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Abstrakt 
 
Vi vill med vår studie beskriva, tolka och ge en förståelse för fritidshemmens verksamhet i 
friluftsliv. För att göra denna studie möjlig har vi utgått från tre frågeställningar, vad är 
fritidspedagogernas uppfattning kring friluftsliv? Hur utformas verksamheten, med dessa 
uppfattningar som grund? Vilka yttre förutsättningar finns det som styr fritidshemmens 
verksamhet? Dessa frågeställningar har undersökts genom en kvalitativ intervju av åtta 
verksamma fritidspedagoger, i Piteå kommun. Vår undersökning resulterade i att vi såg en 
tämligen gemensam uppfattning om friluftsliv hos fritidspedagogerna men att verksamhetens 
utformning gällande friluftsliv inte är så omfattande. Vidare framkommer det i vår studie att 
en planerad och målstyrd friluftsverksamhet sällan är förekommande ute i verksamheterna. 
Fritidspedagogerna lyfter fram tre problemområden, mellanmål, barngruppernas 
storlek/personaltäthet och ekonomi, som de menar är hinder för ökad friluftsverksamhet. Vår 
slutsats är att man med friluftsverksamhet kan erbjuda barn ett upplevelsebaserat lärande. 
Vidare anser vi att de tre problemområdena kan vara hinder som försvårar arbete med 
friluftsliv, men att man genom bättre organisation kan förbättra möjligheterna. 
 
Nyckelord: Fritidspedagog, friluftsverksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förord 
 
Vi vill tacka alla de personer som har hjälpt oss göra vår studie till vad den är. Främst vill vi 
tacka våra handledare Kerstin Stenberg och Krister Hertting som med både inlevelse och 
målmedvetenhet stöttat och pushat oss framåt i arbetet. Vi vill också tacka de fritidspedagoger 
i Piteå Kommun som ställt upp och låtit oss intervjua dem, utan deras medverkan hade denna 
studie inte gått att genomföra. 
 
Piteå den 2008-01-18 
 
Sofia Brännström Jens Marklund 
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Inledning 
 
Vi är två blivande lärare för tidigare år som har läst inriktningen, Barn och Ungdomars fritid 
(40p). Att arbeta på fritidshem är något vi både finner stort intresse och glädje inför. Vi tycker 
det är intressant att arbeta med barn utöver de ämneskunskaper som klasslärarna har till 
uppgift att lära ut. Det finns två gemensamma nämnare oss emellan, det ena är att vi båda 
anser att barns sociala utveckling är ett väldigt intressant och viktigt arbetsområde som 
fritidspedagog och det andra är att vi båda delar ett gemensamt natur- och utelivsintresse. Att 
vi dessutom ser stora möjligheter till kombination av dessa två punkter har medfört många 
intressanta diskussioner oss emellan. 
 
Ammi Kullander & Pia Widegren (1997) skriver att 
 

De flesta av oss lever någon gång friluftsliv. Vi går ut i naturen för att koppla av, 
njuta och lära oss mer om blommor, djur och ekologiska sammanhang. Livet i den 
”fria luften” kan ske genom primitiv livsföring, äventyr och strapatser. Vi vill kanske 
göra det för att härda vår kropp eller göra saker tillsammans med andra människor. 
Det kan också vara avkoppling och tystnad vi är ute efter. (s.35) 

 
Kullander och Videgrens beskrivning av friluftsliv ligger nära den syn vi har. Att friluftsliv 
kan vara många olika saker. Man kan åka skidor, grilla korv, fiska, jaga, promenera eller bara 
vara i naturen. Att ha en kontakt med naturen anser vi är friluftsliv och detta är något man ska 
få erfara både hemma och i skolan. Vår strävan med rapporten är att undersöka 
fritidsverksamheters olika arbetssätt kring friluftsliv. Det finns många bra metoder och 
aktiviteter för arbete i naturen, men man får inte glömma att ibland räcker det att ”bara vara” 
ute i naturen. Att ta en promenad är en naturupplevelse i sig, man får frisk luft och man 
upplever naturen med alla sinnena. 
 
Utifrån vårt friluftslivsintresse valde vi att fokusera vår studie på vad andra fritidspedagoger 
har för uppfattningar om friluftsliv och hur dessa uppfattningar påverkar verksamheten. Är det 
bara den egna inställningen som styr hur vi sedan planerar verksamheten, eller finns det andra 
aspekter som spelar in? Kan yttre förutsättningar påverka till vilken grad man använder sig av 
uterummet inom fritidsverksamheten? Anledningen till att vi ville undersöka 
fritidspedagogernas uppfattning om friluftsliv är att vi anser att det kan vara ett viktigt verktyg 
för lärande i fritidsverksamheten. 
 
Britta Brügge, Mats Glantz & Klas Sandell skriver i boken Friluftslivets pedagogik (2007): 
 

Ytterligare motiv för att bedriva utomhuspedagogik är att det ofta ställs helt andra 
krav i utomhusmiljön, som kan träna samarbete och därigenom utveckla social 
kompetens. Arbete utomhus i en variationsrik naturpräglad miljö bjuder ofta på 
motstånd (utmaningar) och kan fodra ett samarbete som inomhusmiljön inte i lika 
hög grad erbjuder. En annan fördel med lärande i utomhusmiljöer är att alla sinnen 
mobiliseras. Man lär på många olika sätt när flera olika perspektiv och infallsvinklar 
lyfta fram. (s.29) 
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1 Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer vi börja med att beskriva friluftslivets och fritidspedagogens historia, 
samt lyfta fram tidigare forskning. I detta avsnitt söker vi att definiera begreppen friluftsliv 
och fritidspedagog. Under rubriken teoretiska ansatser kommer vi att beskriva lärandet och en 
konstruktivistisk syn på denna. Avslutningsvis vill vi belysa olika pedagogiska inriktningar, 
styrdokumenten samt knyta samma friluftsliv och fritidspedagogen. 
 

1.1 Friluftslivets historia 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva friluftslivets och fritidspedagogens historia, detta för att 
skapa förståelse för hur dessa har utvecklats till hur det är idag. 
 
Enligt Ammi Kullander & Pia Widegren (1997) var det redan på sjuttonhundratalet som 
välbärgade människor började romantisera naturen. För att skapa en känsla av naturen byggde 
de stora slott med stora trädgårdar. Med dessa trädgårdsanläggningar ville de skapa en känsla 
av att en gränslös natur fanns nära inpå. Vidare menar författarna att i Sverige byggde de 
välbärgade stadsborna dessa slott i mindre skala än övriga Europa, det byggdes även större 
bondgårdar för att skapa denna känsla av att naturen fanns nära inpå. Under denna tid började 
det välbärgade stadsfolket bege sig ut i naturen för att ha skoj. Där lekte de ofta herdar och 
herdinnor. Kullander & Widegren (1997) fortsätter: 
 

Det var egentligen inte vildmarken man längtade till; det var en städad, iordningställd 
och prydlig natur, helst utan ”otrevliga djur”. Allt skulle alltså vara tillrättalagt. Det 
sägs att man t.o.m. tvättade fåren! (s.22) 

 
Vidare skriver Kullander och Widegren (1997) att det var de välbärgade människorna som 
hade de ekonomiska möjligheterna till att jaga, jakten bedrevs i jaktparker, detta för att de inte 
ville befinna sig allt för långt ifrån samhället. Jaktparkerna uträttades i, av bönderna, 
beslagtagna marker och användes enbart för nöjes skull. 
 
Klas Sandell & Sverker Sörlin (2000) skriver om människans utveckling av friluftsliv i början 
av nittonhundratalet. Detta skedde i samband med att människan började flytta in till de större 
städerna, urbaniseringen. Inflyttningen tillsammans med en ökad materiell standard och 
tilltaget intresse för naturen gjorde att både allmänheten och myndigheten började se naturen 
som en rekreationskälla. Även Brügge, Glantz & Sandell (2007) menar att friluftslivet 
utvecklades i början av nittonhundratalet. Detta tack vare att den materiella standarden ökade 
och arbetstiderna stegvis minskade, vilket ledde till att människan hade möjlighet att bege sig 
ut i naturen. 1938 kom lagen om semester, vilket också ledde till större möjligheter för den 
stora massan till idkande av friluftsliv. Även Kullander & Widegren (1997) beskriver slutet av 
artonhundratalet och början av nittonhundratalet som en viktig punkt i friluftslivets historia. 
De skriver att under industrialiseringen tappades kontakten med naturen, eftersom att stora 
fabriker anlades nära städerna och folket fick därför flytta dit arbetet fanns. Detta medförde att 
ämnet naturkunskap infördes i skolan, där barnen fick lära sig kunskaper om naturen. 
Författarna menar att böndernas barn levde och fungerade i naturen, medan barnen från 
industrisamhället fick studera naturen på distans. 
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Sandell & Sörlin (2000) beskriver att under nittonhundratalet utvecklades friluftslivet. Det 
fick en plats som visade att friluftsliv handlar om mer än bara en fysisk aktivitet. Detta 
visades tydligt 1942 då folkskolan införde obligatoriska friluftsdagar. I dessa friluftsdagar 
ingick alla aktiviteter som skedde utomhus, dessa friluftsdagar användes även till att 
genomföra tävlingar i t.ex. viss idrott och bollspel. Ytterligare en förändring skedde kring 
1950, då idrottsrörelsen hade utvecklats och dessa aktiviteter utfördes oftast inomhus. Det 
ledde till att man under period införde friluftsliv i kursplanerna och där beskrivs friluftslivet 
inte bara som idrott utomhus utan även som prestationsfria aktiviteter. Under denna period 
utvecklades friluftslivet till något eget, en egen arena. Ytterligare en tydlig förändring kring 
friluftsliv skedde enligt författarna 1950, då friluftslivet inte längre räknades till idrott utan 
sågs som aktiviteter ute i det fria, exempelvis lägerliv och terrängvandringar. Det var under 
denna period begrepp som naturupplevelser och naturvård började användas. 
 
Sandell och Sörlin (2000) hävdar att under 1970-, 80- och 90-talet var det miljöperspektivet 
som dominerade i skolans kursplan kring friluftsliv. Till en början var det viktigt att barnen 
skulle lära sig hur de skulle bete sig i naturen, detta för att de skulle lära sig att det är viktigt 
att bevara naturen för folkhälsans skull. Vidare skriver de att miljöperspektivet dominerade 
även i kursplanen från 1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo94), men skolverket kom fram till att vägen till det miljöpedagogiska 
gick via naturupplevelser, kunskaper och erfarenheter. Sandell och Sörlin (2000) skriver att i 
kursplanen 1994 är målet med friluftsliv att: 
 

Eleven i slutet av nionde skolåret ska »ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i 
naturen, känna till allemansrätten och kunna orientera i okänd natur genom att 
använda olika hjälpmedel«. Det handlar alltså om kunskaper om och inte i friluftsliv. 
(s.114) 

 
Kullander och Widegren (1997) menar att idag har fritiden en stor betydelse i våra liv. Idag 
söker sig människan ut i naturen för att koppla av. Vi väljer naturen när vi vill njuta och lära 
oss mer kring växter och djur. Friluftslivet erbjuder ett enklare levnadssätt och äventyr. 
Vidare skriver de att en del av oss beger sig ut i naturen för utmaningarna och för att träna sin 
fysik medan andra beger sig ut för att uppleva avkoppling och tystnad. Kullander och 
Widegren (2000) beskriver några orsaker till dagens stora friluftsintresse som arbetslöshet, 
längre semester och kortare arbetsveckor, dessa orsaker leder till att människan har mer 
fritid. Även Brügge, Glantz och Sandell (2007) påpekar att industrialisering och 
urbaniseringen som skedde i Sverige kring sekelskiftet, 1900-talet, är en bakomliggande 
orsak till ett större fritidsintresse hos människorna. Författarna menar att under denna period 
började människorna flytta in till städerna eller tätorter, vilket gjorde att den materiella 
levnadsnivån höjdes. Detta tillsammans med fackliga åtgärder för minskning av arbetstiden 
och semesterlagstiftningen (1938) gjorde det mer möjligt att bruka fritiden. 
 

