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Abstract 

The purpose of this study was to examine how leisure pedagogues use outdoor education in their work, 

the ideas behind, and how they see the outdoors in relation to children’s well-being. In the process, there 

has been a case study in which researchers describe nature's impact on our health as well as some 

arguments for outdoor education from the curriculum. My method was to interview three leisure 

pedagogues active both in school and in youth centers. The results show that recreation instructors feel 

strongly about outdoor education and for all of continuity in school activities. Their main purpose is to 

create new methods to broaden children's perspectives and to consolidate their knowledge. The result 

also shows that leisure pedagogues believe that outdoor education is relevant to children's health and 

well-being, but their thoughts surrounding it is divided. 
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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidspedagoger använder utomhuspedagogik i sitt arbete, 

tankarna bakom, och hur de ser på utevistelse i relation till barns välbefinnande. I processen har det 

funnits en fallstudie där forskarna beskriver naturens inverkan på vår hälsa samt några argument för 

utomhuspedagogik från läroplanen. Min metod var att intervjua tre fritidspedagoger som är aktiva både i 

skolan och på fritidsgårdar. Resultaten visar att fritidspedagogerna känner starkt för utomhuspedagogik 

och för samtliga gäller kontinuitet i skolans verksamhet. Deras huvudsakliga syfte är att skapa nya 

metoder för att bredda barnens perspektiv och att befästa kunskaper. Resultatet visar också att 

fritidspedagogerna anser att utomhuspedagogik är relevant för barns hälsa och välbefinnande, men deras 

tankar kring detta är delade. 

Sökord: hälsa, rekreation, utomhuspedagogik, välbefinnande 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse för utomhuspedagogik har egentligen alltid funnits, fast i egenskap av viljan att vara ute. 

Redan som barn tillbringade jag mesta möjliga tid ute i skogen och utevistelsen har alltid varit viktig för 

mig. Timmarna som till en början var fyllda med lek byttes ut till timmar som fylldes med funderingar 

och fantasier. Skogen är fortfarande min källa för inre balans och eftertanke.  

Enligt statens folkhälsoinstitut har det skett en ökning av psykosomatiska symtom som oro och 

nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern. Även stressrelaterade 

symptom ökar och en ökning av antalet unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några 

exempel på den oroande utvecklingen. De poängterar att förhållanden under barn- och ungdomsåren har 

betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet (www.folkhalsomyndigheten.se).  

Jag upplever att många barn lever ett hektiskt liv med långa dagar, som avslutas förslagsvis framför 

TV:n eller vid datorn. Många har inplanerade aktiviteter efter fritids och på helgerna hittar familjerna på 

utflykter tillsammans. Den här livssituationen är inte särskilt ovanlig men den lämnar heller inget 

utrymme för rekreation. Jag tror att barns ökade ohälsa beror på avsaknad av prestationslös tid, eftersom 

barn tillbringar en stor del av uppväxten i skolan och på fritidshemmet. Det känns därför viktigt att i min 

framtida yrkesroll kunna erbjuda en miljö som inte bara har stor betydelse för lärandet utan också för 

hälsan, vilket inkluderar fysisk, social och emotionell utveckling (www.folkhalsomyndigheten.se). En av 

utomhuspedagogikens gestaltningar är att skapa tid och rum för eftertänksamhet, i utevistelsens all 

enkelhet. 

 Enligt skollagen (2010:800) är fritidshemmets uppgift följande:  

”2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och 

socialgemenskap” (www.riksdagen.se/). 

Eftersom jag snart är lärare i fritidshem vill jag ha kunskapen att utveckla det pedagogiska arbete som 

pågår och medverka till förbättrade kunskaper om utevistelsens funktion för vår hälsa. För att ha 

möjlighet att bidra till det behöver jag ta reda på huruvida utomhuspedagogik används i den dagliga 

verksamheten och på vilket sätt fritidspedagoger reflekterar kring utevistelsens roll i relation till barns 

välbefinnande. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.riksdagen.se/
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Med hänsyn till att fritidspedagoger arbetar både i skolan och på fritidshemmet kommer undersökningen 

att omfatta båda verksamheterna. Mitt arbete kommer att bestå av två delar, en teoretisk och en empirisk 

del. Den teoretiska delen kommer att innehålla en litteraturgenomgång som grundar sig på tidigare 

forskning och teorier om utomhuspedagogik samt utevistelsens värde för hälsan och den empiriska delen 

kommer att innehålla min undersökning. De tillsammans kommer att hjälpa mig i mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka om och på vilket sätt fritidspedagoger arbetar med 

utomhuspedagogik i skolan och på fritidshemmet. Vidare är syftet att ta reda på hur fritidspedagoger ser 

på utomhuspedagogik i förhållande till barns hälsa och välbefinnande. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilken syn har fritidspedagogerna på utomhuspedagogik? 

 Omsätter de utomhuspedagogik i praktiken och vad är då deras intentioner? 

 Skiljer sig intentionerna åt huruvida den praktiseras under skoldagen eller på fritids. 

 Vilken inverkan anser pedagogerna att utomhuspedagogiken har på barns hälsa och 

välbefinnande? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet klargör jag först om vad utomhuspedagogik och välbefinnande innebär. Efter det 

kommer jag att redogöra för utomhuspedagogikens ursprung och vilken roll naturen haft för oss genom 

tiderna och fram till idag. Jag kommer också att klargöra för hur forskare och praktiker ser på själva 

naturvistelsen och på vilka sätt den påverkar vår hälsa. I valet av litteratur har jag tagit hänsyn till 

forskarnas långa erfarenhet och deras kunskap om hälsa har beaktats.  Jag utgår från ett vetenskapligt 

förhållningssätt, där jag tar del av hur olika forskare och författare beskriver naturens fördelar ur ett 

hälsoperspektiv. Gemensamt för teorierna och forskningen är att utevistelsen har stor betydelse för vår 

hälsa. 

Eftersom välbefinnande är en gestaltning av hälsa (svenska synonymer, 2013-12-29) kommer båda 

benämningarna att användas i mitt arbete och innebörden kommer att vara densamma.  

2.1 Teoretiska definitioner 

2.1.2 Utomhuspedagogik 

Szczepanski definierar utomhuspedagogik som en outtalad uppmaning till ett mer rörelseintensivt 

lärande och budskapet är att kroppen sätter tanken i rörelse, den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan 

och därför bör dessa två förenas (Szczepanski, 2007). 

NCU, nationellt centrum för utomhuspedagogik, definierar utomhuspedagogik följande: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär att lärandets rum flyttas ut till 

samhällsliv, natur- och kulturlandskap, att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

betonas och att platsens betydelse för lärandet lyfts fram” (www.liu.se). 

Nationalencyklopedins förklarar att utomhuspedagogik bygger på samspelet mellan verkliga upplevelser 

och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och 

kulturlandskap, där eleven vistas större delen av undervisningstiden. Platsen är förutsättning för lärandet 

och kunskap ses som en aktivitet. 

Undervisningen kan förläggas i både stadsliga och lantliga miljöer och eftersom lärandet förutsätter både 

utevistelse och mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas hälsa (www.ne.se).  

 

http://www.liu.se/
http://www.ne.se/
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2.1.3 Hälsa 

Hälsa är ett mångsidigt begrepp men WHO, världshälsoorganisationen, definierar det på följande vis:  

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom eller svaghet” (Brügge, Glantz och Sandell, 2011) 

Szczepanski redogör för att vår hälsa omfattar exempelvis fysisk hälsa som behandlar kroppens 

fysiologiska funktioner samt hur sunt vi lever när det rör sig om kost och motion. Psykisk hälsa är vår 

förmåga att tänka klart och sammanhängande och att kunna hantera stress, att uppleva och uttrycka 

känslor. Social hälsa som handlar om förmågan att upprätthålla relationer, vilket är en viktig friskfaktor 

på våra arbetsplatser. Andlig hälsa som står för vår livsfilosofi och förutsätter tid för reflektion. 

