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Sammanfattning 

Bakgrund: Flera undersökningar visar att barn rör allt mindre på sig idag och allt 

fler sitter framför datorn och Tv: n. För vissa är idrottslektionerna i skolan den 

enda styrda fysiska aktiviteten som de utför. Den tredje pedagogiska miljön,  

utomhuspedagogiken, ger en miljö som erbjuder många utmaningar och skapar  

miljöer där man kan sätta in sin teoretiska kunskap. Naturen erbjuder också fysisk 

träning, ett miljömedvetande och en ökad socialkompetens hos barnen. 
 

Syfte: Syftet med studien är att få reda på; 

• Hur utnyttjar fritidspedagogen den närliggande miljön? 

• Hur ofta och på vilket sätt är de ute? 

• Vad är fritidspedagogens ändamål med att vara ute i naturen? 
 

Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ enkätundersökning med strukturerade 

frågor som bygger på de tre områden som våra frågeställningar berör.  

 

Resultat: Vi har sett att det finns tre olika grupper fritidspedagoger, 

skolgårdsgruppen, skog/skolgårdsgruppen och skogsgruppen. Dessa tre grupper 

använder närmiljön som ett pedagogiskt syfte på olika sätt. Den stora likheten 

mellan grupperna är att de betonar att barnen behöver vistas utomhus, men även 

att de vill tillgodose rörelsebehovet hos barnen. 
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Inledning 

Syftet med studien är att ta reda på hur fritidspedagoger ser på naturen som en 

pedagogisk miljö. Flera undersökningar visar att barn rör sig allt mindre idag, 

detta kan i sin tur leda till folkhälsoproblem som t.ex. fetma. Barn idag sitter mer 

och mer still vid datorn och tv-apparaterna. För vissa är idrottslektionerna i skolan 

den enda styrda fysiska aktiviteten som de utför. Naturen är för många barn något 

främmande, som vi ser det försvinner användandet av naturen som en tredje 

pedagogisk miljö allt mer i dagens skola. Med en tredje pedagogisk miljö menar 

vi att man flyttar lärandeprocessen ut från skolans fyra väggar och in i en miljö 

där kunskap kan identifieras och sättas in i ett sammanhang (Lundgård, Wickman 

och Wohlin red., 2004).  I naturen kan barn lära sig på många och varierande sätt, 

motorik tränas och framförallt är naturen en bra plats för rekreation.  

 

I Lpo 94 kan man läsa att ”skolan ska sträva efter att varje elev visar respekt och 

omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv”. I allmänna råd för 

fritidshemmet står det att man bör uppmuntra barn att utveckla egna 

fritidsintressen, att man som fritidspedagog bör erbjuda en givande fritid och att 

barnet lär känna sin närmiljö. Många barn har idag inte en nära relation till 

naturen på grund av att den inte finns i dess livsvärld. Om barnen inte har fått 

uppleva naturen och fått en förståelse för den, kan de inte skapa sig en uppfattning 

om hur de ska värna om miljön. ”Hur vi ser på ”naturen” beror av det samhälle vi 

lever, hur vår uppväxt sett ut, liksom vilka kunskaper och attityder vi skapat (t.ex. 

i skolan)” (Sandell, Öhman & Östman, 2003, sid.31). 

 

Vi ser naturen och utomhuspedagogiken som ett användbart pedagogiskt redskap i 

undervisningen på fritidshemmet. Vi som blivande fritidspedagoger vill därför ta 

reda på hur synen på utomhuspedagogik är bland fritidspedagoger. Hur ser 

fritidspedagoger på utomhuspedagogik, varför går de ut, vad tror de att barnen lär 

sig, och vad har pedagogen för ändamål med att vara ute? Detta är vad vi hoppas 

få veta mer om.  
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Syfte och frågeställningar  

Det finns en fritidshemskultur där utomhuspedagogik är en naturlig del. Johansson 

(1984) menar att även samhället, föräldrar och barn, har en syn på fritidshemmet 

att det där ska finnas aktiviteter i naturen. När man läser detta funderar man på hur 

det ser ut bland fritidshemmen, hur använder sig pedagogerna av 

utomhuspedagogik? Är det en avsiktligt vald del i arbetet eller är det bara något 

som alltid har funnits, en nedärvd kultur?  Är det ett nödvändigt ont som måste 

genomföras? Utifrån detta har vi formulerat tre frågeställningar som vi vill ha svar 

på; 

 

• Hur utnyttjar fritidspedagogerna den närliggande miljön? 

• Hur ofta och på vilket sätt är de ute? 

• Vad är fritidspedagogernas ändamål med att vara ute i naturen? 
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Forskningsbakgrund  
 

Fritidspedagogen 

Historiskt sett har fritidshemmets verksamhet en funktion att ta hand om barn och 

att fostra dem. Fritidshemmet har även en funktion att öka barns kunskapsmässiga 

kompetens och stödja och komplettera skolans undervisning (Johansson, 1984).  

”Det didaktiska mötet är basen för inlärning. En skola som främjar inlärning tar 

väl vara på vardagen och omvandlar erfarenheter till kunskaper” (Tiller, 1999 

sid.21). Idag har fritidshemmet enligt många pedagoger blivit en plats att förvara 

barn på (Johansson & Holmbäck – Rolander, 2000). Föräldrar och barn har en syn 

och förväntan på fritidshemmet att pedagogerna ska göra utflykter, utåtriktade 

aktiviteter och skapa aktiviteter som ska ge barnen intryck av närmiljön och skapa 

samhörighet med den. Utflykter och andra aktiviteter som sker utanför 

institutionen anses av allmänheten förekomma på de flesta fritidshem. Men 

pedagogerna på fritids upplever att möjligheterna att genomföra aktiviteter ofta 

hindras av praktiska omständigheter (Johansson, 1984). Att forma en miljö för 

barnen där lek, lärande och kreativitet gynnas är en utmaning för många 

pedagoger. Tanken är att skapa en plats där barnet har en lust och vågar att 

använda sig av sina egna kunskaper för att sedan kunna utveckla dem (Johansson 

& Holmbäck – Rolander, 2000). De skriver vidare att,  

 
Förutsättningen för att skapa miljöer där kreativitet, lärande och lekfullhet 
integreras är att man själv omfattas av ett synsätt där dessa tre perspektiv går att 
förena (s.217-218). 