1.2 Fritidspedagogens historia 
I detta avsnitt vill vi belysa fritidspedagogens historia från det att fritidshemmet låg utanför 
skolan till dess flytt in i skolan. 
 
Enligt Skolverket (2002) allmänna råd för fritidshem – med kommentarer har fritidshemmet 
sin början i arbetsstugorna som startades i Sverige i slutet av artonhundratalet. Det som skulle 
läras ut i arbetsstugornas verksamhet var att barnen skulle fostras till flit och plikttrogenhet, 
barnen skulle även lära sig något enklare hantverk. Verksamheten bekostades av 



 

 3

välgörenhetsorganisationer och/eller rika privatpersoner. Vidare skriver Skolverket (2002) att 
verksamheten under 1930- och 40-talet moderniserades i arbetsstugorna. Denna utveckling 
ledde till att kommunerna började ta över mer av ansvaret av verksamheten, samt försökte 
radera fattigvårdsstämpeln som tidigare låg över arbetsstugorna. När kommunerna tog över 
mer av ansvaret ändrades även benämningen på arbetsstugorna, till eftermiddagshem. 
Skolverket (2002) anser att i dessa eftermiddagshem krävdes det inte längre att barnen skulle 
arbeta, utan det gavs tid för läxläsning och avkoppling samt att barnens fritidsintressen 
främjades. Under 60-talet utvecklades fritidshemmet och behovet av verksamheten växte och 
detta gjorde att staten, 1965, startade en fritidspedagogutbildning. 
 
Tullie Torstenson-Ed och Inge Johansson (2000) gör gällande att fritidshemmets verksamhet 
började under slutet av 1980-talet bli mer pedagogiskt inriktad. Under denna tid uppkom det 
ett pedagogiskt program för fritidshem, detta program är utformat av socialstyrelsen. 
Författarna menar att programmet låg till grund för fritidshemmets integration i skolan, som 
skedde under 1990-talet. Utvecklingen av fritidshemmet under 1990-talet påverkades också 
av att sexåringarna och förskolelärarna integrerades i skolan. 
 
Skolverket (2002) skriver att de pedagogiska vinsterna med en integration medförde att olika 
kompetenser samarbetade i större arbetslag och arbetsformer. Detta ledde till en ömsesidig 
syn på barns utveckling och lärande, vilket har höjt kvaliteten i både fritidshemmet och 
skolan. Denna samverkan och gemensamma syn finns kvar än idag, fritidshemmet är idag 
förenat med skolan och ligger under samma nämnd och arbetsledning. Samtidigt hävdar 
Skolverket (2002) att samverkan kan vara varierande i en kommun och mellan olika 
kommuner, beroende på hur skol- och fritidsverksamheten är upplagd. 

1.3 Sammanfattning 
Som vi belyst började Sveriges friluftslivshistoria redan under sjuttonhundratalet, där de 
välbärgade människorna reste ut till landsbygden och skapade tillgjorda naturmiljöer och 
aktiviteter, t.ex. jaktparker vars mark togs från bönderna. Ett ökat behov av friluftsliv tillkom i 
och med industrialiseringen samt urbaniseringen i början av nittonhundratalet. Detta ledde till 
att människor började leta sig från stadsmiljön ut till naturen. Med hjälp av fackliga 
organisationer förkortades arbetstiderna och semestern förlängdes, vilket ledde till mer fritid 
även för arbetarklassen. I dagens samhälle har friluftslivet kommit att handla, förutom om 
fysisk aktivitet, om avkoppling och att lära känna naturen och dess djur och växter. 
 
Fritidspedagogyrket tog sin start i arbetsstugorna i Sverige på sista delen av artonhundratalet. 
Där utvecklades fritidsverksamheten och under 1960-talet kom den första 
fritidspedagogutbildningen. Under 1980-talet blir verksamheten mer pedagogiskt inriktad och 
en det tillkommer en pedagogisk skrift. Den stora förändringen sker under 1990-talet när 
fritidshemmet integreras i skolan. Denna integration har lett till dagens fritidshem där det 
råder en gemensam syn på barns utveckling och lärande tillsammans med resten av 
skolvärlden. 
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1.4 Tidigare Forskning 
I detta avsnitt kommer vi att visa på olika studier rörande människans syn på och utövande av 
friluftsliv, vidare kommer vi att titta på en studie rörande friluftsliv på fritidshem. 
 
Klas Sandell (2007) menar att forskning om friluftsliv med pedagogiska ansatser handlar om 
att: 
 

påverka, motivera och ge kunskaper genom friluftsliv med olika syften, t.ex. 
naturkunskap, kroppslig hälsa, miljöengagemang, gruppgemenskap etc. En vanlig 
forskningsansats är här att försöka mäta olika uttryck för det sökta värdet (t.ex. 
naturkunskap) före och efter att friluftsmetoden använts. (s.260) 

 
Klas Sandell (2000) framhåller i kapitlet Naturkontakt och utveckling, i boken Friluftshistoria 
– från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik, en studie gjord av 
friluftsfrämjandet, 4H, svenska scoutförbundet och fältbiologerna. Den studien handlar om 
varför människor sysslade med friluftsliv och hur man såg på miljöfrågor och 
landskapsförändringar. I studien framkommer det att naturkontakt och friluftsliv anses ha en 
vital funktion när det gäller vår hälsa och rekreation. Vidare visar studien att friluftslivet har 
ett stort värde i att man kan välja naturen och skogen och de möjligheter den erbjuder. Ett 
återkommande motiv för friluftsliv är kommentarer som; för att må bra, det är viktigt för 
både kropp och själ. I studien upptäckte man även att naturens frihet och en egen känsla av 
frihet för människan var ett återkommande tema. För de personer som var med i studien 
visade det sig att natur och friluftslivsintresset inte bara var en hobby utan det sågs mer som 
en livsstil. Det var tydligt att det centrala med denna livsstil var att man strävade efter 
naturmötet. I organiserade former av friluftsliv lyfts inte den egna naturupplevelsen på samma 
vis. Med det menar studien att i organiserade former av friluftsliv lyfts naturupplevelsen fram 
och ställs i motsats till resterande i gruppen (arbets-, skolkamrater), medan en naturupplevelse 
som sker individuellt enbart ställs mot den egna personen.  
 
Sammanfattningsvis kan säga att studien visar på att många av de tillfrågade personerna 
tyckte att friluftsliv är ett område för reflektion och avkoppling. I studien framkom 
intervjusvar som: 
 

• Jag tror att alla behöver närhet till jorden, för att förstå och visa hänsyn till 
världen och oss själva. För att finna ro. 

• Man mår bra när man varit ute, bekymren kanske inte är så stora, när man 
upplevt allt som är vackert och stort.(s.229) 

 
Erik Backman (2004) har skrivit en D-uppsats där han har som syfte att ta reda på vilka 
erfarenheter ungdomar i åldrarna 15-16 har av friluftsliv. Han har bland annat tittat på vad 
erfarenheter av friluftsliv i skolan respektive fritiden har för samband till ungdomarnas 
upplevelse av sina förmågor i friluftslivet. I hans studie framkommer det att under sin fritid 
har 58 % av ungdomarna vandrat i naturen, 52 % har åkt skidor och 46 % har åkt skridskor 
utomhus. Vidare i hans studie om vilka friluftsaktiviteter eleverna anser de upplevt i skolan så 
är det ca. 75 % som åkt skridskor, ca. 55 % som åkt skidor och ca. 40 % som vandrat i 
skogen. Hans studie visar att ungdomar upplever att de behärskar en friluftsaktivitet bättre om 
den är beprövad enbart på fritiden. Detta tror han beror på att aktiviteten då är fritt vald och 
efter ungdomens intresse. Vidare framkommer det i hans studie att ungdomar från högre och 
lägre medelklass har prövat fler olika friluftsaktiviteter än ungdomar med föräldrar från 
arbetarklass. Författaren menar att föräldrarnas ekonomi är en av orsakerna till detta men att 
det inte är den fulla sanningen. Backman tror att skillnaderna mellan medelklassen och 
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arbetarklassen baserar sig i att man socialiseras in i skilda förhållningssätt rörande vad som är 
viktigt i livet. Avslutningsvis diskuterar författaren kring samhällsgruppernas olikheter och 
vikten av skolans uppdrag kring friluftsliv. 
 

Mot bakgrund av föregående resonemang blir kontentan den att vissa grupper i 
samhället har bättre förutsättningar för att kunna ta del av den glädje, rikedom och 
möjligheter till livslång hälsa som olika friluftsaktiviteter i naturen kan erbjuda. Jag 
ser följaktligen ett problem och en situation av ojämlikhet i att barn och ungdomar 
vars föräldrar är innehavare av mindre kulturellt och ekonomiskt kapital inte bereds 
samma möjligheter till erfarenheter och lärande av friluftsaktiviteter i naturen. Därav 
menar jag att valfrihet inom detta område i många fall inte är synonymt med 
valmöjlighet. Detta aktualiserar också behovet av att friluftsliv kommer till uttryck i 
skolans verksamhet. (s.52) 

 
Kairos future AB (2005) utförde en studie om svenskars syn på natur och skog. I 
undersökningen framkommer det att 80 % av de tillfrågade tycker att det är oumbärligt för 
livskvaliteten att komma ut i skog och mark. 42 % svarade att det var absolut nödvändigt. I 
undersökningen svarade endast 4 % att naturen ej hade någon inverkan på livskvaliteten. 
 
Ebbe Adolfsson och Amanda Palmstierna var projektledare för en studie som gjordes av 
Uppsala län (2006). Konsulten Yvonne Seger vid SWECO FFNS Arkitekter utarbetade 
rapporten. Det är naturvårdsverkets vilja att rapporten skall medverka till att lyfta det lokala 
perspektivet i kommunal friluftsplanering. I studien framkommer det att finns många faktorer 
som påverkar användandet och upplevelsen av ett friluftsområde. Avståndet från bostaden till 
friluftsområdet, vilken naturtyp som finns, topografi, och vilka samband som finns mellan 
olika friluftsområden är faktorer som nämns. Vidare nämns det i studien att i ett uppskattat 
friluftsområde kan man uppleva orördhet, stillhet, frihet, skogskänsla, artrikedom och 
samlarglädje, samvaro, äventyr samt utmaning. I studien beskriver författarna en 
undersökning gjord av SCB (statistiska centralbyrån). Statistiken i SCB:s undersökning visar 
på vilka friluftsaktiviteter den svenska befolkningen utövar: 
 

• 80 % svenskar vandrar i skog och mark minst en gång per år. Att vandra var något 
som ökade med åldern på de tillfrågande. 30 % vandrade mer än 20 gånger per år. 

 
• Jakt och fiske var en aktivitet där det var stora skillnader mellan könen. 30 % av 

männen jagade eller fiskade mer än 5 gånger per år, medan det var 7 % kvinnor. 
Vidare skiljde det sig i statistiken beroende på vart befolkningen bodde. Dubbelt så 
många av dem som bodde i norra glesbygden fiskade jämför med människor från 
storstadsregionen. 

 
• Fjällvandring har ökat som friluftsaktivitet under 1990-talet. Att vandra i fjällen var 

vanligare bland män, 12 %, än kvinnor, 10 %. 
 

• Ett områdes karaktär och lokalisering ger möjligheter för varierande friluftsaktiviteter 
som; utomhuslek, promenader, vandring, bad och solande, skridskofärder, paddling 
och terrängridning. 