Dessutom den samhälls- betingade hälsan som är kopplad till samhällets förmåga att tillgodose 

emotionella och fysiska behov (Szczepanski, 2007 s.12). 

Ellneby framhåller KASAM, ”känslan av ett sammanhang” som ett annat begrepp för hälsa. 

Sammanhanget upplevs när tillvaron blir begriplig, hanterlig och meningsfull. Begriplig är när man 

förstår en situation och när känslan av att det kommer att ordna sig infinner sig. Att en situation är 

hanterbar innebär att man har de resurser som krävs för att för att klara en situation och man förstår att 

man har möjlighet att påverka det som sker. En meningsfull situation är när man känner delaktighet i det 

som händer och upplever kraven som ställs som utmaningar. KASAM är helt enkelt det som upplevs när 

det känns meningsfullt att engagera sig (Ellneby, 1999 s.89-90) 

2.2 En historisk återblick 

De tankar som ligger till grund för vår tids utomhuspedagogik sträcker sig ända tillbaka till antiken och 

då i första hand till Aristoteles (384-322 f.kr.). I sin livsfilosofi utgick Aristoteles från att vi lär oss om 

verkligheten genom att förena våra sinnen och erfarenheter (Szczepanski, 2007 s.16).  Även Epikuros 

(341-270 f.kr.) begrundade människans relation till naturen då han i sin livsfilosofi ansåg att människans 

uppgift var att söka frihet och sinnesro. Han hyllade trädgården som ideal och ansåg att tiden i 

trädgården var grundläggande för att få uppleva rekreation, reflektion, nyfikenhet och kunskap, som 

enligt honom var fyra viktiga beståndsdelar i vår livsåskådning (Ottosson, 2006 s.150). 

I takt med att romarnas rike växte blev också städerna större men naturen som rekreation var fortfarande 

viktig. I Rom lät Ceasar (100-44 f.kr.) därför anlägga ett stort antal promenadstråk, trädplanteringar och 

offentliga trädgårdar eftersom senaten ansåg att medborgarna behövde tillgång till grönområden. Under 

den här tiden byggdes också fältsjukhusen på platser med vacker natur på grund av att romarna fann att 

rehabiliteringen hade bättre verkan i en sådan miljö (Ottosson, 2006 s.151).  
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Då kristendomen började breda ut sig övertog kyrkan stora markområden och nu var det istället 

munkarna och nunnorna på klostren som kopplade samman hälsan med vistelse i, eller utsikt över, 

grönskande trädgårdar. Då natur- och trädgårdsvistelser för återhämtning och som behandlingsmetod 

numera var begränsat till klostren minskade intresset för naturens inverkan på vår hälsa efterföljande tid. 

Under 1300- och 1400-talen hade intresset nästan helt försvunnit och det var först under 1600- talets 

senare del som naturen återfick en betydande roll för människors hälsa, då också i Europa. På grund av 

industrialismen blev städerna nu ännu större och under 1700- talet började natur och trädgårdar för 

människors hälsa åter ta form (Ottosson, 2006 s.151-152).  

Under den tid då naturen återfick sin betydande roll skrev pedagogen Jan Amos Comenius (1592-1670) 

följande ord i sin stora undervisningslära Didactica Magna: 

”Låt detta vara en gyllene regel; 

att förevisa allt för alla sinnen, så långt som det är möjligt,  

det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. 

Och kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa detta för flera sinnen” (Szczepanski, 2007 s.16). 

Denna lära vidareutvecklades senare av Jean Jacques Rousseau (1712-1784) som också han poängterade 

vikten av barnets möte med verkligheten. Han skrev om sinneserfarenheten i sin bok Om uppfostran: 

Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande kommer dit genom hennes sinnen, är 

hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att 

ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt; det är att lära oss lita på andras förnuft, att lära 

oss mycket och ingenting veta (Szczepanski, 2007 s.17). 

Andra kända pedagoger som också betonat vikten av verklighetsförankring är John Dewey (1859-1952), 

Maria Montessori (1870-1952), Célestine Freinet (1896-1966) och Ellen Key (1849-1926). Samtliga av 

dem riktade uppmärksamheten på sinnena, den skapande fantasin och handens kunskap. Både 

Montessori och Freinet betraktade upplevelsen i naturen som en betydelsefull källa till kunskapssökande 

(Szczepanski, 2007 s.17). 
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2.3 I hälsans tecken 

2.3.1 Social inverkan 

Barn som är i skolåldern vill helst leka utomhus, bara de har kamrater att leka med. De väljer då oftast 

att leka i skogen, vilket kan bero på att skogen samverkar med barns uppfinningsrikedom och därför 

bidrar till naturlig variation i lekmönstret. En kulle, som exempel, inbjuder till flera olika 

sysselsättningar som till pulka– och skidåkning eller fiske. (Sandberg, 2008 s. 22-27). Forskning visar 

att barn som vistas i naturrika miljöer leker mer, leker bättre i grupp och är uthålliga, tränar koordination 

och balans. I utevistelsen lär sig barn social kompetens och att utforska sin närmiljö. I skogen finns hela 

tiden nya saker att upptäcka och barns lärande har alla möjligheter att få vara aktivt helt och fullt 

(Persson Gode, 2011 s.9). Barn som vistas mycket ute i naturen får dessutom ett mer utvecklat 

rörelsemönster, blir bättre på att leka och blir bättre på sociala relationer. Det stärker också barns hälsa 

och motverkar stress (Ellneby, 2003 s.101). 

I skogen uppstår oftast en spontan leklust och det är tydligt att barns lekmönster förändras. Lekarna i 

skogen är mer rörelseaktiva och det gröna området gör att barns fantasi utvecklas. Platsen inspirerar och 

ger skapar- och leklust och det dröjer inte länge innan de kommer på något som de vill göra eller 

tillverka. Eftersom skogen som lekmiljö inte har några väggar eller staket får många barn en större frihet 

både kropp och tanke. Det leder i sin tur till kreativitet (Bengts & Gårdsäter, 2012 s.40).  

Att sätta kroppen i rörelse inger glädje och när man använder sig av kroppskontakt frambringar det en 

form av självbekräftelse. För de barn som har svårt för det traditionella klassrummet, exempelvis på 

grund av motorisk oro, erbjuder utomhuspedagogiken möjligheter för dem att använda andra färdigheter 

än förmågan att sitta stilla (Nelson, 2007 s.114). 

2.3.2 Psykisk inverkan 

Naturmötets emotionella inverkan betonas ofta som en inspirationskälla till inlärning men dessa möten 

har även långsiktiga positiva effekter på hälsan. Chansen att i framtiden välja en sundare livsstil med 

mycket utevistelse ökar när man bär med sig känslomässigt fördelaktiga naturupplevelser från 

barndomen (Mårtensson, 2009 s.18). Denna teori styrks med följande ord: 

”Människor som från tidig ålder har tillgång till naturen, som ofta får vistas ute under positiva former och har 

möjlighet att uppleva naturen med alla sinnen, de lär sig uppskatta utevistelsen. De som tidigt upplevt 

utevistelsen som något positivt, de lär sig också se och upptäcka de små detaljerna i helheten. Skogen blir 

inte endast en grön bakgrund, olikheterna framträder så att de skilda individerna framstår”  

(Granberg, 2000 s.28) 
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Mötet med naturen har en förmåga att beröra oss på ett djupare plan vilket kan vara betydelsefullt för vår 

hälsa. Genom att följa evolutionen finns det mycket som visar att våra sinnen, våra kroppar och vår 

hjärna är skapade för att vistas i naturen och därför upplever många av oss harmoni när vi tillbringar vår 

tid naturlandskapet. ”Naturvistelsen är också ett sätt att lära känna sig själv, få perspektiv på livet och 

skapa meningsfullhet” (Brügge, Glantz & Sandell, 2011 s.200).  