 

De flesta pedagoger på fritids vill eftersträva att barnen ska lära sig saker som 

ökar deras sociala kompetens. Pedagogerna är fria att lägga upp arbetet efter 

lokala förutsättningar, lokala arbetsplaner, men även utifrån sina kompetenser och 

intressen. Det innebär att fritidshemmens rutiner och arbetssätt skiljer sig mycket 

från varandra (Johansson, 1984). 

 
En sann historia som kanske innehåller ett viktigt budskap och en utmaning för 
framtidens fritidspedagoger är den om elvaåringen som efter en månad på en 
skärgårdsö med alla möjligheter till fiske kommer hem och sätter sig framför 
datorn och spelar fiskespel  (Sandell red.  2000 s.233). 
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Fritidspedagogens vardag 

Johansson (1984) tar upp en helt vanlig dag på fritidshemmet, dagen börjar oftast 

vid halv sju på morgonen och slutar vid halv sju på kvällen. Dagen kan delas upp i 

före och efter skoltid. Tiden före skolan på morgonen beskrivs av pedagogerna 

som en lugn stund där barnen ska äta frukost innan skolan börjar. Efter frukost går 

de flesta barnen till skolan. Tiden som blir när barnen är i skolan används till 

praktiska göromål, för att fritidshemmet ska fungera, som att planera 

verksamheten och förbereda senare aktiviteter, men även till att fungera som extra 

personal i skolan. När barnen kommer tillbaka från skolan är det oftast fri 

lek/aktivitet så att barnen får rasa av sig till mellanmålet som äts vid tvåtiden. 

Efter maten blir det aktiviteter av mer strukturerad natur, som t. ex längre 

utevistelse. Här kan det skilja mycket på hur aktiva pedagogerna är. Barnen på 

fritids går också hem på varierande tider och de barn som är kvar längst på 

eftermiddagen sysslar oftast med lugnare aktiviteter.  

 

Barndomen har ett egenvärde som är mycket viktig, lekfullhet och livsglädje är 

viktiga delar, men barn behöver också möta nya erfarenheter (Jansson, 1992). 

Detta är något som en fritidspedagog måste tänka på i sitt arbete. Fritidspedagoger 

tycker att själva omsorgen på fritidshemmet betonas för mycket och att det 

pedagogiska arbetet som man utför kommer i skymundan och gärna glöms bort. 

Många pedagoger på fritidshemmet tycker att barnen inte ska lära sig på samma 

sätt som i skolan. De pratar också om att fritidshemmet inte kan bli en ”andra 

skola” utan att de faktiskt har en egen funktion att fylla, att lära barnen praktiska 

saker som de varken lär sig hemma eller i skolan (Johansson, 1984).  

 

Fritidspedagogerna har en svår uppgift att avväga mellan fri lek/verksamhet och 

den pedagogstyrda och planerade verksamheten (Jansson, 1992). Om man har för 

mycket av den styrda verksamheten liknar fritidshemmet mest en skola och har 

man för mycket fri aktivitet blir det mer barnpassning än ett fritidshem. Båda 

delar är ändå viktiga för fritidshemmen. Fritidspedagoger vill även att barnen ska 

kunna leka fritt och rasa av sig efter att de har varit i skolan och koncentrerat sig. 
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Under denna aktivitet förhåller sig pedagogen som någon som ska finnas där och 

finnas till hands när barnen behöver dem (Johansson, 1984).  

 

Till största del är arbetet på fritidshemmet inte specialiserat, vilket resulterar i att 

pedagogerna som jobbar där gör i stort sett alla arbetsuppgifter. Arbetet för 

fritidspedagoger är ett all-roundbetonat, med mycket blandning av förberedda och 

spontana aktiviteter (Johansson, 1984). Detta gör att fritidshemmen kan se mycket 

olika ut sinsemellan beroende på vilka intressen pedagogerna har som jobbar där. 

 

Vad är utomhuspedagogik 

Huvudtanken med utomhuspedagogik är att man flyttar lärandeprocessen utanför 

skolans fyra väggar och in i en miljö där ämnet kan identifieras och sättas in i ett 

sammanhang (Lundgård, Wickman & Wohlin red., 2004). Man kan uppleva och 

lära i naturen, naturen är full av sinnliga upplevelser som ger intryck. En fördel 

med att alla sinnen används är att man kan lära sig ur många olika infallsvinklar 

och olika perspektiv som lyfts fram (Brügge, Glantz & Sandell, 2004). 

 

Utomhuspedagogiken är inte något nytt.  Jean-Jacques Rousseau, filosof, 

poängterar vikten av att barnen ska möta verkligheten i sin uppväxt. Han menar 

att man lär sig genom att använda sig av sina sinnen, inte genom böcker och 

litteratur. Brügge, Glantz och Sandell (2004) skriver om den tjeckiska pedagogen, 

Johann Amos Comenius, som menade att om man ökar den kroppsliga 

delaktigheten vid inlärningsprocessen skulle den bli mer levande och ge en 

djupare förståelse.  Comenius myntade uttrycket ”att gå ut för att lära in, gå in för 

att lära ut”.  