 
I studien från Uppsala län (2006) lyfter författarna fram regeringens skrivelse 2001/02:173 
där det beskrivs en samlad naturvårdspolitik. Regeringen framhåller där punkter de anser är 
viktiga i ett fortsatt naturvårdsarbete. Framförallt gäller det friluftsliv som de anses vara en 
viktig punkt i naturvårdspolitiken. Regeringen hävdar att många naturområden har skyddats 
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på grund av sitt naturvärde, men att dessa även har stora värden för friluftslivet. Därför anser 
regeringen att områden som naturskyddas även ska säkerhetsställa möjligheter för friluftsliv. I 
och med att regeringen beskriver friluftslivet som viktigt för människan, har de därför gett 
naturvårdspolitiken i uppgift att se till att det finns tillgängliga marker och vatten för 
friluftsaktiviteter, både i tätorter och städer som i t.ex. fjällvärlden. Regeringen anser att 
områden i tätorter är speciellt viktiga för barn och ungdomar och att vi inte enbart kan avsätta 
naturområden till människan, utan det ska finnas tydliga strategier och mål för friluftslivet och 
vad som skall göras med området. 
 
Socialstyrelsen (1985) skrev ett förslag till pedagogiskt program för fritidshem. Där skriver de 
att naturen är en viktig del av barnens utveckling, för att grunda ett naturintresse som kan ge 
kunskap om allt levande i naturen samt vikten av ekologisk balans. Vidare menar 
socialstyrelsen att naturen ska användas av fritidshemmets verksamhet för att barnen ska få 
erfarenheter av hur de kan tillvarata denna miljö för lek, avkoppling och friluftsliv. Ett villkor 
för att detta ska kunna ske är att barnen hela tiden ska få positiva erfarenheter och upplevelser 
av naturen. Socialstyrelsen anser att detta kan ske genom att man tillsammans med barnen 
beger sig ut på vandringar, har lägervistelse och övernattningar i naturen. På detta vis kan 
barnen på ett annorlunda, roligt och fängslande sätt lära sig att erfara naturen och friluftsliv. 
 
Johannes Löfqvist skriver i sitt examensarbete NATURligtvis fritids- hur man använder 
naturen i fritidshem (2005) om hur olika fritidshem i Umeå kommun använder sig av naturen 
som resurs i verksamheten. I författarens studie ställer han sig frågan varför man var ute i 
naturen. Han finner i sina intervjuer att anledningen till utevistelse i naturen är att röra på sig, 
det vill säga motorisk träning. Fördelarna med utevistelse i fritidshemmet är enligt personalen 
att barnen blir piggare av utevistelse, samtidigt som barnen blir fridfullare när de kommer in 
från utevistelsen. I studien ser författaren ett mönster i informanternas svar, mönstret är att 
fritidshemmen som använde mycket utevistelse hade små lokaler och stort barnantal vilket 
medför ett oacceptabelt arbetsklimat, med bland annat hög ljudnivå, inomhus för både barn 
och pedagoger. Enligt författaren ansåg personalen på fritidshemmen att ett av hindren för 
utevistelse var en försämring av barns utrustning, Löfqvist (2005) beskriver ett exempel att 
barn kan komma med gymnastikskor när det regnar utomhus. Ett annat hinder är 
pedagogernas inställning till olika väder, många gånger väljer de att stanna inomhus vid dåligt 
väder så som kyla och regn. I studien framkommer det att största delen av fritidshemmen i 
Umeå kommun i viss utsträckning använder sig av utevistelse i naturen under 
fritidsverksamheten. Författaren finner att det var en stor skillnad på friluftslivsverksamheten 
beroende vart fritidshemmet var beläget. Fritidshem med närliggande natur använde sig av 
friluftsliv i större utsträckning än fritidshem med långt till naturen, vidare finner författaren 
skillnader i pedagogernas förhållningssätt till naturen vissa anser att en dikeskant är natur 
medan vissa tycker att det är att vara i skogen. Pedagogernas olika förhållningssätt bedömer 
han ger stora betydelser för de intervjusvar som framkommer i studien. (ibid) 
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1.5 Definitioner av friluftsliv 
I detta avsnitt kommer vi att ge exempel på olika definitioner av friluftsliv eftersom vi anser 
att det är relevant som grund för vår studie. Avslutningsvis kommer vi att lyfta fram vår egen 
definition, som kommer att ligga till grund för detta arbete. 
 
Den 8 juli 1999 tillsatte regeringskansliet en arbetsgrupp för framtida planering och tillsyn 
över det statliga stödet till friluftsliv och främjandeorganisationer. Denna grupp valde, i brist 
på en egen svensk definition, att använda sig av den norska definitionen, på friluftsliv, för sitt 
arbete: 
 

Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse. (www.regeringen.se) 
 

1992 användes den norska definitionen av Nordiska institutet för samhällsplanering vid ett 
seminarium för friluftsforskning. Den av regeringskansliet tillsatta arbetsgruppen kom fram 
till att friluftsliv i Sverige bör definieras som: 
 

Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 
utan krav på prestation eller tävling. (www.regeringen.se) 

 
I Friluftsmiljöprogrammet (2006), framtaget av friluftsfrämjandet, finns en definition av 
friluftsliv som lyder: 
 

Friluftsliv är att vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger naturupplevelser, 
rekreation och motion. (s.5) 

 
Bengt Johansson (1999) definierar friluftsliv som ett fritt liv, ett naturligt liv. 
 

Friluftsliv är ett fritt liv. Det betyder en frihet med hänsyn och ansvar. Det är ett liv 
på naturens villkor, där du får perspektiv på dig själv och på tillvaron. Det är ett liv 
där du tränar dina sinnen. Du tränar att se, lyssna, känna, smaka och att urskilja olika 
dofter. Det handlar inte främst om teknik, utrustning och strapatser. Det handlar om 
upplevelser, gemenskap, skönhetsvärlden, avkoppling, inspiration och att hämta 
kraft. (s.11) 
 

Kerstin Stenberg (2005) definierar friluftslivet, i sin C-uppsats Ett fritt liv – en analys av 
kvinnors reflektioner från kursen ”friluftsliv för kvinnor”, på följande sätt: 
 

Mitt synsätt på friluftsliv handlar mycket om att kunna leva i naturen och anpassa sig 
efter dess villkor. Jag vill gärna nämna att friluftsliv för mig innebär livskvalitet. /…/ 
Jag anser även att friluftsliv innebär miljöombyte för att kropp och själ skall finna en 
inre ro. (s.6) 
 

I vår rapport kommer vi att använda oss av vår egen definition av friluftsliv. Denna är 
baserad på dels våra egna erfarenheter men även den svenska officiella definitionen. Vår 
definition lyder: 
 

Med begreppet friluftsliv menar vi att man är aktiv utomhus utan att känna några 
prestationskrav. Friluftsliv handlar för oss om att komma nära naturen, vilket ger oss 
miljöombyte och naturupplevelser. Vidare menar vi att man inom friluftslivet kan 
bedriva olika aktiviteter, men det kan även vara en arena utan aktiviteter, där man 
bara kan få vara. 

http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
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1.6 Definition av Fritidspedagogen 
Nedan ska vi definiera yrkesrollen fritidspedagog, detta för att studien är grundad på den 
yrkeskategorins uppfattning kring friluftsliv. 
 
Britt-Marie Parling (2005) definierar, i Lärarförbundets text När intresse blir kunskap – 
fritidspedagogens mål och medel, fritidspedagogens yrkesroll på följande sätt: 
 

Barn och ungdomar lär sig i olika situationer och sammanhang. Den 
fritidspedagogiska undervisningen knyter samman elevernas upplevelser och lärande 
utanför skolan med lärandet i skolan. På så sätt ger vi våra elever redskap för att 
hantera sitt liv och sina relationer till andra människor. I fritidspedagogiken utgår 
läraren från elevernas intressen och frågor men bidrar också till att väcka nya 
intressen hos eleverna. (s.5) 

 
I en annan text utgiven av Lärarförbundet (2001) Fritidspedagogerna och skolans utveckling 
beskrivs yrkesrollen på följande sätt: 
 

Fritidspedagogerna vill helst arbeta med individer och grupper och då lära ut 
praktiska saker och fakta. Att vara ute och att röra på sig är något som 
fritidspedagogen gärna ägnar sig åt – liksom åt skapande verksamhet av olika slag. 
Slutligen är kanske det allra mest framträdande området att arbeta med det som idag 
kallas värdegrundsfrågor dvs. med relationer, det socialpsykologiska klimatet, 
konfliktlösning etc. (s.14) 

 
Vår egen definition av fritidspedagogen och dess yrkesroll är överensstämmande med de två 
från lärarförbundet: 
 

Fritidspedagogen är en person som jobbar med gruppstärkande övningar, där barns 
sociala kompetens utmanas och tränas. För oss är fritidspedagogen en person som 
kan använda sig av naturen och dess arena i sitt pedagogiska arbete. Fritidspedagogen 
skall besitta kunskap om skapande verksamhet där man utgår från barns intressen och 
förutsättningar. 

 

1.7 Teoretiska ansatser 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den syn på lärande som vi anser passar in på den 
fritidsverksamhet vi i framtiden vill bedriva. Vi kommer att beskriva en konstruktivistisk syn 
på lärandet samt lyfta tre filosofer och hur detta hör ihop med utomhusdidaktik, som är 
grunden för utomhuspedagogik och äventyrspedagogik. 
 

1.7.1 Lärande 
Ole Fredrik Lillemyr (2002) anser att lärandet förut har definierats som inre skeenden där 
förändringar uppstår i människans beteende genom erfarenheter och övningar. Tidigare har 
lärandet länge varit knutet till behaviorismen, men denna definition har enligt författaren 
ändrats sedan vi tillägnat oss kunskap om att även insikt, förståelse och varje individs 
upplevelse också är viktiga delar i lärandet. Lärandet, idag, betraktas som en bestående 
utveckling i upplevelse och beteende, baserat på tidigare erfarenheter. Allt fler framhäver 
lärandet som en sammanhängande utvecklingsgång som även innefattar upplevelser och 
känslor. (ibid) 
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1.7.2 Konstruktivismen 
Enligt Imsen (2000) är konstruktivismen en teori om vad kunskap är för något och en teori om 
hur inlärning sker. Stensmo (1994) anser att konstruktivismen handlar om att människan 
utifrån sin egen erfarenhet skapar kunskap. Vidare menar författaren att kunskap inte är 
synonymt med erfarenhetsmässiga sinnesintryck eller inre förnuftiga resonemang. Kunskap är 
ett tankemässigt verktyg för att kunna förstå omvärlden och den skapas i samverkan mellan 
sinneintrycket och förnuftet. Imsen (2000) skriver att i social konstruktivism ser man lärandet 
som något människan skapar socialt, tillsammans med andra människor och med den kultur 
som finns i vår omvärld, språket blir här ett viktigt redskap. 
 

Konstruktivism är en idag mycket populär skolbildning inom pedagogik som 
betonar att studenter själva skapar, konstruerar, kunskap, till skillnad från äldre 
tankar där kunskap betraktas mer som en entitet som kan överföras från lärare (eller 
bok) till studenten. Konsekvenser av teorin är ett ökat fokuserande på studenten — 
snarare än som ofta tidigare lärare och läromedel — och tanken att undervisningen är 
till för att stödja och underlätta studentens egna lärande. (http://sv.wikipedia.org) 

 

1.7.3 Konstruktivistiska Filosofer 
Lars Svedberg & Monica Zaar (2003) skriver att John Dewey föddes 1859 i Vermont, 
Amerika. Hans föräldrar växte upp på bondgård, men fadern utvecklades under sina äldre 
dagar till en affärsman. Författarna menar att detta hade en betydelse för John Deweys 
utveckling, eftersom han vid 23 års ålder började sina studier för doktorsgraden och 12 år 
efter detta övertog han professuren i filosofi, på universitetet i Chicago. Vidare skriver 
Svedberg & Zaar (2002) att året 1896 startade han tillsammans med sin fru förskola vid 
universitetet. Det var där han skrev sina mest kända arbeten. Svedberg & Zaar (2003) skriver 
att Dewey var en filosof och att grunden till hans filosofiska tankar låg i en pragmatisk 
kunskapsuppfattning. Lillemyr (2002) anser att Deweys filosofi grundades av tankegången att 
tänkande, handling och lärande är sammankopplade i människans erfarenheter. Dessa 
erfarenheter i samspel med omvärlden ansåg Dewey som fästa i verkliga handlingar. 
Svedberg & Zaar (2003) framhåller att Deweys synsätt gjorde att eleverna och lärarna blev 
tillsatta helt nya roller, eleven är inte längre en tom burk utan de är aktiva, sökande varelser 
som lär under aktivering, learning by doing, medan läraren är en medarbetare som skall finnas 
där för att stödja och utmana elever under deras lärande. 
 