Naturen är en enkel verklighet där våra behov blir uppenbara inför oss själva. Vår fritid upptas ofta av 

att vi låter andra människor leva vårt liv. Andra människor leker, skrattar och gråter istället för oss i 

filmer, tv och böcker. När vi vistas i naturen får vi möjlighet att själva uppleva verkligheten och utifrån 

våra egna sinnen känna trötthet, hunger, smärta, glädje, mättnad och lycka (Brügge, Glantz & Sandell, 

2011 s.207-209). Att vistas ute i naturen är en av våra bästa rekreationskällor som skänker stimulans till 

både kropp och själ. Här tränar man motorik och intellekt samtidigt som man får avkoppling (Granberg, 

2007 s.27-28). Naturen i sig inger ett lugn och vi kan uppleva en känsla av frid. När vi hör ljudet av 

vatten, fåglar som kvittrar eller suset i löven ger det oss ny energi (www.friskinaturen.org). 

Naturen hjälper hjärnan att varva ner. Det innebär att vi upplever mer ”spontan uppmärksamhet” och 

kopplar bort den ”riktade uppmärksamheten” som kräver mental energi och stör vårt undermedvetna. 

Spontan uppmärksamhet stimuleras av mjuka sinnesintryck som skänker vila och återhämtning, därför 

”klarnar” tankarna i naturen (www.friskinaturen.org). 

2.3.3 Fysisk inverkan 

Det finns studier som visar att vistelse i naturen minskar stress och förbättrar återhämtning och att även 

korta naturmöten på 4-5 minuter har positiv inverkan. Kronisk stress kan leda till sjukdomar såsom 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression, demens och cancer (www.friskinaturen.org). Det finns 

studier som visar att sjuka mår bättre, oroar sig mindre, känner mindre smärta och tillfrisknar snabbare 

bara genom att se naturlandskapet. Även risken för depression minskar genom fysisk aktivitet (Ottosson, 

2006 s.196). Att genomföra en fysisk aktivitet ute i skogen innebär att man rör sig ungefär 20 procent 

mer än vad man gör inomhus och då är det samma aktivitet (www.friskinaturen.org).  

Solen medverkar till att huden producerar D vitamin vilket ingår i flera av de processer som stärker vårt 

immunförsvar. Att vistas ute bidrar också till förbättrad sömn. Det beror på att ämnet melatonin, 

kroppens eget sömnmedel, blir lägre under dagen ju mer solljus som träffar tallkottskörteln. Det är först 

när det blir mörkare som melatonin strömmar ut i kroppen och därför sover barn som är mycket ute 

bättre. Förutom allt detta minskar också risken för infektioner eftersom luftburna smittämnen har svårare 

att spridas utomhus (www.friskinaturen.org). 

 

http://www.friskinaturen.org/
http://www.friskinaturen.org/
http://www.friskinaturen.org/
http://www.friskinaturen.org/
http://www.friskinaturen.org/


8 
 

2.4 Fritidspedagogens roll 

2.4.1 Läroplanen 

Fritidshemmen följer de samlade läroplanernas två första delar i ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Skolverket, 2011). Läroplanens första kapitel inrymmer 

målsättningar rörande skolans värdegrund och uppdrag och det andra kapitlet behandlar övergripande 

mål och riktlinjer.  

Hur och om utomhuspedagogik ska bedrivas står det inte beskrivet i Lgr 11, däremot står det i 

läroplanens värdegrund och uppdrag att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen” (Skolverket, 2011 s.9). 

Vidare beskriver läroplanen att det är viktigt att skolan skapar ”överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem” (Skolverket, 2011 s.9). 

I samma kapitel står det också att ”skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 

åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” 

(Skolverket, 2011 s.10). 

2.4.2 Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet ska komplettera skolan och erbjuda meningsfull fritid, delvis genom olika kunskaper och 

erfarenheter. Fritidshemmet har möjlighet att erbjuda andra aktiviteter där tyngdpunkten är annan än den 

som är i skolan. ”Fritidshemmet är ett viktigt komplement för att skapa mångsidighet, helhet och 

kontinuitet i barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2007 s.22). 

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Naturens gestaltning har förändrats utifrån sin betydelse för människans hälsa under århundraden. I 

nutida litteratur och forskning framkommer dock att naturen har en viktig roll för människans hälsa både 

fysiskt, psykiskt och emotionellt. Med den kunskapen som utgångspunkt vill jag genom mitt arbete lyfta 

utomhuspedagogik som undervisningsmetod.  
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3 Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min undersökning och det är den jag kommer att presentera i 

kommande avsnitt. Jag kommer att presentera fritidspedagogerna och genomförandet av intervjuerna.  

3.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt den kvalitativa metoden eftersom jag vill undersöka på vilket sätt fritidspedagoger använder 

utomhuspedagogik i den dagliga verksamheten och hur de reflekterar kring den i förhållande till barns 

hälsa. Avsikten är att få fördjupad kunskap om fritidspedagogers arbetssätt för att försöka förstå deras 

intentioner och skapa en bild av helheten (Patel & Davidsson 2003 s.78).  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att intervjua fritidspedagoger för att skapa en djupare förståelse för deras tankar kring 

utomhuspedagogik och barns välbefinnande samt för att få en detaljerad bild om dess roll i skolan och 

på fritids. Kvalitativa intervjuer innebär att försöka få svar på frågan hur snarare än varför. Det är 

otroligt viktigt att de som intervjuar lyssnar aktivt och ställer enkla fördjupande frågor utan att bli för 

ifrågasättande. Meningen är att intervjuaren ska försöka förstå den intervjuades drivkraft och känslor, 

dennes sätt att tänka eller bete sig, därför är det viktigt att vara angelägen om hur den som intervjuas ser 

på sin egen verklighet. Intervjuns riktning styrs utifrån undersökningens syften och de teoretiska 

perspektiv som finns. (Trost, 2010 s.53). Avsikten med en kvalitativ intervju är att få intervjupersonen 

att svara så uttömmande möjligt (Trost, 2010 s.35).  

3.3 Urval 

Jag valde att genomföra mina intervjuer med 3 fritidspedagoger som arbetar både i skolan och på 

fritidshemmet. Två av fritidspedagogerna arbetar med barn i åldrarna sex till sju år och en arbetar med 

barn upp till tolv år. Fritidspedagogerna arbetar på olika skolor i en och samma kommun men för att 

ändock skapa ett bredare perspektiv valde jag två skolor i kommunal regi samt en friskola. Orsaken till 

att jag valde de skolorna var för att de är belägna på landsbygden och för att jag kände till dem. När jag 

valde personer till intervjuerna var en bedömningsgrund att de skulle vara utbildade fritidspedagoger, 

vilket kändes viktigt med hänsyn till min egen utbildning. Jag har också tagit hänsyn till kön och hur 

länge de varit verksamma inom yrket. Bedömningsgrunderna var för att fånga fler betraktelsesätt genom 

fritidspedagogernas olika förutsättningar och upplevelser men kriterierna har också skapat begränsningar 

då de flesta fritidspedagoger inte hade någon utbildning. 
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Min första kontakt ägde rum på fritidspedagogernas arbetsplats där jag frågade mig fram bland 

personalen för att hitta rätt. När jag kommit fram tog jag i hand, berättade vem jag var och vad jag ville. 

Jag lämnade också ett informationsblad med en förklaring på vem jag var och med lite information om 

min kommande undersökning (bilaga 1). Att jag tog kontakt personligen berodde på att jag ville visa 

vem jag var, för att skapa förtroende och en god första kontakt. Den första kontakten är mycket viktig 

för om intervjun överhuvud taget kommer att bli av men också för hur intervjun kommer att bli (Trost, 

2010 s.82). Samtliga fritidspedagoger som tillfrågades var positiva till intervjun och tider för 

intervjuerna bokades redan vid första mötet. Jag informerade pedagogerna om att jag ville spela in 

intervjuerna och försäkrade mig om att det gick bra. 