 

Varför utomhuspedagogik 

Brügge, Glantz och Sandell (2004) säger att utomhuspedagogik sätter tankar i 

rörelse och skapar en rörelseintensiv lärandemiljö.  
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Idag är naturen inte en självklar plats att vistas i för många barn, trots att de idag 

behöver det mer än tidigare. Om undervisningen om närmiljön och naturen blir en 

del av barnens pedagogiska miljö, förutom den traditionella 

ämnesundervisningen, kommer barnen att få en större kunskap om naturen och 

kulturen i närmiljön. Idag har föräldrarna oftast inte tid att ta med barnen ut i 

naturen. Fritiden på helgerna handlar oftast om att hinna med det man inte hann 

med under veckorna. Detta medför att barn idag får en sämre kontakt med naturen 

och många står helt främmande för dem (Nyhus-Braute & Bang, 1997). Idag sker 

lärandet i första hand genom ett teoretiskt beskrivande av naturen eller framför 

dataskärmar. Utomhuspedagogik är därför en viktig bas för barns behov av rörelse 

och sinnliga intryck. Naturen och utomhuspedagogik kan också vara ett 

pedagogiskt redskap för att levandegöra läroplanens intentioner. 

Utomhuspedagogiken bör ses som ett naturligt komplement till den traditionella 

undervisningen. Det är även viktigt att inne- och ute-perspektiven står i en ständig 

växelverkan med varandra och man inte ser utomhusundervisningen som en egen 

del utan som ett komplement till inneundervisningen (Brügge, Glantz & Sandell, 

2004).  

 

Nyhus-Braute och Bang (1997) menar att genom att ge barn positiva erfarenheter 

och upplevelser av att vara ute i naturen, tror man att barnen tycker om naturen 

och senare i livet tar väl hand om den. Naturen erbjuder också fysisk träning, 

genom att vistas i terrängen tränar man både balanssinnet och koordinationen 

(Brügge, Glantz & Sandell, 2004). Även Nyhus-Braute och Bang (1997) menar att 

rörelse i terrängen tränar barnet i dess utveckling.  I naturen tränar man också den 

sociala kompetensen och samarbetsförmågan, detta för att man arbetar i en 

variationsrik miljö som erbjuder många utmaningar och det ställs helt andra krav 

på barnen när man vistas i utemiljön (Brügge, Glantz & Sandell, 2004). Ekberg 

och Erberth (2000) skriver om den motoriska träningen som en viktig del i barns 

vardag. En allsidig motorisk träning för barnen har en positiv inverkan på livet 

senare. De skriver vidare att barn som inte rör på sig när de är unga kommer med 

säkerhet att inte röra på sig mycket när de är vuxna. Alltså är det viktigt att röra på 

sig, rörelse i olika former ger oss välbefinnande och vi klarar påfrestningar bättre, 

vi minskar även risken att bli sjuka.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att den tredje pedagogiska miljön erbjuder 

arenor där barnen kan sätta in sin teoretiska kunskap i praktiken. Naturen erbjuder 

också fysisk träning, ett miljömedvetande och en ökad socialkompetens hos 

barnen. Om man som pedagog är ute med barnen i skogen får man detta lätt 

”gratis”.  
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Metod  

Enligt Kvale (1997) är kvalitativ och kvantitativ metoder verktyg. Vilket av 

verktygen man ska använda sig av beror på vilka forskningsfrågor som ställs. 

Olsson och Sörensen (2001) skriver att den kvalitativa metoden är att föredra om 

man har frågeställningar som vill ta reda på och beskriva människans egna skrivna 

eller talade ord. Backman (1998) säger att den kvalitativa metoden lämpar sig för 

studier som inriktar sig på hur människor uppfattar och upplever något. Enligt 

Trost (2001) lämpar sig den kvantitativa metoden sig bäst när man vill mäta något 

eller uttrycka sig i siffror. Vidare säger han att om syftet och frågeställningarna 

vill ta reda på och innehåller ord som, längre, mer eller fler är den kvantitativa 

metoden att föredra. 

 

I våra frågeställningar vill vi ta reda på hur fritidspedagoger ser på 

utomhuspedagogik under fritidstid i en viss kommun. Vi har även med att vi vill 

se hur ofta och länge pedagogerna är ute vilket gör att våra frågeställningar står 

och väger mellan både den kvalitativa metoden och den kvantitativa. Eftersom vi 

ville få reda på de bakomliggande faktorerna för hur pedagogerna arbetar anser vi 

att den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra.  

 

Vi valde att använda oss av enkäter. (Bilaga 2) Om vi hade valt att göra intervjuer 

skulle det lätt hända att vårt intresse för ämnet styrde pedagogerna i samtalet. De 

skulle antagligen då svara med svar som de trodde vi ville höra. Om pedagogen 

inte arbetar med utomhuspedagogik kan pedagogen känna att han/hon behöver 

”förfina” verkligheten så att den passar våra frågor. Enligt Trost (2001) är en 

fördel med att ha enkäter med neutrala frågor just att man som informant har 

lättare att skriva sådant som är svårt att prata om. Problemet med att pedagogerna 

svarar som de tror att vi vill att de ska svara, kan även vara ett problem i 

enkätundersökningar. För att undvika detta valde vi att använda neutrala och inte 

ledande frågor i enkäten. 

  

Ett problem som vi såg var även att tiden för datainsamlingen låg under de sista 

veckorna innan terminsslut. Pedagogerna hade mycket andra praktiska saker kring 

terminsslutet att genomföra och att försöka hitta tid till intervjuer skulle antagligen 
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bli svårt. En fördel som vi såg med enkäter var också att pedagogerna kunde sitta 

ner i lugn och ro och skriva när de hade tid. Vi valde att låta svarstiden ändå vara 

relativt kort, (en vecka), just för att motverka att svaren skulle bli för uttänkta. 

