att det är ett problem att de får mer barn längre tid de 

dagarna utan är nöjd över att barnen får vara med på utflykterna. 

 

4.5  Sammanfattning 

Resultatet presenteras i fyra kategorier: friluftsliv - avkoppling och återhämtning, 

fritidshemslärarnas motiv till att använda sig av friluftsliv, skillnader och likheter avseende 

användningen av friluftsliv och friluftsliv beroende/oberoende av materiella resurser. 

Samtliga av de intervjuade fritidshemslärarna menar att de använder sig av 

friluftslivsaktiviteter själva för att få avkoppling samt återhämtning. De intervjuade 

fritidshemslärarna är överens om att friluftslivsaktiviteter är ämnesövergripande och därför är 

lämpliga att använda sig av och att de kan kopplas till många av skolans ämnen. Det 
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framkommer även att föräldrar idag inte är ute med sina barn på samma sätt som 

fritidshemslärarna upplevt att de var när de var små. Därför anser de att deras roll till att 

introducera friluftslivsaktiviteter är viktig. Möjligheten till att använda sig av 

friluftslivsaktiviteter skiljer sig mellan fritidshemmen. Det geografiska läget, ekonomiska 

faktorer, personal antal och barnens ovilja att gå ut är det som framkommer som anledningar 

till detta. Vad friluftslivsaktiviteter innebär varierar mellan intervjupersonerna, samtliga 

fritidshemslärare som intervjuas är dock positiva angående användningen av 

friluftslivsaktiviteter i fritidshemmet. 
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5. Diskussion 
Syftet med denna undersökning är att försöka belysa användningen av friluftsliv som 

pedagogisk aktivitet i fritidshemmets undervisning. Resultatet utifrån studien kan förstås 

genom att friluftsliv är något som anses vara viktigt för samtliga intervjudeltagare något som 

de själva använder sig av någon till några gånger i veckan för egen del. För fritidshemslärarna 

så är det något lugnande och avkopplande att vara i naturen. Det vi kan se är att deras vilja till 

att använda sig av friluftsliv är stor bland fritidshemslärarna men att det finns olika hinder för 

dem att använda friluftsliv. Personalbrist är ett av argumenten som fritidshemlärarna använder 

sig av för att förklara varför det blir svårt att använda sig av friluftsliv, det är enklare att vara 

kvar på fritidshemmet om man är ensam i barngruppen. Hippinen (2011) menar att 

fritidshemslärarens uppgift inte är att vara övervakning utan att ta vara på barnens initiativ 

och intresse. En av de intervjuade fritidshemslärana menar att det fritidshemmet är en 

förvaring av barn och att detta beror på att de är för få personal till antalet barn. Han säger 

också att det är viktigt att det ska vara roligt för barnen på fritidshemmet även om det i dagens 

läge är en förvaring så försöker han göra den förvaringen så rolig som möjligt för barnen. 

Skolverket (2007) menar att fritidshemmets uppdrag är att ge barnen en meningsfull fritid 

som är omväxlande och utgår ifrån barnens behov. Johans bild av att hans fritidshem är en 

förvaring stämmer inte överens med hur vi tolkar att en meningsfull fritid ska vara. Men 

Johan menar att han gör det bästa av situationen för att ge barnen det de har rätt till. 

Kommunen har ansvar för att anpassa gruppstorleken på barngruppen och personaltätheten på 

fritidshemmet utefter barnens behov och säkerhet (Skolverket 2007). 

Det är fritidshemslärarens roll att organisera miljöer som är stärkande för barnens relationer 

till varandra och för identitetsskapandet i en grupp (Hippinen 2011). Flera av 

fritidshemslärarna som intervjuades nämner att barnen samarbetar bättre när de är i skogen 

och att de märker en skillnad på barngruppen när de är i skogen mot när de är kvar i 

fritidshemmets lokaler. Brügge & Szczepanski (2007) menar även de att samarbete och 

elevernas sociala kompetens tränas när man är i skogen och att inomhusmiljön inte kan 

erbjuda samma redskap för det. Halldén (2011) nämner även hon vikten av att var ute och att 

barnen behöver stöd och hjälp att upptäcka naturen, det räcker inte att bara släppa ut barnen 

och vara ute utan fritidshemsläraren måste även vara delaktig. Johan säger att barnen inte 

tycker om att vara ute och att de ville spendera fritidshemstiden inne och Ulla säger att barnen 

som hon har känner en rädsla för att vistas i skogen. Braute Nyhus & Bang (1994) skriver att 

många barn är rädda första gången som de besöker skogen. Därför är det viktigt att låta 
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barnen lugnt och stilla få bekanta sig med naturen och får tid på sig att lära sig att trivas i den. 

Det som inte får glömmas är att även de vuxna ska trivas i att vara ute, för det är ändå de som 

bestämmer vad för aktiviteter som ska göras och är de vuxna omotiverade till att vara ute så 

blir även barnen omotiverade till att vara ute.  Något som kan kopplas till det som samtliga 

fritidshemslärare nämner, att föräldrar inte är ute med sina barn på samma sätt som föräldrar 

var när de var unga. De menar att då lär sig barnen inte att vara ute och får ingen samhörighet 

till naturen. Johan menar att friluftsliv är något han brinner för och vill gärna använda sig av 

friluftslivsaktiviteter men att det inte går då barnen inte vill. Braute Nyhus & Bang (1994) 

säger att det är de vuxnas inställning till att vara ute som har störst betydelse för hur 

utevistelsen ska bli och om alla fritidshemslärare är motiverade till att var ute kommer detta 

tillslut att smitta av sig på barnen och deras engagemang kommer att växa. Huvudmålet med 

att vara ute är att alla ska trivas. 