3.4 Genomförande 

Det är viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga och att intervjun sker i så ostörd miljö som möjligt 

(Trost, 2010 s.65). Eftersom jag inte direkt kände till skolornas eller fritidshemmens lokaler fick 

fritidspedagogerna själva bestämma en plats i ostörd miljö. Två av dem valde att använda 

klassrummet/fritidshemmet då barnen ändå hade aktiviteter på andra ställen och en valde att intervjuas i 

sin hemmiljö. Vid varje intervjutillfälle presenterade jag mig återigen och berättade mer detaljerat om 

min undersökning. Jag förklarade även mitt syfte och min frågeställning. Det är viktigt att den person 

som ska intervjuas känner förtroende och respekterar intervjuns syfte (Johansson & Svedner, 2010 s.36). 

Jag valde att dokumentera intervjuerna genom ljudupptagning och kompletterade samtidigt med 

stödanteckningar. Kvalitativa intervjuer spelas ofta in eftersom allt som sägs, eller inte sägs, är viktigt 

för att förstå intervjupersonens budskap. Intervjuerna brukar skrivas ned, antingen i sin helhet eller 

bestämda delar av dem (Johansson & Svedner, 2010 s.35). Efter intervjuerna lyssnade jag noga igenom 

inspelningarna, skrev ned anteckningar och strukturerade upp intervjuerna utifrån mina frågor. På så vis 

fick jag en klarare bild av det material som var mest relevant för undersökningen.  

Intervjuerna började med en presentation av undersökningen och inleddes med bakgrundsfrågor 

(bilaga 2) för få reda på vilken utbildning de hade, hur länge de varit verksamma inom yrket och om de 

hade någon utbildning i utomhuspedagogik. Jag hade tagit fram 10 intervjufrågor som jag utgick ifrån 

(bilaga 3) med hänsyn till mitt syfte och mina frågeställningar. Frågorna fylldes ut med följdfrågor vilket 

gjordes för att göra svaren mer uttömmande (bilaga 4). Intervjuerna tog mellan 30- 40 minuter vid varje 

tillfälle. 
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3.5 Etiskt förhållningssätt 

De fritidspedagoger som deltar i intervjuerna ska ha möjlighet att ställa frågor kring arbetet och det är 

därför viktigt att informera dem om undersöknings syfte. Det är också viktigt att informera fritids- 

pedagogerna om att deras anonymitet skyddas, att det är frivilligt att delta i intervjuerna och att de har 

rätt att avsluta sin delaktighet närhelst de vill. Genom att de tagit emot mitt informationsblad (bilaga 1) 

fick pedagogerna information om studiens syfte, deras frivilliga delaktighet och att deras anonymitet 

skyddas. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet kommer jag att presentera det bearbetade materialet från intervjuerna. Jag börjar med 

att presentera fritidspedagogerna och skolorna de arbetar på. Jag inleder varje resultatsdel med en kort 

sammanfattning för att sedan återberätta fritidspedagogernas syn på utomhuspedagogik, vilka deras 

intentioner är och hur de ser på utomhuspedagogik i relation till barns välbefinnande. Det kommer också 

att framgå hur de tillämpar utomhuspedagogik i skolan och på fritids.   

4.1 Skolorna och fritidspedagogerna 

Skola 1 är en kommunal skola i ett mindre samhälle. Skolan har skogen alldeles intill. Här går det cirka 

160 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. På skolan finns fem fritidshemsavdelningar. 

Fritidshemments lokaler är integrerade i skolan.  

Fritidspedagog 1 är man och 52 år gammal. Han arbetar främst med en barngrupp i årskurs ett men när 

skoldagen är slut ansluter en förskoleklass och fritidsverksamheten tar vid. Han är utbildad 

fritidspedagog och har arbetat i verksamheten i 27 år. Numera är han också utbildad gymnastik och 

bildlärare. 

Skola 2 är en friskola som ligger i ligger i utkanten av en centralort. Här ligger skogen en liten bit bort 

men ändå i närheten. På skolan går det omkring 55 elever från förskoleklass upp till årskurs sex. På 

skolan finns en fritidsavdelning och fritidshemmets lokaler ligger i skolan.  

Fritidspedagog 2 är kvinna. Hon är 48 år och arbetar med främst med att undervisa i matematik och 

naturorienterade ämnen i skola 2. Hon är utbildad fritidspedagog och har arbetat i verksamheten i 16 år. 

Hon har gått en ledarutbildning inom friluftsfrämjandet men har inga högskolepoäng i 

utomhuspedagogik.   

Skola 3 är kommunal skola som ligger i ett större samhälle. På skolan går det ungefär 120 barn från 

förskoleklass upp till årskurs tre. På skolan finns det fyra fritidsavdelningar som är integrerade i skolans 

lokaler. På eftermiddagen ansluter barn från årskurs fyra, fem och sex till verksamheten. 

Fritidspedagog 3 är 42 år och kvinna. Hon arbetar i första hand i en förskoleklass. Hon är utbildad 

fritidspedagog och har arbetat i verksamheten sedan 2008. Hon har dessutom utbildning i 

utomhuspedagogik samt i äventyrspedagogik. 
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4.2 Definition av utomhuspedagogik 

När fritidspedagogerna förklarade vad utomhuspedagogik innebär var deras tankar förhållandevis lika. 

Deras gemensamma uppfattning var möjligheten att väva ihop den formella läran i klassrummet med 

informella läran utomhus.  

Fritidspedagog 1 har som åsikt att utomhuspedagogik är allt som kan göras utomhus, där naturen 

fungerar som lektionsforum. Lektionen behöver inte nödvändigtvis hållas i skogen utan kan praktiseras 

på skolgården, beroende på vad som ska läras in menar han. Grundtanken med utomhuspedagogiken är 

att bredda barns perspektiv för att läran ska fästa i minnet. Det är otroligt viktigt att sammanfläta teori 

och praktik menar han. 

Fritidspedagog 2 anser också att utomhuspedagogik är att lära in ute.  Hennes åsikt är däremot att den 

sortens pedagogik ska utövas i skogen och att det är meningen att i första hand använda det som naturen 

har att erbjuda. Den bakomliggande tanken till det är att inlärning sker i samverkan mellan flera 

förnimmelseförmågor och att hon själv anser att skogen är en bra plats.  

Fritidspedagog 3, liksom de andra två fritidspedagogerna, anser att pedagogiken går ut på att 

sammankoppla det barnen lär sig i klassrummet med det de lär ute. Hon tycker däremot inte kunskaper 

ska begränsas vid det som naturen har att erbjuda men lyfter ändå det som positivt. Hon förklarar vidare 

att om barnen till exempel ska skriva sitt namn med hjälp av första bokstaven i blommor behöver de 

först lära sig vad blommorna heter, smörblomma för bokstaven s och så vidare. Det innebär att barnen 

lär sig nya saker om omgivningen på utsidan vilket är värdefullt för dem menar hon. 

4.3 Utevistelse för barns välbefinnande 

Fritidspedagogernas gemensamma åsikt är att barn rör sig mindre idag och att genom att använda 

utomhuspedagogik skapas tillfälle till motorisk träning. Sedan visar det sig att de har skilda meningar 

om vad välbefinnande innebär och utevistelsens gestaltning blir därför olika utformad.  

Fritidspedagog 1 har en uppfattning om att barn upplever välbefinnande då de kontrollerar sin situation. 