Genom att vi använder oss av enkäter anser vi att alla fritidspedagoger i den 

kommun vi valt att utföra undersökningen i får en lika stor chans att delta i 

undersökningen. 

 

Enkät och konfidentialitet  

Enkäten vi delade ut bestod av frågor men även ett brev (Bilaga 1) från oss, där 

det fanns information om vår undersökning, etiskt förhållningssätt från vår sida 

och när vi skulle komma tillbaka för att hämta enkäten. Olsson och Sörensen 

(2001) skriver att personen som ska ingå i projektet ska få information så att 

denne kan ge sitt samtycke. Detta är något som vi har tagit upp i vårt brev till 

pedagogerna. Författarna skriver vidare att personen ska förstå att projektet är 

frivilligt. Detta togs även upp i vårt brev. Våra adresser och telefonnummer fanns 

också med för att personen skulle kunna få tag i oss, vid problem eller frågor.  

 

Olsson och Sörensen (2001) skriver att konfidentialitet och sekretess innebär 

säkerhet för personen som deltar. Man ska skydda personens identitet och 

materialet ska inte spridas så att situationen känns igen. Enkäterna fick nummer 

slumpmässigt för att analysarbetet skulle kunna genomföras lättare. Vidare har vi 

inte tagit upp namn eller beskrivit fritidshem i uppsatsen.  

 

Vår enkät (Bilaga 2) bestod av 16 frågor som utgick från våra frågeställningar. 

Till en början hade vi tre huvudfrågor, fråga 5,6 och 12, utifrån dessa var vi 

tvungna att arbeta fram fler underfrågor. Dessa arbetade vi fram för att vi skulle 

kunna få ett utförligt svar på våra frågeställningar. När vi hade skrivit dessa 

underfrågor blev det 23 frågor vilket vi tyckte var för många. Vi plockade bort 

frågor som skulle ge liknande svar som andra ställda frågor, även frågor som 

berörde kön och ålder plockades bort eftersom dessa inte var relevanta för 

frågeställningarna. Den slutliga enkäten hade 16 frågor som var kopplade till 

frågeställningarna.  
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Urval och genomförande 

Vi har valt att dela ut enkäten till fritidspedagoger i en viss kommun. Vår 

definition av en fritidspedagog är att de ska jobba på ett fritidshem, vi bryr oss 

alltså inte om personen har fritidsledarutbildning, lärarutbildning eller som i flesta 

fall förskolelärarutbildning. Att vi valde att undersöka en kommun är för att de har 

då liknande förutsättningar, såsom ekonomi och lokala arbetsplaner.  

 

Det första vi gjorde var att ringa runt till alla rektorer inom en viss kommun. Vi 

fick kontakt med samtliga skolor, (tio stycken), fyra av dessa ville inte delta, på 

grund av att skolavslutningen närmade sig och de ansåg därmed att tiden inte 

skulle finnas. De hade även tackat ja till andra studenter och ville inte ha för 

många enkäter eller intervjuer att genomföra. Detta resulterade i att vi åkte ut till 

sex av kommunens skolor och personligen delade ut sammanlagt 47 enkäter . Vi 

berättade när vi skulle komma och samla in dem igen, detta stod även på brevet 

som var bifogat enkäten.  

 

 Vi valde att personligen gå till fritidshemmen och hämta enkäterna. Detta på 

grund av att vi ville få en personlig kontakt med pedagogerna och höra om de 

hade haft några problem med enkäten. En annan viktig faktor i valet att gå ut 

personligen var att vi trodde att vi skulle minska bortfallet. Flera av pedagogerna 

hade inte hunnit fylla i enkäten när vi skulle hämta dem. Istället för att få ett 

alltför stort bortfall valde vi att ge pedagogerna mer tid att besvara enkäten.  

 

Bortfallsanalys 

Av de 47 enkäter som vi delade ut fick vi tillbaka 23 stycken. Även om vi fick 

tillbaka knappt hälften av enkäterna fick vi ändå tillbaka enkäter från samtliga 

fritidshem. Olsson och Sörensen (2001) pratar om det externa bortfallet, dvs. 

personer som väljer att inte delta. Detta var något som vår undersökning hade 

problem med.  Vid samtal med pedagogerna kom det fram flera olika förklaringar. 

Det var det snart sommarlov och det var mycket annat som behövdes klaras av 

innan terminsslut. En annan förklaring kan vara att det var många studenter från 

högskolan som var ute med intervjuer och enkäter samtidigt.  
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Vårt bortfall ser vi inte som ett problem, eftersom vi har fått in svar från både de 

pedagoger som är intresserade av ämnet och de som inte alls är intresserade, detta 

ser vi på våra enkätsvar. Under inledande analysarbetet såg vi att datamängden 

som vi hade räckte till för att besvara våra frågeställningar. Därför valde vi att inte 

gå ut igen för att samla in ytterligare data. 

 

Analys av data  

Analysarbetet började med att vi gjorde kopior av alla enkäter och sparade 

originalen för sig för att vi skulle vara säkra på att inga enkäter skulle försvinna.  

Arbetet fortsatte med att vi gick igenom varje enkät och klippte ut varje fråga med 

svar och klistrade upp dem under den frågeställning som den passade under. Varje 

enkät blev då delad i tre delar. Dessa delar numrerades med det nummer som 

enkäten hade. När vi hade gjort detta med samtliga enkäter tittade vi på svaren 

under varje frågeställning och såg en tydlig tendens till att det fanns tre olika 

grupper, främst såg man detta i frågeställningen, ”Vad är fritidspedagogernas 

ändamål med att vara ute i naturen”, där man kunde se vilka tankar pedagogen 

hade bakom sitt arbete. Starrin och Svensson (1994) säger att den kvalitativa 

analysen handlar om att upptäcka samband mellan två eller flera definierade 

företeelser. Arbetet fortsatte med att vi jämförde svaren från varje pedagog och 

såg att de låg i samma grupp oavsett vilken frågeställning man berörde. Vi såg då 

att hur de arbetade med utemiljön berodde på deras kunskap och intresse för 

ämnet. 