Gun Imsen (2000) skriver att Jean Piaget föddes 1896 i Schweiz. Han var en filosof och 
psykolog som ansåg att människor lär genom att själva välja ut, tolka och anpassa stimulering 
till vår egen kunskap. Vidare skriver Imsen (2000) att Piaget ansåg att inlärning sker när vi 
människor gör något av denna stimulering, inte att stimuleringen gör något med människan. 
Imsen (2000) menar att man hos Piaget finner man den Kognitiva konstruktivismen, där han 
påtrycker på vad som sker i människans inre under inlärning. Samspelet mellan människan 
och omvärlden är i centrum för inlärningen hos varje enskild individ. Christer Stensmo (1994) 
anser att den moderna konstruktivismen kan grundas i Piagets tankar. Piaget utformade en 
teori om uppkomsten av kunskap och utveckling, han menade att dagens barn och ungdomars 
tänkande och kunskaper utvecklas så som det har gjort tidigare i människans historia. 
Stensmo (1994) skriver att Piaget ansåg att kunskap är något som vi konstruerar utifrån våra 
erfarenheter.  
 
Enligt Imsen (2000) föddes Vygotskij 1896 i Vitryssland. Han var en psykolog som ansåg att 
kunskap kommer till i sociala sammanhang, inte individuellt. Vygotskij menade att 

http://sv.wikipedia.org
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framförallt språket medverkar till att skapa vår världsbild. Sociala sammanhang är viktiga för 
inlärningen, språket och sociala relationer verkar till att gestalta kunskaper. Vygostkijs teori är 
att utveckling sker i det sociala och att barnen skall lära sig att utföra olika handlingar i 
samspel med andra, innan inlärning kan skes individuellt. Vygotskij ansåg att barnen först 
skulle utföra handlingen med hjälp, sedan efter det utan hjälp. För att vi då ska kunna ta reda 
på vilken nivå barnen ligger på måste vi göra det klart för oss vad vi tycker att barnet ska 
klara med vår hjälp och med vårt stöd och vad vi tycker att barnet kan klara på egen hand. 
(ibid) 
 

1.8 Utomhusdidaktik 
I denna del beskriver vi utomhusdidaktik och utomhuspedagogik samt äventyrspedagogik 
som bygger på konstruktivistiska tankegångar. Vi tycker att äventyrspedagogik är ett 
arbetssätt som kan vara ett bra instrument för friluftsverksamhet fritidshemmet. 
 
Brügge m.fl. (2007) skriver att utomhusundervisningens didaktik är en övergång mellan teori 
och praktik. Författarna menar att det i dagens skola är viktigt att våga lämna den traditionella 
undervisningen, där övergången mellan teori och praktik är stor. Författarna anser att man 
genom undervisning utomhus kan tillföra teorin mer praktiska moment. 

 
Idag, när lärandet i första hand äger rum inomhus ofta framför dataskärmen eller 
genom ett teoretiskt beskrivande, är utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens 
behov av rörelse och sinnlig erfarenhet liksom hjärnans stimulans (intellektuellt 
tänkande). (s.27) 

 
Iann Lundegård, Per-Olof Wickman och Ammi Wohlin (2004) menar att utomhusdidaktik ska 
innehålla de didaktiska frågorna, var, hur och varför. Innehållet i vår undervisning ska 
problematiseras utifrån de människor vi ska lära. Lundegård m.fl. (2004) tar upp kreativitet, 
vilket de anser är en central färdighet som behövs i kunskaps och färdighetsutveckling. 
Fallenheten att se omvärlden med alla sina sinnen är en grundläggande kunskap i 
undervisning. 
 

När undervisningssituationen verklighetsanknyts ökar den kroppsliga delaktigheten. 
Genom att eleverna får berör, känna och agera i den fysiska miljön ökar autenciteten. 
Den sinnligt passerade kunskapsbildningen får därmed ett större utrymme i 
undervisningen. Det är därför angeläget att utveckla andra rum för lärandet, t.ex. 
parken, skolgården och förskolegården mot större kulturella och ekologiska värden 
samt att ge möjligheter till kontakt med en större biologisk mångfald. (s.13) 

 
Lundegård m.fl. (2004) skriver att utomhuspedagogik är en sammanfattande benämning för 
den undervisning och skolning som sker utomhus. 
 

1.8.1 Utomhuspedagogik 
Nina Nelson skriver i kapitlet ”Den växande individens hälsa” i boken Utomhuspedagogik 
som kunskapskälla – närmiljö blir lärmiljö (2007) att barn och ungdomars välbefinnande och 
välmående har inte haft samma stora intresse som vuxnas. I Sverige har vi länge uteslutit barn 
vid undersökningar av välbefinnande. Istället för att utesluta barnen från undersökning borde 
deras hälsa prioriteras, för att de utgör ca. 20 % av Sveriges befolkning. Vidare skriver 
författaren att: 
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/…/ det är en sårbar grupp som saknar politisk makt, att framtida psykisk och fysiks 
hälsa grundläggs i barnaåren samt att Sverige ratifierat FN:s konvention om barnets 
rätt till utveckling och bästa uppnåeliga hälsa. (s.105) 

 
Nelson (2007) hävdar att i utomhuspedagogiska sammanhang framhålls andra egenskaper än i 
den traditionella skolan. Skoldagen bör innehålla en pedagogik som förutom 
kunskapsinhämtning även stödjer självständighet, social kompetensutveckling och fysisk samt 
psykiskt välmående. Detta menar författaren kan uppnås av utomhuspedagogik som kan vara 
ett hjälpmedel för att skapa goda sociala klimat för lärande.  
 
Håkan Strotz och Stephan Svenning skriver i kapitlet ”Betydelsen av praktiskt kunskap, den 
tysta kunskapen” i boken Utomhusdidaktik (2004) att utomhuspedagogik som 
undervisningssyfte alltid ska vara engagerande för eleverna. Författarna menar att den 
traditionella skolan ofta misslyckas med att knyta lärandet till elevers erfarenheter och att man 
på så vis får mindre engagemang. Om man däremot genom praktisk verksamhet närmar sig 
kunskapen kan man väcka engagemang och glädje hos eleverna. Det är viktigt att eleverna får 
känna sig personligt anknutna till det de utför, för att på så vis skapa en målmedvetenhet och 
lust att lära. Brügge m.fl. (2007) skriver att utomhuspedagogik är en bra metod för att träna 
barns samarbete och utveckla den sociala kompetensen. Att undervisa utomhus ger eleverna 
en variationsrik lärandemiljö som bjuder på utmaningar och kan på så vis utmana eleverna till 
ett samarbete som den traditionella undervisningen, inomhus, inte kan erbjuda till samma 
grad. Vidare skriver Brügge m.fl. (2007) att en annan förmån med utomhuspedagogik är att 
eleverna får använda alla sina sinnen. LarsOve Dahlgren och Anders Szczepanski (2004) 
belyser att genom Utomhuspedagogik utmanas den tysta kunskapen som är i kroppens 
spänningar, i olika dofter, i kroppens puls och i ordbyte bortom vikten av grammatisk 
korrekthet. Författarna menar att kunskaper blir att se, göra och vara. 
LarsOve Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid och Anders Szczepanski (2007) Skriver i 
boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla – närmiljö blir lärmiljö att: 
 

I uterummet sammanlänks olika dimensioner hos lärandet; det språkliga, motoriska, 
estetiska, känslomässiga, biologiska samt kulturella. Alla skolans ämnen och teman 
kan till vissa delar flyttas utomhus. Didaktiken försöker svara på frågorna var, om 
vad, hur, när och varför lärandet kan ske. (s.7) 

 

1.8.2 Äventyrspedagogik 
Sven-Gunnar Furmark (2002) menar att äventyrspedagogik ger möjligheter för individ och 
grupputveckling. Syftet med äventyrspedagogik är att det är en modell för lärande, som man 
kan använda sig av inom skolan. Vidare anser författaren att äventyrspedagogik har som 
utgångspunkt att människan lär sig på olika sätt och med alla sina sinnen. I arbetssättet arbetar 
man och utvecklas tillsammans i grupp. Fortsättningsvis skriver Furmark (2002) att 
människan utvecklas och inhämtar kunskap bättre om denne får använda sin fantasi och att 
lärandet är spännande. För att skapa en bra läromiljö ska man utgå från elevens utveckling 
och samspel med kamraterna, individuell utveckling och grupputveckling är något som ska 
ske samtidigt och värderas lika mycket. På Luleå Tekniska Universitets (www.ltu.se) kan man 
läsa att äventyrspedagogik är först och främst anpassat för skolans verksamhet, men att man 
kan använda sig av pedagogiken även i fritidshem och andra sociala barn och 
ungdomsverksamheter. 

http://www.ltu.se
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1.9 Styrdokument 
I detta avsnitt kommer vi att belysa läroplanen och andra föreskrifter och lyfta det som står 
rörande friluftsliv. 
 
I den allmänna delen i Skolverket, (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. (Lpo94) går det inte att hitta några specifika mål för 
friluftsliv. Däremot kan man hitta mer övergripande strävans mål, som kan uppnås med hjälp 
av friluftslivet. Läroplanens riktlinjer gäller för alla som arbetar inom skolan. Dessa mål är: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev, 
• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• Utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 

(s.11) 
 
I Skolverkets Allmänna råd för fritidshem – med kommentarer (2002) står det inga direktiv 
om arbete med friluftsliv. Däremot finner man förslag på egenskaper barnen ska utveckla, 
exempelvis social kompetens, fritidshemmets verksamhet bygger på att barnen ska utveckla 
sin sociala kompetens och att denna förmåga ska prioriteras i all verksamhet man bedriver. 
Vidare kan man läsa att fritidshemmet skall erbjuda en skapande verksamhet, där lek och 
barns egna behöv tas tillvara på. Barnen ska hela tiden prövas och utmanas i sina fysiska, 
psykiska och sociala kompetenser. 
 

Barn övar sin förmåga till inlevelse och empati genom att leka tillsammans. Barn är 
ständigt aktiva medskapare av sin egen utveckling och sitt eget lärande så väl i lek 
och skapande verksamhet som i utforskning av omvärlden. (s.16) 
 

I skolverket (2007) Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem, som är det senast 
gällande dokumentet för fritidshem, står det att fritidshemmets verksamhet ska vara 
varierande med bidrag av lek, fysisk aktivitet och skapande verksamhet. Det skrivs att barnen 
skall erbjudas möjligheten att utforska omvärlden på olika sätt, exempelvis via studiebesök 
och utflykter. Vidare står det att barnen har ett stort behov av rörelse och därför är det viktigt 
att regelbundet erbjuda dem aktiviteter av fysiskt slag i fritidshemmets vardag. Detta menar 
skolverket ger barnen kreativitet, lust och lek på ett sådant sätt att alla barnen vill delta. 
 
I skolverket (2007) definieras social kompetens med begrepp som självständighet, ansvar, 
gruppgemenskap och frigörelse från vuxna.  
 