Han reflekterar vidare kring utevistelsen som ett komplement till att träna barns motorik. Förklaringen 

blev att använda utomhuspedagogik som ett verktyg för att skapa kroppskontroll på ett naturligt sätt då 

det inte är lika framträdande ifall någon skulle falla utanför ramarna. Det är också en form av 

välbefinnande påpekar han.  
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Fritidspedagog 2 anser att utevistelsens roll beträffande barns hälsa är självkännedom. Barn som har 

erfarenhet av att vistas ute lär sig förstå sina grundläggande behov. Vidare förklarar hon att barn som har 

erfarenhet att vistas i skogen förstår exempelvis att vantarna ska på om det är kallt om händerna. Den 

kunskapen gör att de känner kontroll över situationen vilket i sin tur leder till att de utvecklas i sin roll 

även i utomhusmiljön. Välbefinnandet ligger i den trygghet som självkännedom inger menar hon.  

Fritidspedagog 3 tänker främst på barns motorik och kroppens rörelse som hälsosymbol för 

utomhuspedagogik. Hon menar att eftersom det inte finns väggar och tak i skogen blir inte barnen 

begränsade av ytan på samma sätt vilket vidgar deras vyer både i kropp och i själ. Vidare förklarar hon 

att barnen förstår bättre hur saker hänger ihop vilket skapar en bättre helhetsbild och ett sammanhang. 

Att förstå är viktigt för barns välbefinnande menar hon. 

4.4 Pedagogernas intentioner 

Här framgår det att fritidspedagogerna i första hand har för avsikt att förmedla och befästa kunskaper 

men de har också perifera intentioner men deras tankar kring detta delas. 

Fritidspedagog 1 uppfattar att det finns fler tillfällen att undervisa barn på ett ledigt sätt utomhus då 

naturen fungerar som lektionsforum. Matematik, idrott och naturorienterade ämnen är några exempel på 

ämnen som han tycker är förhållandevis lätta att undervisa i utomhus. Det beror på att många av de 

områden som ska presenteras inom de här ämnena är självverkande i naturen. Han berättar också att han 

och barnen ofta går till skogen för att hämta inspiration till bilden, antingen genom att hämta in små 

detaljer eller för att skapa en inre tavla som senare ska återges. Genom utomhuspedagogik erbjuds fler 

och nya infallsvinklar vilket skapar möjlighet för barn att bredda sina perspektiv bedömer han. 

Fritidspedagog 2 tycker att utomhuspedagogik går ut på att förmedla kunskaper ute och att i första hand 

använda sig av det som naturen har att erbjuda men det är också att tillbringa tid i skogen. Hon brukar 

framförallt undervisa barnen i matematik i skogen men hennes främsta intentioner är dock att barnen ska 

trivas och att de ska tycka att det är roligt att vara där. Vidare förklarar hon att de likväl måste lära sig 

genom den egna upplevelsen och menar att utomhuspedagogik lär barnen att förstå värdet av att 

tillgodose sina basala behov. Hon redogör också för friluftsfrämjandets tre grundstenar som innebär att 

vara torr, varm och mätt. 

Fritidspedagog 3 tycker att utomhuspedagogikens främsta uppgift är att sammankoppla det barn lär i 

klassrummet med någonting de gör i praktiken ute. Hennes intentioner är att främja barns inlärning och 

öka deras möjligheter att förstå.  
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4.5 Utomhuspedagogikens fördelar 

Barns behov av rörelse och möjligheten att tillgodose den genom att tillämpa utomhuspedagogik är en 

uppfattning som de delar alla tre. Deras tänkesätt om utomhuspedagogikens fördelar förutom barns 

motorik skiljer sig sedan åt. 

Fritidspedagog 1 betraktar möjligheten att tillgodose barns behov av rörelse som en av 

utomhuspedagogikens främsta fördelar. Han tänker framförallt på de barn som har svårt att smälta in i 

klassrumssituationen och menar att när de vistas ute i skogen har de möjlighet att visa andra kvalitéer. 

Han poängterar också, återigen, vinsten av en annan infallsvinkel inom ämnesläran. Han menar att det 

barn inte förstår 3+3 i den obligatoriska matteboken kanske förstår illustrationen som visas på kottar i 

skogen.  

Fritidspedagog 2 ser stora förmåner med att barn får tillbringa tid utomhus. Rörelsefriheten ökar och 

eftersom vegetationen är kuperad övar de omedvetet på att förbättra sin motorik. Barnen får också lära 

sig att ta hand om sig i förhållande till vädret vilket stärker dem som individer när de känner att de kan 

det. Hon anser att det skapar inre trygghet hos barnen och att utevistelsen är en enorm investering i deras 

självkänsla. 

Fritidspedagog 3 tycker också att rörelsefriheten är en utav utomhuspedagogikens största vinster. 

Skogen som undervisningsarena medför att barnen får större yta att vistas på, även om det är på ett 

begränsat område. Barnen blir fridfullare när de vistas i skogen kontinuerligt under en längre period och 

deras koncentrationsförmåga förbättras. Hon tycker att utomhuspedagogiken har ytterligare en förmån 

och det är att risken för infektioner minskar. 

4.6 Utomhuspedagogikens nackdelar 

Det framkommer att fritidspedagogerna inte ser några nackdelar med själva utomhuspedagogiken men 

att det finns runtomliggande orsaker som försvårar tillämpningen 

Fritidspedagog 1 finner inga nackdelar med själva pedagogiken utan de grundar sig oftast i att barnen 

inte har för vana att vistas utomhus. Detta resulterar ofta i att de inte har rätt kläder vilket bidrar till att 

barnen från början är negativt inställda. Slutresultatet är dock att de tycker att det är både spännande och 

roligt när de väl är där, i skogen.  

Fritidspedagog 2 ser heller inga avigsidor med utomhuspedagogiken men framhåller dock att det kan 

vara känsligt då barn behöver rätt utrustning. Med det menar hon att kroppen måste vara exempelvis 

varm och torr för att ”knoppen” ska kunna fokusera och att utomhuspedagogiken av den orsaken kan 
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vara känslig i utbildningssyfte. Det kan också vara känsligt på grund av det finns familjer som inte har 

ekonomi att köpa utrustning för. 

Fritidspedagog 3 anser inte heller att det finns några baksidor med själva pedagogiken utan att det är 

runtomkringliggande orsaker som försvårar. Även hon poängterar barnens brist på rätt kläder som det 

största hindret men också andra pedagogers rädsla för förändring. 

4.7 Utomhuspedagogikens roll 

4.7.1 I skolan 

Utomhuspedagogik bedrivs kontinuerligt i samtliga skolor i skolverksamheten och fritidspedagogernas 

avsikt är då främsta att undervisa.   

Fritidspedagog 1 arbetar med så kallade friskopass vid två tillfällen varje vecka. Den tiden är inte 

medräknad i barnens timplan men ligger ändå med under skoldagen. Den här tiden brukar han passa på 

att gå med barnen till skogen och där håller han oftast i någon slags undervisning. Detta är ett eget val 

som han gjort eftersom han tycker att det är ett ypperligt tillfälle att passa på att befästa de kunskaper 

som läraren undervisar om i klassrummet. 

Fritidspedagog 2 har ett längre pass i utomhuspedagogik varje torsdag tillsammans med barnen i f-

klassen upp till årskurs 2. Passet innebär alltid vistelse i skogen där skolan anordnat en lägerplats. Varje 

tillfälle startar med lek och efter den planerade leken fikar alla runt den nyss tända elden. Under 

fikapausen passar hon och barnen på att prata om sådant som rör naturen men också om vardagliga 

situationer. Efter fikat är det alltid någon planerad aktivitet för att undervisa barnen i matematik och när 

barnen är klara med sin uppgift får de leka fritt i skogen, innan de går tillbaka till skolan.  

Hon undervisar också barnen i årskurs 3-6 men de har vanlig klassrumsundervisning. Det beror på att 

hon inte har ett långt sammanhängande pass med de äldre barnen och tror därför att det skulle stjälpa 

mer än hjälpa. Däremot har de temadagar på vår och höst där alla lärare är inblandade och då är de oftast 

utomhus.  