 

Validitet 

Vi anser att vår validitet är hög, eftersom vårt resultat pekar åt samma håll som 

vår forskningsbakgrund. Ser man till om vi har mätt det vi vill mäta så anser vi att 

detta är fallet, eftersom svaren på våra enkäter har gett oss ett utförligt svar på 

våra frågeställningar. 
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Resultat  

Under analysarbetet såg vi tydligt tre grupper av fritidspedagoger, 

skolgårdsgruppen, skog/skolgårdsgruppen och skogsgruppen, som skilde sig 

från varandra. De nyttjade närmiljön på tre olika sätt. Deras pedagogiska syn gick 

även åt tre olika håll. Likheter fanns också bland de tre grupperna. Nedan kommer 

vi ta upp varje grupp för sig och sedan avsluta med en sammanfattning. 

 

Nedan kommer vi också att benämna olika platser som pedagogerna använder i 

utemiljön. Närmiljön syftar till den miljö som finns nära fritidshemmet, detta kan 

vara skogsdungar eller lekplatser. Gården/skolgården är platsen närmast 

fritidshemmet, här finns oftast lekplatser och andra utomhusleksaker. När vi 

skriver om skogen är det skogen eller annan naturmiljö vi syftar på. Vi tar även 

upp ”att enheten ska fungera”, med detta menar vi att vardagliga rutiner ska 

fungera, såsom barnens hemtider, mellanmål och personaltätheten. 

 

 

Grupp 1 ”Skolgårdsgruppen” 

Skolgården är det som används mest av den här kategorin. De är ute ungefär 4-5 

ggr./vecka och cirka 30min/gång. Även skogen används, men mer sällan, skogen 

kan besökas ibland under lov och studiedagar. Pedagogerna säger att det inte går 

att ta sig till skogen på grund av t.ex. barnens hemtider, den begränsade 

personalstyrkan eller avståndet till skogsområdena. Gården utnyttjas mest till fri 

lek och mycket bollsporter. 

 

Den funktion som pedagogerna ser i utevistelsen är att den kompenserar bristen på 

lokaler, de vill åt ytorna som finns utomhus. Detta är ett sätt att lösa ett 

organisatoriskt problem. Barnen behöver ”springa av sig” när de är ute så att deras 

rörelsebehov tillgodoses, enligt pedagogerna.  

 

Barnens uteaktivitet består oftast av fri lek, detta efterfrågas av barnen, enligt 

pedagogerna.  
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”Fri lek, detta går bra eftersom gruppen vill ha detta.”  
 

Bollsporter, kubb, kull och hopprep är det som barnen oftast sysselsätter sig med. 

I de här aktiviteterna kan barnen få sitt rörelsebehov och sin grovmotoriska 

träning tillgodosedd om de deltar, men man kan se ett problem i att vissa barn kan 

bli stillasittande och tittar på eftersom barnen får sköta sig själva och det inte är 

pedagogstyrda aktiviteter. Vi ser i svaren även en tendens till att när pedagogerna 

planerar utetiden är den till för att barnen ska bli sysselsatta. De planerar utifrån 

personalen och att enheten ska fungera i första hand, händelser som mellanmål 

och barnens hemtider sätts i första hand. Barnperspektivet, att som pedagog se ur 

barnens perspektiv, hamnar då i andra hand. Pedagogerna tycker även att barnen 

får mycket pedagogstyrt i skolan och att barnen behöver leka fritt under 

fritidstiden. Enligt pedagogerna är det roligt och nyttigt att vara ute, barnen blir 

piggare och det är mycket lättare att lyssna och lära om man hämtat frisk luft, 

inomhusklimatet bland barnen blir alltså lugnare.  

 

Pedagogerna i gruppen pratar mycket om att skogen är en viktig del, att barnen 

behöver vara ute och att de bör lära sig om växter och djur. Att man kan lära sig 

med alla sinnen utomhus och att nyfikenheten om naturen väcks. Vi märker att de 

har en kunskap om vad och hur man bör göra, men att det finns för många hinder 

enligt pedagogerna att utföra det i praktiken, som personaltäthet och tidsbrist. 

 

 

Grupp 2 ”Skog/Skolgårdsgruppen” 

Även i den här kategorin är pedagogerna oftast ute på gården men nyttjar även 

skogen. De är ute varje dag på gården, 30-60 min. Men de flesta pedagoger i 

gruppen har ett planerat pass i skogen varje vecka. I denna kategori tycker 

pedagogerna att barn sitter för mycket stilla. 

 
”Nutidens barn sitter mycket stilla med data och tv spel och behöver komma ut 
och springa av sig.”  
 

De har som mål med utevistelsen att få barnen att röra på sig. Detta genom fri lek. 

Upptäckarglädjen och nyfikenheten hos barnen är något som de vill komma åt, de 
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vill få barnen intresserade av naturen och vad som finns där. Detta gör de dels 

genom att ”bara vara” i skogen, dels genom att ha styrda aktiviteter om växter, 

djur och allemansrätten. Pedagogerna ser sig som ett stöd för barnen, någon som 

finns där när de behöver fråga om t. ex något djur som de har hittat. 