Ju äldre barnet blir desto viktigare blir kamraterna och gruppsamvaron blir mer 
central. Fritidshemmet kan bidra till att barn utvecklar en tillit till sig själv och sin 
egen förmåga i denna process. (s.24) 
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1.10 Fritidspedagogen och Friluftsliv 
I detta avsnitt flätar vi samman begreppet friluftsliv och yrket fritidspedagog. Vi vill visa hur 
dessa två passar samman. 
 
Brügge, Glantz & Sandell (2007) menar att friluftslivet ger oss utmaningar som gör att vi får 
använda oss av vår kreativitet, förmåga att lösa problem och att tillsammans klara av problem. 
I naturen får man även fysisk träning, samt träna sin koordinationsförmåga och balanssinne. 
Författarna menar att friluftslivet skapar möjligheter till stillhet och reflektion. Enligt Brügge, 
Glantz & Sandell (2007) kan utomhuspedagogik vara ett komplement till den sedvanliga 
synen av pedagogik. Utomhuspedagogiken ska vara en naturlig del i all undervisning. 
Författaren skriver att naturen är ett bra alternativ till arena för pedagogisk undervisning. Det 
man ska komma ihåg gällande undervisning i naturen, är att naturen inte är för alla en van 
miljö, därför bör man arbeta med den ur olika synvinklar för att få ett så positivt 
förhållningssätt som möjligt. 
 
I skolverket (2007) Allmänna råd och kommentarer – Kvalitet i fritidshem, beskrivs att 
fritidshemmets uppdrag är att ge barnen: 
 

• En meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och 
utgår från barnens behov och intressen och 

• Förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, 
social och emotionella utveckling. (s.22) 

 
Brügge & Szczepanski (2007) skriver i kapitlet ”Pedagogik och ledarskap” att friluftslivet 
utmanar oss till att använda vår kreativitet och att lösa problem samt förmågan att tillsammans 
klara av att lösa svårigheter. Vidare menar författarna att i naturen får vi fysisk träning och vi 
får träna vår koordinationsförmåga samt balanssinne. Vi lär oss helt enkelt att uppskatta 
vardagen. Lundegård m.fl. (2004) skriver att människor har tillägnat sig fler kunskaper och 
förståelse för utomhusaktiviteters positiva effekter rörande välmående, koordinationsförmåga 
och koncentrationsförmåga, vilka är viktiga färdigheter i utomhusdidaktiska sammanhang. 
Skolverket (2007) hävdar att en av skolomsorgens uppdrag är att fritidsverksamheten skall 
komplettera skolan och erbjuda barnen en innebördsrik fritid samt stödja barnen i deras 
utveckling. 
 
Johansson (1999) anser att barnen ska tidigt erbjudas möjligheten att vara ute, att vistas ute i 
naturen gör barnen gladare och friskare och kan leda till bättre vanor samt positiva 
erfarenheter. Vidare menar författaren att naturen är en perfekt pedagogisk miljö, där barnen 
kan träna alla sina sinnen. Johansson (1986) anser att en av fritidspedagogernas uppdrag är att 
stimulera barnens kunnande i att iaktta, samla, granska, laborera, organisera och dra 
slutledningar. Vidare menar han att barnen ska få möjlighet till naturupplevelser som är 
positiva och mångfaldiga. 
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2 Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva, tolka och ge en förståelse för fritidshemmens verksamhet 
rörande friluftsliv. 
 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vad har fritidspedagoger för uppfattning om friluftsliv? 
 
• Hur utformas verksamheten utifrån dessa uppfattningar? 

 
• Hur utformas verksamheten utifrån yttre förutsättningar (närmiljö, ekonomi, 

organisation)? 
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3 Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Vidare 
kommer vi att jämföra fördelar och nackdelar mellan dessa. Vi kommer även att ge olika 
exempel på informationshämtande metoder och beskriva vårt genomförande. 
 
Steiner Kvale (1997) skriver om skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är alltså verktyg, och deras användbarhet 
beror på vilka forskningsfrågor som ställs. Som verktyg kräver de olika 
kompetens, och forskarna skiljer sig i förmåga och intresse när det gäller 
genomförandet av kvantitativa beräkningar eller språkliga analyser av kvalitativa 
data (s.69). 

 
Runa Patel och Bo Davidson (1994) beskriver på ett förenklat sätt att de kvantitativa och 
kvalitativa metoderna avser hur man väljer att behandla och evaluera den information man 
tagit fram. Vid statistiska bearbetnings- och analysmetoder använder man sig av kvantitativ 
forskning och vid forskning där man använder sig av verbala analysmetoder blir det kvalitativ 
forskning. Vidare menar författarna att det inte går att helt skilja dessa metoder ifrån varandra, 
eftersom att det vid kvantitativa forskningar finns inslag av verbala analyser och vid 
kvalitativa forskningar inslag av statistiska analyser. (ibid) 
 
Det finns olika kvalitativa metoder, t.ex. intervjuer. Jan Krag Jacobsen (1993) anser att man 
kan använda sig av olika typer av forskningsintervjuer, vilka kan kategoriseras av det spelrum 
som ges åt intervjupersonen. Vidare menar författaren att desto större spelrum man ger 
intervjupersonen desto bättre är potentialen att nytt och intressant material framkommer. 
Dock kan ett allt för stort spelrum medföra att resultaten av intervjuerna blir svåra att 
sammanställa. Även Annika Lantz (1993) framhåller att man kan använda sig av olika slags 
intervjuformer. Hon benämner dessa som kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Den 
kvalitativa metoden ger en möjlighet till ökad förståelse av nya fenomen medan den 
kvantitativa metoden beskriver relationer mellan fenomen. 
 
En annan metod är observation som Staffan Stukát (2005) hävdar kan vara det lämpligaste 
sättet när man vill veta vad det är människor gör, inte bara vad de säger att de gör. Skillnaden 
mellan dessa kan vara stor, det är inte säkert att svaren vid en intervju- eller 
enkätundersökning stämmer överens med verkligheten. Ibland kan informatörer omedvetet 
ljuga för intervjuaren, därför är det bra att via observationer lyssna, titta och dokumentera de 
intryck man gör. Nackdelen med observationer är att det oftast blir tidskrävande samt kräver 
en noggrann förbered och uttänkt metodik. Författaren menar även att det är svårt att studera 
känslor och tankar hos de man observerar, eftersom det är de yttre beteendena som är synliga. 
Enkätundersökningar är ett annat alternativ till kvalitativ informationssamlande. När man vill 
nå ut till en större mängd människor än vad som är möjligt vid intervjuer eller observationer 
kan enkätundersökning vara den lämpligaste metoden. Vid enkätundersökningar utesluter 
man kommunikation med informatörer och att därför blir den språkliga utformningen 
viktigare än vid intervjuer. Fördelen med enkätundersökning är att det inte blir någon 
omedveten styrning av den intervjuade, vilket kan ske vid intervjuer. En nackdel med 
enkätundersökningar är att det är svårt att motivera personer till att svara på frågorna och detta 
kan leda till stort bortfall. Därför är det viktigt att på grundligt sätt förbereda enkätfrågorna 
samt enkätens utformning. (ibid) 
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3.1 Kvalitativ metod 
Nedan beskriver vi varför vi har valt den kvalitativa metoden vid våra intervjuer och hur den 
passar vårt syfte som är att beskriva, tolka och ge en förståelse för fritidshemmens verksamhet 
rörande friluftsliv. 
 
Vi har valt den kvalitativa metoden eftersom Patel och Davidson (1994) anser att om man vill 
tolka och ha kunskap i exempelvis människors upplevelser och/eller om vi söker svar på 
sådant som handlar kring vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren? Så ska vi helst 
använda oss av de verbala analysmetoderna. Vidare menar Patel och Davidson (1994) att: 
 

Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap 
än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa 
metoder. Ambitionen är att försöka förstår och analysera helheter. Den kvalitativa 
bearbetningen präglas också ofta av just den person som genomför arbetet (s.99). 
 

Krag Jacobsen (1993) skriver att den kvalitativa intervjumetoden är ett passande 
arbetsredskap när det gäller att insamla information som kan vara svår att få tag på med andra 
metoder, exempelvis vid enkätundersökningar. Författaren anser att fördelarna med en 
kvalitativ intervju är att den mindre tidskrävande och att den inte är helt beroende av 
frågornas kvalité. Metoden är även ett bra alternativ för att få en samling intervjuer som är 
jämförbara med varandra samt att den är öppen så att nya infallsvinklar kan uppkomma. 
Vidare skriver Krag Jacobsen (1993) att den kvalitativa metoden under en viss period 
användes väldigt sällan därför att det har varit svårt att fastställa resultatet kvantitativt. På 
grund av detta betraktades denna metod som ovetenskaplig. 
 
Med utgång i vår frågeställning, som handlar om pedagogernas uppfattningar om friluftsliv, 
anser vi att en kvalitativ forskningsmetod är passande till vår studie. Detta medför att antalet 
informanter i vår studie blir mindre men att den information vi samlar in blir mer omfattande. 

3.1.1 Kvalitativ forskningsintervju 
I detta avsnitt vill vi belysa en kvalitativ forskningsintervju och visa den intervjuteknik vi har 
valt att använda oss av i vår studie. 
 
Martyn Denscombe (2000) skriver att det är lämpligt att använda sig av intervjuer i kvalitativa 
studier, därför att man i intervjuer med ett mindre antal personer kan få en mer djupgående 
kännedom i ämnet. Intervjuaren skall ha två frågor i åtanke när den väljer intervju som 
insamlingsmetod. 
 

• Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som intervjuer 
ger? 

• Är det förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal 
informanter? (s.132) 

 
Lantz (1993) anser att det lättaste sättet för att införskaffa sig information om känslor och 
uppfattningar kring ett tema är genom att ställa frågor. Vidare skriver författaren att intervjuer 
enbart är till för informationssamlande och att det därför är viktigt att den som intervjuar har 
ett syfte med intervjun. 
 
Våra forskningsfrågor är riktade till fritidspedagogers uppfattningar och tankar kring 
friluftsliv. Med tanke på tidsperspektiv och antalet informatörer har vi valt att använda oss av 
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en kvalitativ intervju som informationssamlande metod. Därför anser vi att den kvalitativa 
intervjumetoden är den informationshämtande metod som passar bäst till vårt arbete. Stukát 
(2005) menar att inom utbildningsvetenskapen är intervjuer ett av de frekventaste och 
viktigaste arbetsredskapen. 