Fritidspedagog 3 tillämpar utomhuspedagogik så ofta hon kan men varje måndag eftermiddag är hon 

och barnen alltid är i skogen. Då undervisar hon förskoleklassen och årskurs 1 i matematik. Den här 

lektionen är alltid strukturerad utifrån matteboken som barnen arbetar med under de andra 

mattelektionerna i veckan. Hon vill nå fram till så många barn som möjligt när hon undervisar och har 

därför valt att arbeta på det här sättet. 

 

 



17 
 

4.7.2 På fritids 

När barnen är på fritids är de oftast på skolgården vid skolan av olika skäl. På en av skolorna har 

däremot fritidspedagogerna beslutat att bedriva utomhuspedagogik i fritidsverksamheten en eftermiddag 

i veckan. 

Fritidspedagog 1 är ofta ute med barnen på fritids men då är de vid skolan. Här finns skolgården med 

sandlådor, gungor och cyklar dessutom ligger skogen och fotbollsplanen alldeles intill. Barnen kan 

också välja att stanna inne och pyssla om de vill. Han menar att tiden på fritidshemmet är just barnens 

fria tid och de ska möjlighet att göra sådant som de har lust till, antingen själva eller tillsammans med 

kompisar. Han tycker att barnens tid är tillräckligt strukturerad ändå. 

Fritidspedagog 2 är ute alla dagar mellan 12.30- 15.00 och är då på skolgården tillsammans med barnen, 

sedan går de in för mellanmål. När det är varmare ute och om vädret tillåter stannar alla kvar på ute på 

gården och intar mellanmålet vid bänkarna där istället.  

Tisdagar är fritidshemmets utedag och då är hon, kollegorna och barnen nästan alltid i skogen. Det 

innebär att de tar med sig mellanmålet och äter det vid lägerplatsen. När vädret tillåter gör de eld och 

grillar korv som mellanmål. Hon bedömer att lägerplatsen och elden är viktig för gemenskapen eftersom 

den är en naturlig källa för värme och närhet. Även hon vill poängtera att barnens tid på fritidshemmet är 

fritid och att de under den tiden tillåts att leka med det de vill och tillsammans med den de känner för. 

Fritidspedagog 3 är också ute en stund varje eftermiddag men håller sig på skolgården där barnen leker 

med det som den har att erbjuda. Anledningen är att det kommer barn som ansluter till verksamheten på 

eftermiddagarna och att skogen ligger en bit ifrån. Hon tycker också att det är skönt för barnen att få 

välja vad de ska syssla med på fritiden. Vissa stannar inne och andra är ute. 

4.8 Utomhuspedagogik utifrån läroplanen 

Fritidspedagogerna är inte säkra på utomhuspedagogiken i förhållande till Lgr 11 men har en klar bild av 

vad deras uppdrag som fritidspedagog innebär. De ser möjligheterna att komma närmare de mål som står 

nämnda i läroplanen genom att använda sig av utomhuspedagogik tillsammans med barnen. Deras 

gemensamma önskan är att fler pedagoger ser utomhuspedagogik som en tillgång i den befintliga 

verksamheten.     

Fritidspedagog 1 upplever inte att utomhuspedagogikens roll har förändrats speciellt mycket i de delarna 

som omfattar fritidshemmets verksamhet. Däremot har han en önskan om att utomhuspedagogiken 

fungerade som en naturlig tillgång i den befintliga verksamheten. 
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Fritidspedagog 2 tycker däremot att Lgr11 på ett tydligare sätt uttalat ett friluftsperspektiv än vad den 

gamla läroplanen har. Hon förhoppning om att utomhuspedagogiken ska vara en lika naturlig 

kunskapsförmedling som den traditionella undervisningen.  

Fritidspedagog 3 känner inte att hon med säkerhet vet utomhuspedagogikens roll i Lgr11 men har likväl 

uppfattningen om att läroplanens tyngdpunkt fortfarande ligger i barns lust att lära. Även hon skulle vilja 

se en förändring på utomhuspedagogikens tvivelaktiga roll. 
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5 Diskussion 

Syftet med undersökningen är att få reda på hur fritidspedagoger arbetar med utomhuspedagogik på 

fritidshemmen respektive skolverksamheten. Jag undersöker också hur pedagogerna redogör för barns 

välbefinnande med utomhuspedagogik som utgångspunkt. I diskussionen kommer jag att sammanväva 

resultatet från intervjuerna med de teoretiska utgångspunkterna i mitt arbete då det är möjligt. 

Anledningen är att jag vill skapa en överskådlig bild om fritidspedagogernas tankar och värderingar om 

utomhuspedagogik stämmer överens med den valda litteraturen. Jag kommer att redogöra innehållet i 

samma ordning som frågeställningen. Jag kommer också att framföra mina egna reflektioner. Jag 

kommer att dela in diskussionen i fyra delar; resultatdiskussion, metoddiskussion, avslutande diskussion 

och slutsatser. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Syn på utomhuspedagogik 

I undersökningen framkommer det att de tre intervjuade fritidspedagogerna har en gemensam 

uppfattning om vad utomhuspedagogik innebär. Fritidspedagogerna anser att det innebär att man 

använder naturen som ett lektionsforum där lärandet sker i samverkan mellan den teoretiska 

undervisningen i klassrummet och den praktiserande kunskapsförmedlingen utomhus. I den aktuella 

litteraturen finner jag även att forskare bekräftar fritidspedagogernas begreppsförklaring av 

utomhuspedagogik. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, skriver som förklaring att 

utomhuspedagogik innebär att lärandet sker i växelspel mellan upplevelse och reflektion som grundas på 

autentiska erfarenheter i verkliga situationer. Jag anser att fritidspedagogerna och författarna har 

likvärdig uppfattning om vad utomhuspedagogik som begrepp innebär och utifrån mitt perspektiv kan 

jag inte göra annat än att instämma.  

Vidare i resultatet framgår en positiv inställning till utomhuspedagogik hos fritidspedagogerna och att 

samtliga av dem tillämpar pedagogiken kontinuerligt i skolverksamheten. Jag märker utifrån 

intervjuerna att utomhuspedagogik till största delen uppfattas som ett komplement till den teoretiska 

ämnesläran och att de utformar sin tid i skogen efter det som sker i klassrummet. Det är lätt att enbart 

tolka det som att man göra i stort sätt samma saker som inomhus. När forskare beskriver att själva 

lärandet i utomhuspedagogik ligger i ”växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning” (NCU, 

2014) vill jag betona ”sinnlig upplevelse” för att framhäva lärandets omfattning. Granberg (2000) 

beskriver utförligare då han skriver att man genom naturvistelsen tränar motorik och intellekt samtidigt 

som man får avkoppling, vilket skänker stimulans för både kropp och själ.  
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Oftast väljer fritidspedagogerna att tillbringa tiden för utomhuspedagogik i skogsmiljö eftersom de anser 

att den slags natur av olika anledningar lämpar sig bäst. Det beror dock på vad barnen ska lära sig anser 

fritidspedagog 1 och också platsens betydelse för lärandet poängteras av NCU (2014) när de ska förklara 

innebörden av utomhuspedagogik. Alla tre fritidspedagogerna undervisar i ämnet matematik och 

fritidspedagog 3 undervisar också inom ämnet svenska, genom att bedriva utomhuspedagogik i skolan. 

Fritidspedagog 1 brukar även använda naturen som inspiration till sina bildlektioner på olika sätt och 

Mårtensson betonar just naturens emotionella inverkan som inspirationskälla (2009). Jag upplever alla 

de reflektioner som fritidspedagogerna redogör för är viktiga för barns lärande och att deras tankar är 

kloka.  