 

Ytorna som finns ute är något som tas upp, pedagogerna ser att man kan utnyttja 

dem så att barnen har ett större utrymme att vara på när lokalerna oftast är för 

trånga. Att barnen sitter stilla är något som pedagogerna vill komma ifrån. Det 

finns en pedagogisk tanke hos pedagogerna med att barnen ska vara ute. De vill 

att barnen ska träna sin grovmotorik, sin sociala kompetens och öka sitt kreativa 

tänkande. Pedagogerna använder sig mycket av att barnen leker fritt, de får bygga 

kojor, klättra i träd och utforska naturen på egen hand. Även styrda lekar så som 

bollekar, brännboll och kubb förekommer ofta. Regellekar och samarbetsövningar 

är något som pedagogerna även använder sig av. 

 
 Barn i dagens samhälle är tyvärr ute i skogen väldigt sällan. Det är viktigt att  
lära barnen samspelet i naturen, leka utan ”dagens moderna leksaker”  Frisk luft, 
tillgodose rörelsebehovet, visa barnen att det är roligt.  

 

Vid planering ser oftast pedagogerna till att enheten ska fungera, utevistelsen är en 

del av enheten. När väl enheten fungerar och det finns tid och möjlighet att gå till 

skogen gör de det. Vid dessa tillfällen planerar de utifrån barnperspektivet och vad 

barngruppen vill göra och behöver.  

 
”Jag önskar att möjligheterna att vara i skogen ”planeringsmässigt” på dagens 
fritids ökade. Även om man är nytänkande, flexibel och försöker utveckla detta, 
så kan man inte så ofta som skulle önskas, pga. faktiska omständigheter som vi 
på fritids inte kan påverka”  

 

 

Grupp 3 ”Skogsgruppen” 

När pedagogerna i denna kategori berättar om hur de använder närmiljön i 

pedagogiskt syfte är det oftast skogen de har i åtanke. De använder ”skogen” en 

gång i veckan eller en gång var 14: e dag. Samtliga pedagoger är ute varje dag 

med barngruppen, från 20 min till 1,5tim/ dag på gården. Något som påpekas i 

enkäterna är att barn idag sitter mycket stilla framför dator och TV. Ett ändamål 
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med att vara ute är just att barnen ska röra på sig och få en positiv bild av att vara i 

skogen. Man har ett pedagogiskt syfte med att barnen ska gå ut just för att vistas i 

naturen och på ett naturligt sätt träna grovmotoriken och få utlopp för sin energi.  

 
” I naturen tränar barnen alla grundläggande rörelsemönster utan att tänka på 
det. Större yta att röra sig på. Naturen i sig inbjuder barnen till att utforska den, 
både i vild och lugn lek är okej. Barnen kan också  bara sätta sig och njuta av 
tystnaden, fascineras av vattnets rörelse, fråga vilka blommor och träd de ser…”  

 

Många poängterar även den sociala samvaro som uppstår genom utevistelsen. De 

upplever färre konflikter och lägre ljudnivå bland barnen. Pedagogerna säger även 

i enkäterna att många barn inte går ut med familjen och därför behöver man gå ut 

under fritidstid. De vill även få barnen intresserade av skogen, deras 

upptäckarglädje och kreativitet tas också till vara och utvecklas till senare 

aktiviteter som bygger på barnens intresse för ämnet. Pedagogerna menar att det 

väcks en nyfikenhet hos barnen om naturen när de vistas ute. Nyfikenheten och 

kreativiteten hos barn är något som pedagogerna jobbar mycket med, att barnen 

ska få upptäcka naturen och skapa sig frågor som pedagogerna sen bygger vidare 

på tillsammans med barnen.  

 

Man har aktiviteter där barnen ska lära känna naturen, växter, djur, kretslopp och 

allemansrätten, detta för att lägga en grund för framtida miljömedvetenhet hos 

barnen. Även svenska och matematikämnet är något som man arbetar med i 

naturen. ”… här kan man även få mycket konkreta idéer så att de lättare förstår.” 

Pedagogerna vill vara medupptäckare tillsammans med barnen och vara delaktiga 

och aktiva i barnens lek och utforskande. ”Man kan upptäcka mycket tillsammans 

med barnen.” De har ofta med sig böcker om småkryp, växter och djur så de kan 

slå upp och lära sig när barnen hittar något intressant och ta tillvara på barnens 

upptäckarglädje. Pedagogerna i kategorin framhåller att genom utevistelsen får 

barnen använda sina sinnen och därmed skaffa kunskap med hela kroppen, man 

lär sig lättare om man kan relatera till sig själv och sin omgivning. Av denna 

kategori framhölls det att man har mycket att vinna på om man börjar med att 

skaffa sig en djupare förståelse i närmiljön där barnen känner sig hemma och kan 

se och upptäcka med alla sina sinnen. De utgår sedan från kunskapen som de har 
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skaffat tillsammans med barnen för att sedan fortsätta arbeta vidare med t.ex. 

djuret de har sett eller växten de har plockat.  

 
”Hela kroppen behövs för att lära, om vi ska lära oss något om vår jord, så 
räcker det inte bara med ord.”  

 

Utifrån de förutsättningar som råder på fritidshemmet så ser pedagogerna att de 

inte kan komma ut så ofta som de vill, det kan bero på att barnen har olika 

hemgångstider eller personaltäthet. De försöker ändå se till barnens intresse i 

första hand, de löser enhetens hinder, personal- och ”tidsbrist”, för att barnen ska 

komma ut.  

 

Likheter och olikheter mellan grupperna 

Alla tre grupper framhäver barnens behov att röra på sig. De trycker även på att 

barn behöver ha ytor att röra sig på och naturen är en bra plats för barn där de kan 

få utlopp för sin energi. Något som präglar alla enkätsvar är att pedagogerna ser 

att barn behöver frisk luft. Vissa har olika teorier som de förankrar detta i, men de 

flesta säger detta i största allmänhet. Den naturliga motoriska träning barn får 

genom att vistas utomhus är något som påpekas av samtliga tre grupper. Grupp 2 

och 3 har ett pedagogiskt syfte och en tanke bakom utevistelsen för just den 

motoriska träningen. De har även styrda aktiviteter vilket främjar detta. Grupp 1 

ser motorisk träning som något som kommer gratis när barnen har fri lek utomhus.  