3.1.2 Intervjuteknik 
Lantz (1993) hävdar att vid en helt strukturerad intervju har intervjuaren i förväg formulerat 
bestämda frågeställningar och följdfrågor. Detta medför att svarsalternativen blir bundna, en 
strukturerad intervju innehåller: 
 

• Presentation 
• Intervjuns syfte 
• Uppläggning 
• Tid 
• Etiska aspekter 
• Användning av resultaten 
• Återkoppling (s.68) 

 
Vidare finns det även andra aspekter att tänka på under själva intervjun. Jan Trost (1997) 
skriver att vid intervjun måste vi tänka på vårt minspel, kläder och val av tid och plats. 
Minspelet är viktigt därför att det annars kan vara lätt att väcka en försvarsattityd hos den 
intervjuade eftersom informanterna upplever att vi kränker denne. Vidare menar författaren 
att kläderna inte ska vara alltför eleganta eller för torftiga, är de för eleganta kan man lätt ses 
som löjeväckande och är kläderna för torftiga kan man anses som respektlös mot den man 
intervjuar. När det gäller tid och plats är det viktigt att man alltid funderar kring vart intervjun 
skall ske. Den intervjuade skall kunna känna sig trygg i miljön och det ska vara en ostörd 
plats. Författaren skriver att man med fördel kan låta den intervjuade välja platsen men att 
man för en diskussion så att det blir en ostörd plats, exempel på lämpligare platser än den 
intervjuades hem eller ett kafé. Han anser att man ska kunna ge den intervjuade en 
uppskattning av tiden för intervjun. Att intervjua allt för länge kan uppfattas som respektlöst 
mot den intervjuade och dennes övriga arbetsuppgifter, det kan även uppfattas som att 
intervjun är oförbered och oplanerad. I en intervju är ögonkontakten väldigt viktig, därför att 
har man inte det kan det lätt uppfattas som att man är generad eller ointresserad och då störs 
kontakten mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjuer utmärks bland annat av att man 
ställer enkla och raka frågor, i frågornas formulering ska man helst undvika: 
 

• Långa frågor 
• Ledande frågor 
• Negationer 
• Förutsättande frågor (”I vilket väder är Ni ute”?) 
• Varför frågan (Vid öppna svar kan det leda till kategoriseringsproblem och därmed förlust vid 

information. Den är dock bra som uppföljningsfråga.) 
• Dubbla frågor (”Brukar Ni vara ute eller är ni inomhus”?) (ibid) 

 
Det Lantz (1993) skriver kring den strukturella intervjun har vi tagit till oss och använt oss av 
i vårt förberedande arbete av intervjuerna. Vi har i god tid tagit kontakt med informanterna 
och gett en tidsbedömning så att de fick bestämt tid och plats för intervjuerna. Vidare har vi 
redan vid första telefonkontakten beskrivit syftet med vårt arbete, så att informanten tidigt fått 
en uppfattning om vilka frågor som kommer att beröras. Vi hade även Trost åsikter rörande 
intervjufrågor i åtanke när vi skrev frågorna till våra intervjuer. 
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3.2 Urval 
Vi har valt att intervjua åtta stycken fritidspedagoger, utspridda på fyra olika fritidshem i Piteå 
kommun. De skolor vi har valt är två stycken centralt belägna och två i byar utanför centrum. 
När vi skrivit vår bakgrund och formulerat syfte och forskningsfrågor bestämde vi oss för 
vilka personer vi ville intervjua. Dessa valdes ut efter en bekvämlighetsprincip, där vi hade 
som utgångspunkt att intervjua verksamma fritidspedagoger som jobbade i den kommun vi 
själva bor i. 
 

3.3 Etisk Förhållningssätt 
I detta avsnitt skriver vi om ett etiskt förhållningssätt och hur vi har gått tillväga för att vara 
etiskt korrekta i vår studie. 
 
Stensmo (2002) tar upp ett etiskt förhållningssätt och skriver att man ska tänka på 
konfidentialiteten och att det är viktigt att man har informantens samtycka innan man startar 
intervjun. Vidare menar författaren att man skall tänka på vilka tänkbara konsekvenser 
intervjun kan leda till för informanterna. 
 
Med detta i åtanke valde vi att informera fritidspedagogerna att studien är helt konfidentiell 
och att inga namn på vare sig dem eller fritidshemmen kommer att lämnas ut. Vi förklarade 
att vår studie är ett examensarbete, c-uppsats, och att intervjuerna kommer att användas till 
denna. Eftersom vi ringde och tillfrågade informanterna via telefon och där direkt förklarade 
mål och syfte med vår studie anser vi oss ha fritidspedagogernas samtycker till studien. 
Vidare anser vi att det inte föreligger några risker för negativa konsekvenser med våra 
intervjuer, eftersom konfidentialiteten är hög och inga namn lämnas ut, varken på personer 
eller fritidshem. 
  

3.4 Genomförande 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt under det förberedande arbetet 
och under själva intervjuerna. 
 
Fritidpedagogerna kontaktades via telefon och tillfrågades om det var möjligt för dem att ta 
emot oss för en intervju. Under det inledande telefonsamtalet beskrev vi vårt mål och syfte 
med studien, detta för att fritidspedagogerna snabbt skulle få en bild av vad vi ville uppnå 
med intervjun. Vi förklarade för de tillfrågade fritidspedagogerna att undersökningen var 
konfidentiell och att inga namn eller fritidshem skulle lämnas ut i rapporten. 
 
Intervjuerna skedde under en veckas tid och vi intervjuade fyra fritidspedagoger var. 
Intervjuerna skedde med en informant åt gången. Trost (1997) menar att man ska undvika att 
intervjua flera personer samtidigt, då detta kan leda till en så kallad social kontroll, vilket 
innebär att den enes svar kan ledas av den andres åsikter och beteenden. Under intervjuerna 
försökte vi även tänka på vårt eget beteende. Detta menar Trost (1997) är en viktig del i 
intervjuer. Han anser att informanten är huvudpersonen och den som intervjuar är endast en 
bifigur. Därför ska intervjuaren tänka på hur denne beter sig, exempelvis ska man undvika att 
trumma med fingrarna på bordet, svära, klicka med pennan eller andra störande beteenden. 
Intervjuerna skedde på fritidspedagogernas respektive arbetsplatser för att skapa den trygga 
miljön som tidigare beskrivits. 



 

 19

3.5 Bortfall 
I vår studie hade vi inget bortfall. Alla de tillfrågade informanterna fanns på plats i utsatt tid. 

3.6 Bearbetning, Analys och Tolkning 
I detta avsnitt skildras hur vi har gått tillväga när vi bearbetat våra intervjuer, samt analyserat 
och tolkat dessa. 
 
För att registrera våra intervjuer använde vi oss av bandpelare, som Kvale (1997) menar är det 
vanligaste sättet. Författaren anser att bandspelaren är bra, för att intervjuaren då kan fokusera 
sig på temat och dynamiken i intervjun. Stensmo (2002) hävdar att analys innebär ett arbete 
där man letar efter innebörder och meningar i intervjuerna. Vidare skriver författaren att man 
vid analys ska sträva efter att finna samband i de olika intervjuerna, samband som har med 
studiens syfte att göra. 
 
Även Stukát (2005) anser att man ska upprepade gånger läsa igenom utskrifterna från 
intervjuerna, för att hitta de djupliggande uppfattningarna kring frågorna. Examensarbeten är, 
när det gäller bearbetning och analys, av en mer ytligare karaktär. Han menar att detta inte är 
någonting negativt utan det beror snarare på bl.a. tidsskäl. För att komma ifrån denna ytliga 
karaktär är det viktigt att man läser igenom utskrifterna många gånger och söker mönster och 
tankar. Det som också är viktigt att tänka på är att i arbetet visa på utläggnings- och grupps 
resonemang med citat från informanterna, för att kunna visa att man har gjort en kvalitativ 
analys. (ibid) 
 
Utifrån ovanstående författares tankar gjorde vi utskrifter av våra bandinspelningar, dessa 
utskrifter lästes många gånger och vi tittade efter mönster, samband och skillnader som vi 
kunde hitta i de olika intervjuerna. De mönster, samband och skillnader vi anser oss hittat i 
intervjuerna, har vi redovisat genom att sammanfatta informanternas svar och även genom att 
ge konkreta exempel från intervjuerna. 
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från de intervjuer vi utfört på fem olika 
fritidshem i Piteå kommun. Totalt intervjuade vi åtta fritidspedagoger. Syftet med intervjuerna 
var att undersöka de olika fritidspedagogernas uppfattning om friluftsliv och hur dessa 
uppfattningar speglades i verksamheten, samt att även undersöka vilka yttre och inre 
förutsättningar som finns för friluftsliv, på de olika fritidshemmen. 

4.1 Fritidspedagogernas uppfattningar kring friluftsliv 
Samtliga informanter tyckte om att vara ute. De beskrev friluftsliv som att vara ute i naturen 
och röra på sig. Aktiviteter som nämns är att fiska, göra upp eld och plocka svamp/bär. Vidare 
nämns promenad som en ofta återkommande friluftsaktivitet. 
 
Utifrån våra intervjuer kan man se att alla informanterna ansåg att det var viktigt och 
avkopplande att vara ute. Många av svaren antyder ett ställningstagande till att friluftsliv 
utövas i skogen. Intervjuperson D besvarade frågan på följande sätt: 
 

”Jag tycker friluftsliv är att gå ut i skogen. Att man är nära naturen och lär känna den. 
Det är rofyllt, lugnt. Sen är det en bra träning att röra sig.” 

 
Vidare kan man finna andra anledningar till utövandet av friluftsliv. Som intervjuperson E 
belyser det: 
 

”Jag tycker att det är jättebra att vara ute och röra på sig mycket. Sedan är friluftsliv 
för mig inte bara rörelse utan det är att vara i naturen utan att känna några 
prestationskrav.” 

 
Aktiviteter som stödjer detta är fiske, jakt, svamp/bärplockning, göra upp eld, åka skidor och 
andra sportaktiviteter. Intervjuperson B besvarade frågan på följande sätt: 
 

”Jag tycker bra om friluftsliv, jag är lite av en friluftsmänniska. Jag jagar, promenerar 
och plockar lingon och svamp.” 

 
En av informanterna nämnde även skärgården som en friluftsaktivitet. Vidare ansågs det att 
naturen ska vara ett naturligt inslag i vårt liv och att barn nu för tiden är alldeles för mycket 
inne och ser på tv eller spelar dataspel. Att barn inte väljer att gå ut lika ofta nu, som de gjorde 
förr i tiden, är ett problemområde pedagogerna tar upp. 
 

4.2 Vad är friluftsverksamhet på fritidshem 
De flesta informanterna ansåg att det var viktigt att vara ute och de hade dagliga aktiviteter 
utomhus i fritidsverksamheten. Två fritidspedagoger beskrev att de var ute varje dag, men att 
själva friluftsverksamheten skedde under loven. 
 
Att var ute och grilla t.ex. mellanmål är ett tema som är återkommande hos fritidspedagoger. 
Skridskor, skidor och madrass är aktiviteter som nämns till fritidsverksamheten. Så som 
Intervjuperson A belyser temat: 
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”Man är ute på skolgården, eller i den anslutande närmiljön. Man grillar till 
mellanmål. Barnen åker skridskor, skidor och madrass. De bygger även kojor i 
skogen. Att vara ute helt enkelt.” 

 
Fyra av fritidspedagogerna ansåg att det var viktigt med daglig utevistelse, vilket de även 
skrivit in i verksamhetsplanering. Två fritidspedagoger ansåg att barnen mådde bra av att vara 
ute och att det gjorde de piggare, så de orkade vara inne sedan. Intervjuperson F menar: 
 

”Att vistas mycket ute, att låta barnen bara vara, visa på vad som finns. Bara se 
naturen.” 

 
Ett gemensamt tema för många av fritidspedagogerna är att det är under loven man har den 
största möjligheten för friluftsverksamhet. Detta menar de beror på att barnen då är lediga från 
skolan och spenderar hela dagen på fritidshemmet. Under loven blir barnantalet på 
fritidshemmet mindre, eftersom många barn är lediga från fritidshemmet då, vilket medför att 
personaltätheten per barn är större. Aktiviteter under loven som nämns är att åka skidor i 
backe eller i spår och att åka i pulkabackar. Intervjuperson C säger: 
 

”Att var ute i friheten, att man lär sig om naturen. Det är att göra något annat, t.ex. att 
grilla till mellanmål. Under loven kan man göra större saker med barnen, för de är 
hellediga och är hela dagen på fritidshemmet” 

 
och Intervjuperson E anser att: 
 

”Vi har det bra som har fritids öppet under loven, då har vi mindre barngrupper vilket 
gör att vi kan hitta på mer aktiviteter än vanligt plus att vi då är fler personal per barn 
och vi har inga förpliktelser gentemot skolan.” 