Maria menar att det är hennes uppdrag som fritidshemslärare att skapa ett intresse hos barnen 

för att bedriva friluftsliv då hon anser att det är viktiga livskunskaper. Även Dahlgren & 

Szczepanski (1997) menar att friluftslivsaktiviteter skapar kunskap för vikten av att vara 

varsamma mot vår natur och omgivning och därför är viktiga kunskaper som barn behöver få 

med sig. Detta är något som Ulla på skola B har svårt att genomföra till skillnad från de andra 

fritidshemslärarna så har den skolan som Ulla jobbar på inte en närhet till naturen som de 

andra har. Om hennes fritidshem skulle försöka komma i väg mer till naturen är det något som 

skulle kunna ge barnen möjligheter till att utvecklas samt kunna förhindra stressrelaterade 

sjukdomar hos både barn och personal. Nelson (2007) menar att barn är i behov av att mötas 

som hela individer och att ges chansen att lära sig på ett mångsidigt sätt. Skolan är både 

lärarnas och elevernas arbetsmiljö och bör därför ha i åtanke hur stressrelaterade sjukdomar 

kan förebyggas genom en god arbetsmiljö.  

Brügge & Szczepanski (2007) menar att för att kunna bedriva friluftsliv med en grupp måste 

ledaren ha en god planering att utgå ifrån. Ulla på skola B menar att hon inte har tillräckligt 

med planeringstid för att hinna med att planera de aktiviteter som fritidshemmet anordnar. 

Tiden går till scheman och andra administrativa uppdrag istället. Karin på skola A och Maria 

på skola C däremot nämner att de har gott om planeringstid för att planera 

friluftslivsaktiviteter. Med detta kan vi se att Ulla inte använder sig av friluftsliv mer än till 

lov medan Karin och Maria använder sig av friluftsliv varje vecka. Frågan blir då om en 

anledning till att Ulla inte använder sig mer av friluftslivsaktiviteter är en konsekvens av 

bristen på planeringstid? 
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5.1 Metod diskussion 

Vi valde att ta en fenomenologisk inspirerad ansats i denna uppsats för att få 

fritidshemsläraranas egna uppfattningar om friluftsliv. Det innebär att det resultatet vi fått 

fram speglar hur fritidshemslärarna på de fyra skolor vi gjorde intervjuer på ser på friluftsliv. 

Detta kan dock inte generaliseras och antas som en syn som är gällande för hur 

friluftslivsaktiviteter överlag används i fritidshemmets undervisning, eller hur 

fritidshemslärare över lag ser på detta. En kvantitativ studie hade bättre kunnat visa på hur 

friluftslivsaktiviteter används eller inte används på fritidshemmen då det är lämpligt att 

använda sig av för att få breda svar (Muijs 2011). Fördelen med denna kvalitativa studie är att 

vi fått en insyn i hur dessa fem fritidshemlärare ser på friluftsliv och de har delat med sig av 

personliga upplevelser och kunskaper gällande friluftsliv. Vi har fått varierande svar som följd 

av att inte på förhand bestämda följdfrågor varit planerade utan att samtalen styrts av det 

intervjupersonen sagt. Detta hade inte varit möjligt på samma sätt i en kvantitativ 

undersökning. Frågorna mailades ut i förväg och detta innebar att intervjupersonerna kunde 

sätta sig in i ämnet och finna en viss trygghet i vad intervjun skulle handla om. Men detta 

innebär även att vi kan ha gått miste om en del spontana svar som varit möjliga att få om 

intervjupersonerna inte varit informerade om frågorna.  

 

5.2 Slutord 

Vi har i denna uppsats kommit fram till att det finns flera pedagogiska fördelar av att använda 

sig av friluftsliv i fritidshemmet, bland annat för grupp sammanhållningen, barnens motoriska 

träning och allmänna välmående. Men att det finns vissa svårigheter för fritidshemspersonalen 

att bedriva friluftsliv som grundas i bland annat skolans geografiskaläge, personaltäthet och 

ekonomi. 

 

5.3 Undersökningens betydelse för yrkesutövningen 

Resultatet av denna undersökning visar på att friluftslivsaktiviteter har många positiva 

inverkningar på fritidshemspersonalen och barnens välmående. Friluftslivsaktiviteter är 

ämnesövergripande och bra för barnens motoriska och sociala utveckling. Detta vill vi belysa 

i denna uppsats för att få ett ökat användande av friluftslivsaktiviteter i fritidshemmet.  
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5.4 Förslag till vidare forskning  

En fråga som har väckts hos oss i samband med att denna studie är hur barnens syn på 

friluftsliv är och vad de anser att friluftsliv har för positiva aspekter för dem? Därför vore det 

intressant att utveckla denna undersökning av fritidshemslärarnas syn på friluftsliv i 

fritidshemmet med en undersökning där det är barnen i fritidshemmet som intervjuvas. Ett 

förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur barnen i fritidshemmet 

upplever användningen av friluftsliv och vad som de anser är positivt respektive negativt med 

friluftsliv. 
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