 

Samtliga grupper använder sig av närmiljön, fast de gör det på olika sätt. Sandell, 

Öhman och Östman (2003) säger att olika miljöer har olika stora inslag av natur 

från de sparsamma inslag t ex på en skolgård till rikligare platser så som parker 

eller i en skog. Detta är ett förhållningssätt till vad man ser som natur och hur man 

använder den. Grupp 3 använder sig av skogen i första hand och har en 

kontinuerlig kontakt. De är även ute på gården för att barnen ska kunna få daglig 

utevistelse. Grupp 2 använder sig av skolgården vid de flesta tillfällen. När 

tillfälle ges, lov och studiedagar, går de ut till skogen. De flesta i gruppen försöker 

även komma ut i skogen en gång i veckan. Grupp 1 använder sig av gården för 

utevistelsen, skogen kan man gå till när det gyllene tillfället ges, mycket personal 

och få barn. Till en början trodde vi att deras förutsättningar, som t.ex. hur långt 
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det var till skogen, personalstyrka och storlek på barngrupp, skilde sig åt. Detta är 

inte fallet då barnantalet och personalstyrkan är genomgående lika, närheten till 

naturområden är också överlag lika.  

 

Grupperna skiljer sig åt om man ser till vilket perspektiv de väljer att utgå ifrån. 

Grupp 1 ställer personalperspektivet först, de vill att enheten ska fungera i första 

hand. De har mycket tankar kring vad man kan göra men inte så många lösningar 

på hur. De sitter och väntar på det gyllene tillfället ska komma, där personal- och 

tidsbristen inte finns. Grupp 2 ser till enheten i första hand, men löser 

”problemen” för att man ska kunna gå ut, när de väl har tillfällen att gå ut sätter de 

barnens perspektiv, önskningar och behov, först. Den tredje gruppen ser i första 

hand till att barnens perspektiv uppfylls och löser personal- och tidsfrågan, för att 

de ser utevistelsen och naturen som viktiga element som barnen behöver i sin 

vardag. 

 

Syftet med att ta med barnen ut i naturen skiljer sig åt bland grupperna. Sandell, 

Öhman och Östman (2003) menar att utevistelsen handlar mycket om hur man är 

ute t. ex  var man befinner sig, vad man gör, med vilka man är med, vilken 

pedagogik som används etc. Grupp 1 ser naturen som en bra plats att leka på, 

barnen själva har stort utrymme att vara på. Grupp 2 vill att barnen ska vara i 

naturen. De tänker på barnens rörelsebehov och att de ska utvecklas motoriskt. 

Pedagogerna ser att det finns många möjligheter till barns lärande utomhus, men 

de har inte hittat hur de ska göra detta än. Grupp 3 har en tanke och medvetenhet 

om vinsterna som utevistelsen leder till, de använder sig av naturen som en miljö 

där barnen kan upptäcka och lära sig. 
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Diskussion 

Arbetet bygger på tre frågeställningar. Nedan kommer vi att diskutera varje fråga, 

i vilken utsträckning har vi fått svar på dessa? 

 

På de två första frågeställningarna framkom det varierande svar från pedagogerna, 

vi såg här att det var deras kunskap om naturen och deras intresse som styrde 

deras val av aktiviteter.  Vi såg även att det fanns en variation i vad pedagogerna 

ansåg vara närliggande miljö. Vissa pratade främst om gården/skolgården och 

andra om naturområdena runt om. Vi kunde ha gjort detta tydligare för 

pedagogerna genom att förklara vad vi menar med närliggande miljö. Men å andra 

sidan skulle detta resultera i att vi styrde pedagogernas tankar till ett område vi 

ansåg vara närmiljö, och kanske hade vi då tappat information från pedagogerna 

om deras syn på närmiljö skiljer sig från vår.  

 

På den tredje frågeställningen fick vi fram ett resultat där pedagogerna har samma 

utgångspunkt. De är ute av samma anledning, att få barnen att inte sitta stilla. Det 

som skiljer de tre grupperna åt är olika pedagogiska syften om att vara ute. Svaren 

som vi fick på frågeställningen var väntade, vi trodde att vi skulle få svar som 

liknande dessa.  

 

Sammanfattningsvis så har vårt arbete kommit fram till att det finns tre olika 

grupper bland fritidspedagoger om hur de använder sig av närmiljön utifrån ett 

pedagogiskt syfte. Typiskt för grupp 1 är att de är ute i första hand för att låta 

barnen leka fritt och utnyttja de stora ytorna som finns utomhus. För grupp 2 är 

det känslan att vara ute som är det mest typiska för gruppen, de vill att barnen ska 

upptäcka naturen genom fri lek. De vill även som grupp 1 komma åt de stora 

ytorna då fritidshemmen oftast är för ”trånga” för barngruppen. Pedagogerna i 

grupp 3 har naturen som en vardaglig del i sitt arbete och besöker skogen 

kontinuerligt. Det som är typiskt för dessa är att de vill, likt grupp 2, få känslan av 

att vara ute i naturen men även få barnen att förstå samband och företeelser i 

naturen. Lundgård, Wickman och Wohlin red. (2004) har en modell som kan 

förklara detta bra. De skriver för att skapa miljömedvetna barn så ska man börja 
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nedifrån och arbeta sig uppåt genom de fem stegen. Går man inte igenom ett steg 

är det svårt för barnen att befästa kunskapen i nästa steg. 