 
Att friluftsverksamheten blir planerad och förlagd under loven kan man se två orsaker till. 
Dels är det som fritidspedagogerna beskriver färre barn och mer personal per barn under 
loven, vidare har det framkommit hos hälften av våra informanter att de tycker att det arbete 
fritidspedagogen utför i skolan upptar största delen av deras planeringstid. Intervjuperson G 
menar att 
 

”Vi måste faktiskt skilja på fritids och skolan, fritids är en betald plats, därför borde 
vi kunna erbjuda barnen mer aktiviteter och spännande saker än skolan, men istället 
blir det att vi lägger vår energi på skolan, så när det är fritids så finns det ingen energi 
kvar.” 

 

4.3 Fritidspedagogernas uppfattningar kring arbete med friluftsliv på 
fritidshemmet 
Många av informanterna arbetar med friluftslivet genom att låta barnen åka skridskor, skidor, 
madrass, bygga kojor och grilla. Två av fritidshemmen hade även speciella dagar när de gick 
till en nära anslutande skog, som de hade döpt och byggt samarbetsbanor på. 
 
Ett återkommande mönster hos informanterna är att man är ute när vädret är bra, regnar det är 
man gärna inne. Vissa av de intervjuade fritidspedagogerna menade att detta berodde på dels 
den egna inställningen till utevistelse och väder, men även att det kan bero på barnens 
förutsättningar gällande deras kläder och egna inställningar till att vara ute. Intervjuperson G 
berättade: 
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”Vi brukar ha utflykter till skogen, fast ett mönster under dessa dagar är att många av 
föräldrarna låter barnen dessa dagar ta ledigt från fritte. Men de barn som är på fritte 
dessa dagar då vi går ut i skogen är positivt inställda, när de väl är där.” 

 
Dock var det ett fritidshem som hade inställningen att vara ute varje dag oavsett väder, detta 
fritidshem hade även regnkläder att låna till de barn som inte hade egna. Intervjuperson E 
beskrev att 
 

”Vi arbetar med friluftsliv på fritidshemmet hela tiden, vi åker skidor, skridskor, äter 
ute, grillar pinnbröd.” 

 
Medan Intervjuperson A besvarade frågan på följande sätt: 
 

”Medvetet tycker jag inte att vi gör det, men vi pratar med barnen om t.ex. 
allemansrätten. Sen är vi alltid ute med fritids mellan kl. 13-14 varje dag och det är 
för att vi pedagoger tycker att det är viktigt med luft för att sen orka vara inne på 
eftermiddagen. Under våren och sommaren är vi mycket ute även övrig tid. Jag tror 
vi tar att vara ute lite för givet, därför har vi inget medvetet arbete mot friluftsliv.” 

 
Många av fritidshemmen förtärde mellanmål ute, t.ex. genom att grilla. Att vandra till 
närliggande skogar är även det en aktivitet som är återkommande inom fritidsverksamheten. 
Något vi upptäckt är återkommande är att fritidspedagogerna anser att friluftsliv inte bara är 
bra för lärandet, utan att det även är en ”mysfaktor” och att både barn och personal mår bra av 
att vara ute. Intervjuperson B: 
 

”Det finns dagar när vi har varit ute på skolgården och grillat till mellanmål hela 
eftermiddagen, under fritidstiden. Återigen är det närmiljön vi har hållit oss till. Hur 
vi gör under loven vet jag inte, för jag har inte jobbat så länge här. Vädret styr ganska 
mycket. Är det dåligt väder är vi ofta inne.” 

 

4.4 Mål och syften med friluftsverksamheten 
Att skriva ner mål och syften för friluftsverksamhet är något som fattas på de flesta av 
fritidshemmen. Intervjuerna visar att fritidspedagogerna ofta tänker på dessa mål och syften 
men ej skriver ner dem. Ett fritidshem menade att deras mål som handlade om barns rörelse 
även gällde friluftsverksamheten. 
 
Man kan se att de flesta fritidshemmen har många tankar kring friluftsliv, men det är få av 
dem som arbetar utifrån uppsatta mål, rörande friluftsliv. Fyra av fritidspedagogerna ansåg att 
friluftsliv kan användas i träning av socialkompetens, motorik och samarbete. Intervjuperson 
A beskrev deras friluftsverksamhet på följande sätt: 
 

”Vi har inga mål som vi pratat igenom. Men det är väl att barnen ska ha roligt ute och 
att man ska vara rädd om naturen. Pedagogiska tankar kan vara att barnen lär sig 
turtagande och samarbete, alltså vid lekar och så eller när de är i skogen och bygger 
kojorna.” 

 
medan Intervjuperson E beskrev deras friluftsverksamhet: 
 

”Att vara ute ger som mycket mer än bara frisk luft, det ger dem möjligheten att träna 
samarbete och fin och grovmotorik, träna social kompetens och skapar trygghet hos 
barnen.” 
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och Intervjuperson D ansåg att: 
 

”Det mesta mål och syften som rör rörelse har vi skrivit ner, men detta gäller även ute 
i naturen, där man rör sig mycket. Men vi har mest fritt och inte så organiserad 
verksamhet när vi går iväg till skogen. Det är ett miljöombyte. Vi är bättre på att 
planera än att utvärdera.” 

 
Två av fritidspedagogerna nämner allemansrätten och att man ska ta hänsyn till djur och 
natur. Intervjuperson B berättade att barnen fick: 
 

”Lära sig umgås med naturen. Ta hänsyn till djur och natur. En pedagogisk tanke är 
att barnen får bygga fågelholkar. Dels får barnen kunskap i tillverkandet av 
fågelholken, men sen när de ser att det flyttar in fåglar så blir de intresserade av 
fåglarna. Vad är det för fågel, vad äter den osv.” 

 
En återkommande aktivitet som nämns är att barnen får lära sig göra upp eld och lära sig hur 
man beter sig runt denna. Ett fritidshem nämner mer praktiska kunskaper som de tar upp att 
barnen lär sig. Dessa var att barnen fick tälja med kniv och röja sly i skogen. De arbetade 
även utifrån olika teman, som ängen och bäcken. Med det ansåg de att barnen får kunskap av 
att vara i naturen, t.ex. genom att bygga och konstruera med naturens eget materiel, som 
mossa, gräs och stenar. Enligt vad man kan se har många av fritidshemmen har bra 
förutsättningar för ett målinriktat friluftsarbete, men de verkar ta utevistelsen för givet, den är 
någonting som bara finns och att det därför inte blir ett medvetet målinriktat arbete. 
 

4.5 Förutsättningar för friluftsverksamhet 
Sju av fritidspedagogerna menar att de har bra förutsättningar för friluftsliv. Vidare beskrev 
de att närmiljön är bra och att den styrande ledningen inte utgör något hinder, förutom 
ekonomiskt sett. 
 
En avgörande faktor enligt många av informanterna är barngrupperna och mellanmål (mellis). 
Dessa två faktorer menar de styr planeringen av verksamheten och att spontana infall inte får 
plats. Intervjuperson I beskriver dessa faktorer på följande sätt: 
 

”Vi har stora barngrupper och väldigt olika tider på när barnen ska hem, vilket gör 
det svårt för oss att komma iväg på aktiviteter ute. Sedan är det mellis som också styr 
lite vår planering, eftersom det idag inte är lika lätt att få med sig melliset ut.” 

 
Flera av informanterna menar att om det ska ändras med mellanmålet, så måste man planera 
det i förväg, detta för att kökspersonalen ska hinna beställa in varorna i tid, t.ex. korv eller 
ingredienser till bak. De stora barngrupperna gör det svårt när man ska iväg och även barnens 
olika tider tas upp som en problematik. Intervjuperson G ansåg att: 
 

”Vi har ingen superbra utemiljö på skolan, vi har exempelvis en asfalterad 
fotbollsplan och en liten, liten backe. Vi har förut haft muurikka, trangiakök och alla 
möjliga grejer som har gjort det mer spännande att vara ute, men idag har vi så stora 
barngrupper och varierande tider så möjligheten att använda dessa grejer finns inte. 
Sedan är det svårt att få tag i mellis, de i köket måste veta i förväg om vi ska vara ute, 
så att de hinner beställa hem fika/mat.” 
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Ekonomiskt sett finns det ingen plats för resor utan man får anpassa sig till den närmiljö 
skolan erbjuder. Även materiella ting begränsas av ekonomin. Varje fritidshem tilldelas en 
summa pengar per termin, men informanterna anser att denna summa inte räcker till för några 
utflykter, t.ex. bussresor. Därför blir utflykter idag inte möjligt i lika stor utsträckning som 
förr. Intervjuperson B förklarar det på följande sätt: 
 

”Vi har en skog i anslutning till skolan, den ligger ungefär 2-3 hundra meter bort. 
Många barn tycker det är spännande att se djur och natur, men vi har många som slår 
bakut så fort vi ska ut. När det gäller stöd från ledningen så har vi fullt stöd vad gäller 
friluftsliv. Förutom när det gäller den ekonomiska delen.” 

 
En annan aspekt som spelar in är föräldrastödet. Något som framkommit i våra intervjuer är 
att föräldrastödet skiljer sig åt mellan de olika skolorna. En fritidspedagog menade att 
föräldrarna varken har tid eller ekonomi till att vara med och stödja verksamheten, medan det 
på ett annat ställe framkom att föräldrar varje år hjälpte till och drog upp skidspår m.m. till 
barnen. Några av skolorna vi var ut och intervjuade på var placerade i bostadsområden där det 
var mycket folk i rörelse på skolan, även utanför skoltid. Detta medförde att vandalisering var 
ett problem på dessa skolor. Intervjuperson F belyser detta på följande sätt: 
 

”Vi har bra förutsättningar som sagt, men det är svårt att alltid komma på någonting 
nytt. Vi har även oturen att det är mycket vandalisering här på skolan, så vi kan sällan 
bygga något som kan vara kvar under natten, för då är det förstört. Vi skulle vilja 
göra äventyrsbanor och en cykelbana, men det går inte. Sen är även naturen runt oss 
ett skyddat område, så vi har blivit stoppade när vi vill bygga någonting som inte går 
att ta sönder så lätt, t.ex. cykelbanan.” 

 

4.6 Framtida önskemål rörande friluftsverksamhet 
En fritidspedagog ansåg att det inte behövdes förändra någonting på sitt fritidshem. Tre av 
informanterna tar upp äventyrspedagogik som någonting de vill införa i deras 
friluftsverksamhet. Detta för att de anser att det kan motivera dem själv till mer friluftsliv. 
Vidare anser pedagogerna att barngrupperna och personaltätheten är något som måste 
förändras. 
 
Flera av fritidspedagogerna menar att en utbildning i äventyrspedagogik kan motivera dem till 
att använda sig av uterummet mer och på ett mer spännande sätt. Som Intervjuperson I 
berättade att: 
 

”Äventyrspedagogik skulle vara kul att gå, de har lovat oss utbildningen i 
äventyrspedagogik, men bara två stycken av oss får gå. Det skulle vara mycket bättre 
om alla kunde gå, då skulle det bli mer engagemang tror jag. Fast egentligen så 
hänger allt på oss, hur mycket vi väljer att vara ute och aktivera barnen med nya 
saker.” 

 
Intervjuperson F ansåg att äventyrspedagogik inte bara var motiverande för barnen utan att: 
 

”Absolut, vi skulle vilja ha en bättre skolgård som kan ge oss mer alternativ för 
uterummet. Just nu har vi ingenting ute som kan vara roligt för barnen. Vi skulle 
också gå någon sorts utbildning i äventyrspedagogik, för att bli mer motiverade.” 
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Intervjuperson B beskrev deras påbörjade äventyrsinriktade arbete på följande sätt: 
 

”Jag vill se bättre ekonomiska möjligheter, mer pengar. Så man kan ha råd med t.ex. 
bussresor. Jag skulle vilja se mer äventyrsinriktad pedagogik, vi har lite 
äventyrsbanor här på skolan, men det skulle kunna arbetas mer med det. När det 
gäller gruppstorlekarna vill jag hellre se mindre barngrupper än att man tar in mer 
personal.”  