5.1.2 Fritidspedagogernas intentioner 

Deras gemensamma val av att kontinuerligt använda utomhuspedagogik förstärks av de fördelar som 

fritidspedagogerna belyser under intervjuerna, därför kan deras intentioner också sammankopplas med 

dessa. Fritidspedagogernas intentioner med att bedriva utomhuspedagogik är i första hand för att 

kunskapsmässigt nå ut till så många barn som möjligt, för att förbättra deras möjligheter att förstå. Att 

undervisa i naturen skapar nya infallsvinklar vilket gör det möjligt för barn att bredda sina perspektiv.  

Fritidspedagog 2 lyfter barns växande medvetenheten om grundläggande behov som ytterligare ett skäl 

att bedriva utomhuspedagogik. Det styrks av Brügge, Glantz och Sandell (2011) som anser att vi i 

naturen får möjlighet uppleva verkligheten utifrån våra egna sinnen och känna egna känslor som hunger, 

smärta och glädje. De anser att naturvistelsen är viktig för att barn ska lära känna sig själva. De förklarar 

det med att barns fritid ofta fylls med film och TV, det medför att andra människor lever deras liv, det är 

andra som leker, skrattar och gråter istället för dem själva. 

Fritidspedagogernas intentioner att väva ihop lärandet utomhus med klassrumsundervisningen är ett mål 

de har gemensamt. Däremot tar deras sekundära intentioner med utomhuspedagogiken olika riktningar. 

Här tänker sig fritidspedagog 1att han genom att bedriva utomhuspedagogik har möjligheten att 

tillgodose barnens rörelsebehov, särskilt för de barn som har svårt för klassrumssituationen. Nelson 

(2007) tar upp samma sak då hon beskriver utomhuspedagogik som en metod att erbjuda exempelvis 

motoriskt oroliga barn möjligheter att använda andra färdigheter än förmågan att sitta still.  

Fritidspedagog 3 har en annan underliggande intention, den mer emotionella som jag delar med henne, 

vilket är att skapa perspektiv på livet. Hennes uppfattning är att barnen lär sig förstå sina grundläggande 

behov genom sin erfarenhet av att vistas längre stunder i skogen. Den uppfattningen delar hon med 

Brügge, Glantz & Sandell (2011) som skriver att utomhuspedagogik är att vistas i naturen större delen 

av undervisnings- tiden och att ”naturens enkla verklighet gör att våra behov blir uppenbara för oss 

själva”.  
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5.1.3 Barns hälsa och välbefinnande 

Enligt Czszepanski (2007) är det kroppens rörelse som sätter igång tankeverksamheten. Han skriver att 

hälsa samt lärande hör ihop och att den kroppsliga aktiviteten därför har betydelse för hälsan på mer än 

ett sätt. I intervjuerna framkommer det att fritidspedagogerna delar Czsczepanskis (2007) tankar då de 

redogör för kroppens rörelse som en av utomhuspedagogikens största vinster för barns hälsa. Både 

fritidspedagog 1 och fritidspedagog 2 anser att barns känsla för välbefinnande grundar sig att 

utevistelsen medverkar till förbättrad kroppskontroll men deras åsikter om vad ordet kroppskontroll 

innebär skiljer sig åt. Ellneby (1999) skriver att barn som vistas i naturen får ett mer utvecklat 

rörelsemönster och den tolkningen kan jämföras med hur Fritidspedagog 1 återger utevistelsens roll för 

barns kroppskontroll. När fritidspedagog 2 däremot refererar till barns kroppskontroll ligger Brügges, 

Glantz & Sandells (2011) beskrivning närmare, att vi genom utevistelsen får uppleva verkligheten 

utifrån oss själva då våra behov blir uppenbara. Det är dock bara fritidspedagog 3 som benämner vikten 

det litterära lärandet i kombination med barns hälsa där hennes bild av välbefinnande utgörs av ett 

sammanhang, som också är likvärdig med Ellnebys (1999) beskrivning av KASAM. När det kommer till 

hälsa tänker hon i motsats till sjuk och omtalar att risken för infektioner minskar när man är ute och det 

argumentet delar hon med ”Frisk i naturen”(2014).  

I intervjuerna framkommer det att fritidspedagogerna definierar välbefinnande olika och därför beskrivs 

också utomhuspedagogikens inverkan på barns hälsa på olika sätt. Världshälsoorganisationen, WHO, 

redogör för ordet hälsa som ett mångsidigt begrepp då det handlar om situationer som har fysisk, psykisk 

och social utbredning. Czszepanski(2007) tar upp ytterligare en dimension gällande välbefinnande som 

han kallar för den andliga hälsan, den är vår livsfilosofi och kräver tid för begrundan. Genom 

intervjuerna framkommer det att fritidspedagog 3 har en djupare emotionell inställning till 

utomhuspedagogik och knyter an till naturen på ett själsstarkare sätt. För henne går mötet med naturen 

till största delen ut på att lära känna sig själv, där en enkel verklighet gör våra behov uppenbara och 

bedömer det som en viktig parallell till vår vardag. Utomhuspedagogik i sin enkelhet är mycket viktig 

för allas välbefinnande anser hon och då också barnens. Brügge, Glantz & Sandell (2011) uttalar också 

naturvistelsen som en möjlighet att själv få uppleva verkligheten och utifrån egna sinnen känna trötthet, 

hunger, smärta, glädje, mättnad och lycka och beskriver därmed naturvistelsen som ett sätt att lära känna 

sig själv, få perspektiv på livet och skapa meningsfullhet (Brügge, Glantz & Sandell, 2011).  
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5.1.4 Skola och fritidshem 

Fritidspedagog 1 och 3 har beslutat sig för att fokusera det kontinuerliga arbetet med utomhuspedagogik 

endast till skolverksamheten, för att ha möjlighet att nå fram kunskapsmässigt till så många barn som 

möjligt. Ett annat skäl som ligger till grund, med hänsyn till att inte alla barn inte går på fritids, är att de 

tycker att det är viktigt att alla barn får uppleva lek utomhus under sin skoldag och då även i skogsmiljö. 

Detta tar även Bengts och Gårdssäter (2012) upp i sin bok, Fullt av lek, där de riktar uppmärksamheten 

på att integrera lek med ett skolämne. Fritidspedagog 1 tycker att det räcker att styra över barns tid 

under skoldagen och anser därför att de måste få välja om de vill vara inne eller ute under sin fritidstid. 

Det är bra att fritidspedagogerna tänker att barn ska ha tillgång till lek och vistelse i skogen och men det 

är också synd att de väljer bort att planera utflykter på fritids för de som barn som går där. I det här fallet 

har fritidspedagog 1 möjlighet att göra kortare utflykter till skogen tillsammans med barn och skapa 

andra slags möten med naturen tänker jag. 

Fritidspedagog 2 är den enda av de intervjuade fritidspedagogerna som bedriver kontinuerlig utomhus- 

pedagogik på fritidshemmet och anger att skälet är att barnen också ska ha tillgång till den mer fria leken 

i skogsmiljö. Hon anser att barns lekmönster förändras och att de rör sig mer i skogen och hennes syn 

kan jämföras med de lek- och rörelsemönster som Bengts och Gårdssäter (2012), Ellneby (1999) och 

Brugge, Glantz & Sandell (2011) beskriver i sina efterforskningar. Jag tycker att det är otroligt roligt att 

se hur nya konstellationer och nya platser skapar nya lekar.    

5.1.5 Egna reflektioner 

Jag förväntade mig inte att fritidspedagoger arbetade med utomhuspedagogik i den omfattningen som 

det visade sig att de gör idag. Min uppfattning om att barn vistas stora delar av sina dagar inomhus och 

att undervisningen endast sker i klassrummet har helt och hållet förändrats. Jag blev däremot förvånad 

över hur lite av fritidsverksamheten som planerades för skogsvistelse av fritidspedagogerna. Utifrån min 

uppsats har jag ändock fått uppfattningen om att barnen är ute relativt mycket under sin skoldag, vilket 

är bra, men att all tid som tillbringas i skogen är i undervisningssyfte.  