 

 

Påverka 

 

Förstå påverkan 

 

Förstå samanhang 

 

Se och upptäcka 

 

Vara i och njuta 

 

”Påverkan”, barnen jobbar mot en 

bättre miljö 

”Förstå påverkan”, barnen lär sig 

förstå att sitt agerande påverkar miljön. 

”Förstå samanhang”, barnen lär sig 

om samanhang i naturen och kan dra 

slutsatser utifrån dem. 

”Se och upptäcka”, barnen uptäcker 

naturen genom sin upptäckarglädje. 

”Vara i och njuta”, barnen lär sig 

grunderna i att vara ute, att vara trygg, 

torr och mätt. 

 

 

Utifrån denna modell är det lätt att se vart de olika grupperna är och hur de 

arbetar. Om man lägger in grupperna i modellen skulle detta kunna se ut så här; 

 

 

 

Påverka 

 

Förstå påverkan 

 

Förstå samanhang 

 

Se och upptäcka 

 

Vara i och njuta 

 

 

 

Grupp 3, de har klarat av steget 

se upptäcka och arbetar med 

förstå samanhang.  

 

Grupp 2, gruppen är i största del 

inne på att se och upptäcka med 

barnen. Steget tidigare 

förekommer men är avklarad. Att 

de inte kommer vidare kan bero 

på att organisatoriska problem är 

svåra att komma förbi. 

 

Grupp1, är kvar på de två första 

stegen med barnen. De har 
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kunskaperna om de övriga stegen 

men inte kunskapen om hur de 

ska göra eller så finns det för 

många organisatoriska hinder. 

  

 

Modellen ger en klar bild på hur ”långt” de olika grupperna har kommit i arbetet, 

modellen visar inte vilka faktorer som ligger bakom, varför har grupperna kommit 

så olika långt? En faktor kan vara att pedagogernas utbildning är olika, att de 

pedagoger som har fritidspedagogutbildning hade natur och fritidspedagogik mer i 

sin utbildning än vad de pedagoger som har förskollärarutbildningen hade. Om 

man ser på enkätsvaren så visar det att det finns både fritidspedagoger och 

förskolelärare i alla grupper. Att utbildningen skulle ha någon inverkan på arbetet 

verkar inte vara fallet. En annan faktor kan vara närheten till skogsområden och 

andra bra närområden. Om man ser till var fritidshemmen är belägna och hur det 

ser ut kring dem är det genomgående lika för alla fritidshem. Alla har tillgång till 

bra skogsområden på nära håll. Så detta är inte heller den faktorn som spelar in. 

De faktorer som vi ser är de som spelar störst roll är hur arbetet är upplagt på 

fritids. De organisatoriska bitarna som hur barngruppen ser ut och behov hos 

barnen. Om man ser till barnantal och antal pedagoger är detta genomgående lika 

hos samtliga fritidshem. Så antagligen ligger det en stor del i intresset hos 

pedagogerna, som leder till vad man gör på fritids.  Johansson (1984) skriver just 

om detta, författaren tar upp att pedagogerna på fritids är fria att lägga upp arbetet 

efter lokala förutsättningar, lokala arbetsplaner men även utifrån sina kompetenser 

och intressen. Det innebär att fritidshemmens rutiner och arbetssätt skiljer sig 

mycket mellan varandra. En annan faktor är också att pedagogerna i 

undersökningen hade varierande svar på vad utomhuspedagogik var för dem. 

Svaren hade ändå en gemensam nämnare vilken var att man skulle vara ute. 

Eftersom svaren varierade tyder det antagligen på att kunskapen om vad 

utomhuspedagogik är varierar hos pedagogerna. Lundgård, Wickman och Wohlin 

red. (2004) menar att huvudtanken med utomhuspedagogik är att man flyttar 

lärandeprocessen från skolans fyra väggar och in i en miljö där barns kunskap kan 

identifieras och sättas in i ett samanhang. Att kunskaperna är varierade kan bero 

på pedagogernas intresse för ämnet. Fritidshemmet har dels LPO 94 att ta hänsyn 
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till som t .ex. värdegrundstexten. Pedagogerna har allmänna råd att följa, detta 

resulterar i som ovan nämnts att pedagogernas intresse styr arbetet på fritids 

mycket och fritidshemmen skiljer sig då åt varandra.  

 

Samtliga fritidshem som vi var på och fick enkätsvar från var ute i skogen och 

närmiljön men på varierande sätt. Att samtliga fritidshem går ut även om fritids 

inte är målstyrt tror vi beror på att det finns en förväntan hos föräldrar och barn att 

man ska vara ute på fritids. Johansson (1984) tar upp detta och menar att även 

samhället, föräldrar och barn, har en syn på fritidshemmet att det där ska finnas 

aktiviteter i naturen.  

 

I arbetet har vi fått reda på hur och på vilket sätt pedagogerna arbetar med 

närmiljön i ett pedagogiskt syfte. Den visar inte på vad det finns för faktorer som 

gör att arbetet är så vitt skilt bland fritidshemmen. Detta kan vara något att bygga 

vidare på. Undersökningen visar dock enbart på hur det ser ut i en kommun och 

man kan då inte säga att arbetet kan användas generellt för att visa hur det ser ut i 

arbetet med närmiljön i ett pedagogiskt syfte. Vi ser att vårt resultat stämmer väl 

överens med tidigare teori och litteratur som vi har tagit del av.  

 

Undersökningen har gett oss en djupare insyn i hur pedagoger använder sig av 

utomhuspedagogik. Vi anser att använda sig av naturen ska vara en vardaglig del i 

fritidshemmets vardag och vi kommer att arbeta med detta när vi kommer ut i 

verksamheten. Vi har även uppmärksammat svårigheterna och hindren som kan 

finnas för att arbetet inte ska fungera. Detta är säkert något som vi kommer att 

stöta på, men vi tror att om det finns en vilja så finns det en lösning. 
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