En av skolorna hade utedag där leken stod i centrum, vilket gestaltar den tanken jag har om barns 

möjlighet till rekreation genom naturvistelsen. Om alla verksamma fritidspedagoger blev upplysta om 

hur viktig utevistelsen är för barns hälsa och välbefinnande, ur alla perspektiv och inte bara för lärandet, 

hade möjligheten att använda utevistelsen som rekreation kanske förbättrats.  

Jag har däremot fått uppfattningen om att fritidspedagogerna jag intervjuat gör ett omsorgsfullt arbete 

när de tillämpar utomhuspedagogik men då i skolan. Deras främsta arbetsuppgift är dock att nå fram till 

de barn som finns i deras verksamhet och det är precis det som de alla strävar efter.  
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Jag tror att det blir svårt som nybliven fritidspedagog att komma in i en verksamhet, där andra verkat 

under lång tid, och göra stora förändringar men jag upplever inte att det är mycket som behöver 

förändras på de här skolorna. Samtliga aspekter av utomhuspedagogik som lyfts i undersökningen och 

det arbete som fritidspedagogerna utför är av större vikt för barns hälsa och välbefinnande än jag 

förväntat mig. Den insikten gör att mitt perspektiv på utomhuspedagogik utifrån den här undersökningen 

har förändrats och förstärkts. Jag hoppas att mina ökade kunskaper ska fungera som argument och vara 

ett stöd för att ha möjlighet att tillämpa, eller för att utvidga, utomhuspedagogik i mitt kommande yrke. 

5.2 Metoddiskussion 

Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. Genom att använda mig av en 

kvalitativ metod tycker att jag har fått svar på det jag vill veta i min undersökning och jag anser att mitt 

val av metod var korrekt. Jag ville genom intervjuerna få reda på hur fritidspedagoger tänker kring 

utomhuspedagogik utifrån sin egen verklighet, för att få en detaljrik bild som möjligt (Trost, 2010 s.53). 

Jag tycker att det insamlade materialet är relevant för min undersökning och att undersökningens 

validitet är hållbar. 

Jag har inför undersökningen följt de anvisningar som finns gällande etiskt förhållningssätt, vilket 

innebär att intervjupersonernas anonymitet skyddas och att de har möjlighet att avsluta sin delaktighet 

ifall de vill. 

Jag bestämde mig för att spela in samt att föra kompletterande stödanteckningar vid intervjuerna. Jag 

bedömer därför att tillförlitligheten är större eftersom jag haft ytterligare möjlighet att göra tolkningar 

och analyser utifrån de inspelade svaren. De har också varit tills stor hjälp under hela omarbetnings- 

processen.  

Jag tycker att fritidspedagogerna har besvarat de frågorna jag ställde under intervjuerna och att svaren 

varit betydelsefulla för min undersökning. Jag anser mig ha besvarat de frågor som fungerat som 

utgångspunkt i undersökningen som motsvarar mitt syfte. Bedömningsgrunderna medverkade till att jag 

intervjuade tre fritidspedagoger och resultatet måste därför beaktas utifrån detta faktum. Intervjuerna jag 

genomfört uppvisar att fritidspedagogerna har många års erfarenhet av utomhuspedagogik. Jag kan inte 

bekräfta det som framförts men jag är övertygad om att deras svar är sanningsenliga. Svagheten i min 

undersökning kan vara det begränsade antalet fritidspedagoger och att samtliga av dem tillämpar 

utomhuspedagogik. Om undersökningen omfattat fler pedagoger med olika uppfattning hade 

undersökningen fått ett större perspektiv och resultatet sett annorlunda ut. Jag ser det som positivt att jag 

fått med både manliga och kvinnliga fritidspedagoger och de har olika lång erfarenhet. 
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5.3 Avslutande diskussion och slutsats 

Syftet med undersökningen var att få reda om och hur fritidspedagoger tillämpar utomhuspedagogik i 

skolverksamheten och på fritidshemmet samt hur de ser på utomhuspedagogiken i förhållande till barns 

hälsa och välbefinnande. Meningen var också att få reda på om fritidspedagogernas intentioner med 

utomhuspedagogiken skiljdes åt huruvida den praktiserades under skoldagen eller på fritidshemmet. Jag 

tycker att jag fullbordat syftet med undersökningen utifrån de svar som fritidspedagogerna givit. Svaren 

har gett upplysningar utifrån deras olika perspektiv och upplevelser. Deras erfarenheter av utomhus- 

pedagogik jämfördes med väsentlig litteratur och utifrån mina frågeställningar kan jag ge följande 

slutsats. 

De tillfrågade fritidspedagogerna har en positiv syn på utomhuspedagogik och tillämpar den för att 

skapa fler infallsvinklar för ett vidare perspektiv samt för att väva samman det barn lär i klassrummet 

med att befästa samma kunskaper utomhus. Deras främsta intentioner med att bedriva utomhus- 

pedagogik är att de vill nå fram till fler barn kunskapsmässigt.  

Att utomhuspedagogiken har en betydande roll för barns hälsa och välbefinnande är samtliga 

fritidspedagoger överens om men på vilket sätt är svårt att definiera. Anledningen till det beror på att 

innebörden av hälsa och välbefinnande sträcker sig över flera dimensioner. 

5.4 Vidare forskning 

Det hade det varit intressant att undersöka pedagogers möjligheter att utvidga utomhuspedagogiken i 

fritidsverksamheten. I en framtida undersökning skulle jag fördjupa mig i hur detta skulle ske utifrån den 

befintliga verksamheten. 
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Bilaga 1 

Till Pedagogerna 

Hej!  

Mitt namn är Malin Lyrstrand och jag läser till lärare mot fritidshem med inriktning - 

uteliv, hälsa och identitet vid Karlstads universitet. Eftersom detta är min sista termin ska 

jag skriva ett examensarbete och då behöver jag er hjälp. Jag ska undersöka hur och om 

fritidspedagoger arbetar med utomhuspedagogik i skola och på fritids. Om ni låter mig 

genomföra en intervju bidrar ni med material till min undersökning pedagogers syn på 

utomhuspedagogik och hur de upplever att den påverkar barns hälsa.  

För att slutresultatet ska bli tillförlitligt kommer intervjuerna att spelas in. Intervjun är 

givetvis frivillig och ni får avsluta er medverkan när ni önskar. Allt inspelat material och 

den information jag får av er kommer att endast att behandlas av mig för att både skolan 

och er identitet ska förbli konfidentiell. 

Jag hoppas att så många som möjligt kan tänka sig att hjälpa mig. 

Tack på förhand. 

Malin Lyrstrand 

Malin Lyrstrand 

0702-58 22 31 

malin@lyrstrand.se 
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Bilaga 2 

Bakgrundsfrågor till pedagogerna 

1. Berätta lite om dig själv. 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du arbetat här i den här verksamheten? 

4. Har du arbetat på några andra förskolor, skolor eller fritidshem? 

5. Har du läst utomhuspedagogik? 

 



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till verksamma pedagoger 

1. Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 

2. Hur ofta är ni ut och under hur lång tid? 

3. Vart tillbringar ni er utevistelse, i vilken miljö? 

4. Vad har ni för ändamål med utevistelsen? 

5. Brukar du undervisa ute? 

6. Hur och i vilka ämnen undervisar du då? 

7. Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik?  

8. Ser du några nackdelar med utomhuspedagogik?  

9. Hur tolkar du utomhuspedagogik utifrån Lgr 11? 

10.  Anser du att utomhuspedagogiken främjar barns välbefinnande och i så fall på 

vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Följdfrågor 

1. Jag förstår inte riktigt hur du menar, kan du vara snäll och förklara? 

2. Vill du berätta mer? 

3. Kan du utveckla det du berättar? 

4. Hur tänker du nu? 

 

 