 
Mindre grupper och mer personal är även önskemål som tas upp. När det gäller tankar kring 
gruppstorlekar och personaltäthet framkommer det hos vissa fritidspedagogerna, att de hellre 
vill ha mindre barngrupper än mer personal på de befintliga grupperna. Andra 
fritidspedagoger menade att personaltätheten borde ökas. Detta beskriver Intervjuperson D på 
följande sätt: 
 

”Jag vill ha bättre möjligheter för varierande mellanmål och även bättre möjligheter 
för barnen att välja vad de vill göra. Det krävs mer personal för det. Går man iväg 
mindre grupper så blir det ”vår skog”, barnens stund i skogen, mer mysigt. Oftast när 
förslaget kommer att vi ska gå iväg ropar barnen – NEJ, men när de väl är där så har 
de roligt.” 

 
De tror att mindre grupper kan skapa större möjligheter till att bege sig ut i naturen. 
Fritidspedagogerna upplever att barnen blir mer rofyllda och tjat om att få gå in kan minskas 
genom att man går iväg från skolgården. Förutom faktorer som gruppstorlekar och 
personaltäthet framkom det i våra intervjuer att även personalens fysiska välmående är en 
avgörande faktor, när det kommer till friluftsverksamhet. Intervjuperson G menade att: 
 

”Om jag skulle få välja skulle jag absolut ha mer friluftsliv i verksamheten, men 
verkligheten ser annorlunda ut. Jag har en ryggskada nu som inte gör det möjligt för 
mig att orka på samma sätt som förut. Vi har lite personal och de flesta jobbar deltid, 
vilket gör att det är svårt att få ihop tiderna så att man kan vara ute.” 

 
Vidare kan vi se i våra intervjuer att det även finns en organisatorisk faktor, som spelar in när 
man planerar friluftsverksamheten. Faktorer som barnens tider och personalens olika 
arbetstider är avgörande för planeringen och det krävs noggrann organisering för att 
verksamheten skall fungera. Intervjuperson D talade kring detta och ansåg att 
 

”Jag tror vi kan organisera arbetslaget bättre så att vi kan gå iväg mer, att vi personal 
blir mer flexibla” 

 

4.7 Resultatsammanfattning 
De flesta fritidspedagogerna hade ett stort intresse för friluftsliv, de beskrev friluftsliv som en 
aktivitet som skedde ute i naturen, ofta förknippat med någon form av rörelse. När det 
kommer till fritidshemmens verksamhet var det många av pedagogerna som ansåg att det var 
viktigt att vara ute och de försökte vara utomhus så mycket som möjligt. Två av 
fritidspedagogerna ansåg att friluftsaktiviteterna var enklast att utföra under loven, eftersom 
barnantalet på fritidshemmen minskade då. Aktiviteter som ansågs vara förknippade med 
friluftsliv var kojjbygge, grilla, åka skridskor och skidor. Tre problemområden framkommer 
och dessa beskrivs som hinder för utformningen av friluftsverksamheten, dessa är mellanmål, 
barnantal/personaltäthet och ekonomi. I intervjuerna framgår det att fritidspedagogerna ofta 
tänker på mål och syfte med friluftsverksamheten, men att dessa sällan är nedskriva. Ett av 
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fritidshemmen ansåg att deras mål för rörelse även omfattade den friluftsverksamhet de 
bedrev. Framtida önskemål rörande friluftsverksamhet hos fritidspedagogerna var utbildning 
mot äventyrspedagogik, vilket vissa ansåg kunde motivera både barn och pedagoger till mer 
användning av friluftsliv i verksamheten. Avslutningsvis kan vi i intervjuerna finna svar som 
tyder på att det finns organisatoriska möjligheter för att öka friluftsverksamheten på 
fritidshemmen. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Validitet och Reliabilitet 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring vår undersöknings trovärdighet. 
 
Trost (1997) påpekar att det man menar med validitet är hur man har formulerat frågorna till 
studien, utifrån syftet. Eftersom det var pedagogernas uppfattningar kring friluftsliv vi ville ta 
reda på genom intervjuerna, valde vi att utföra kvalitativa intervjuer. Att utföra kvalitativa 
intervjuer anser Trost (1997) vara en bra metod när man vill reda ut vad informanterna har för 
uppfattningar kring det man vill ta reda på. Våra frågor formulerades utefter det syfte vi hade 
med studien och vi anser att informanternas svar har uppfyllt och motsvarat detta syfte. 
 
Eftersom vi utfört intervjuerna på varsitt håll och vid olika tillfällen valde vi att använda oss 
av bandspelare. Detta var en bra metod, för då kunde vi dels lyssna tillsammans på 
inspelningen och vi kunde lyssna igenom den flera gånger och på så vis få en sanningsenlig 
analys. Patel & Davidson (1994) anser att om man använder sig av bandspelare, eller andra 
inspelningar, och på så vis registrerar och lagrar informanternas svar kan resultatet bli mer 
trovärdigt. Detta för att intervjuaren kan återvända till inspelningen och lyssna om igen, dels 
för att upptäcka nya tankar, men även för att undersöka om de uppfattningar man har gjort är 
korrekta. Vid intervjuerna tänkte vi på att försöka uppträda på ett sådant sätt så vi inte 
påverkade informanternas svar. Patel & Davidson (1994) anser att för att reliabiliteten ska bli 
trovärdig ska intervjuarna helst vara tränade i att intervjua. Vidare skriver de att man kan 
räkna med en god reliabilitet om frågorna är standardiserade. I våra intervjuer har vi ställt 
samma frågor till alla informanter och på så vis fått svar som rör samma syfte. Vidare har vi, 
för att få mer ingående och fördjupade svar, ställt följdfrågor. Detta för att informanterna ska 
kunna fördjupa och förklara sina tankar. Vidare skriver författarna att man vid intervjuer ska 
tänka på att tillförlitligheten är beroende på intervjuarens uppträdande. De menar att 
intervjuaren ska tänka på att inte uppträda på ett sådant sätt att informanten inser vilka svar 
man är ute efter. I våra intervjuer har vi försökt tänka på Patel & Davidsons åsikter. Vi har 
försökt att inte påverka informanterna, för att deras svar inte på något sätt ska bli styrt av våra 
uppfattningar. 
 
Tillvägagångssättet vi har använt oss av, anser vi är tillförlitligt. Detta för att vi har haft 
författarnas åsikter, kring bandspelare, uppträdande, bearbetning och analys i tankarna vid 
vårt arbete. I vår utbildning till lärare för yngre åldrar, med inriktning fritidsvetenskap, har vi 
vid flertalet tillfällen, både praktiskt och teoretiskt, övat oss i att intervjua. Detta anser vi har 
varit en bra träning inför den studie vi nu har utfört. En observation vi gjort under intervjuerna 
är att vissa svar, gällande uppfattningar om friluftsliv, kan bedömas som opålitliga. Detta för 
att vi upplevde att vissa av informanterna svarade utifrån det de trodde vi ville höra. Patel & 
Davidson (1994) tar upp detta som en problematik vid intervjuer. De menar att man måste 
tänka på sitt eget uppträdande för att inte informanterna ska kunna räkna ut vilka svar man är 
ute efter. Detta var något vi tänkte på och vi anser att vissa av svaren gällande 
uppfattningarna, blev styrda för att passa oss. Att informanterna svarade det de trodde vi ville 
höra, anser vi kan bero på en osäkerhet i deras egen uppfattning kring friluftsliv. Det kan vara 
nervöst att bli intervjuad av blivande kollegor och man vill därför svara så ”fint” som möjligt, 
man tror inte att sina egna åsikter är tillräckligt bra. 
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5.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi de resultat vi kommit fram till i vår studie, resultaten kommer att 
kopplas till bakgrunden. Vidare diskuterar vi våra frågeställningar, Vad har fritidspedagoger 
för uppfattning till friluftsliv?, Hur utformas verksamheten utifrån dessa uppfattningar? och 
Hur utformas verksamheten utifrån yttre förutsättningar? Avslutningsvis kommer vi att 
diskutera och försöka besvara vårt syfte med denna studie. Syftet är att utifrån våra 
frågeställningar ska vi beskriva, tolka och ge en förståelse för fritidshemmens verksamhet 
rörande friluftsliv. 
 

5.2.1 Uppfattningar om och arbete i friluftsliv 
Nedan kommer vi att diskutera fritidspedagogernas uppfattningar om friluftsliv och hur dessa 
uppfattningar påverkar arbetet i fritidsverksamheten. 
 
I vår studie kan vi se att den mest förekommande uppfattningen kring friluftsliv är att vara ute 
i skogen och t.ex. plocka bär och svamp, promenera och befinna sig i skogområden. Dessa 
aktiviteter är sådana som inte har några prestationskrav över sig och kan därför kopplas till 
den svenska definitionen av friluftsliv. ”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 
miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.” (www.regeringen.se) 
Andra infallsvinklar som framkommer i våra intervjuer är att friluftsliv handlar om att jaga, 
fiska, elda och sportaktiviteter som att åka skidor och skridskor. Dessa aktiviteter anser vi 
inneha vissa drag av prestationskrav, utrustning ska införskaffas och olika tekniker ska läras. 
Johansson (1999) menar att friluftsliv handlar om ett fritt och naturligt liv. Främst ska det inte 
handla om teknik, utrustning och svårigheter. I överlag har fritidspedagogerna en ganska 
gemensam uppfattning på vad friluftsliv är, de menar att man är ute i naturen och att denna är 
en arena där man kan ta sig tid till avkoppling, lugn och ro. 
 
Som vi tagit upp skriver Kullander och Widegren (1997) om att idag har fritiden en stor 
betydelse i våra liv. Den är en arena för att koppla av och erbjuder kunskap om växter och 
djur. Vidare skriver de att naturen kan erbjuda utmaningar och fysisk träning och även 
upplevelser som avkoppling och tystnad. Som vår studie visar anser de flesta av 
informanterna att det är viktigt för barn att vara ute och de hade därför planerad 
utomhusvistelse varje dag. Planerad utomhusvistelse innebär inte att det är en organiserad 
verksamhet, det innebär enbart att man ÄR ute. Ett övergripande tema som framkommer vid 
intervjuerna är att man på fritidshemmen är ute och leker lekar, åker madrass, skidor och 
skridskor. Andra aktiviteter som nämns i friluftsverksamheten är att man gör upp eld, grillar, 
fikar och äter mellanmål ute. Dessa aktiviteter är mindre ofta förekommande eftersom de 
kräver mer planering. Det vi har uppfattat i intervjuerna är att planering av friluftsverksamhet 
är lågt prioriterat på fritidshemmen. För att använda sig av friluftsliv i verksamheten ansåg 
några av fritidspedagogerna att det krävdes mycket organisering, vilket de inte alltid ansåg sig 
ha tid för. Johansson (1999) skriver att barn blir gladare och friskare om de får möjligheten att 
vara ute. Han menar även att utevistelse kan ge barn bättre vanor och positiva erfarenheter. 
Därför anser vi att fritidspedagogernas planeringstid ska prioriteras och att man där ska ge 
friluftslivet mer uppmärksamhet.  
 
I vår studie har det framkommit att planerade aktiviteter har varit mestadels förlagda under 
loven. Detta menar fritidspedagogerna beror på att det är då det finns tid för både planering 
och utförande av friluftsliv. Som vi kan utläsa av vårt resultat anser en del fritidspedagoger att 
den planeringstid de har oftast förläggs för att planera den verksamhet man bedriver under 
skoltiden, och att man måste bortse från fritidsverksamheten. Vi anser att om man ska följa 
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Skolverkets (2007) föreskrifter om fritidshem, där de skriver att barn ska i fritidshemmet 
erbjudas en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från 
barnens behov och intressen. (s.22) Om detta mål ska uppfyllas krävs det, enligt oss, att man 
har tid för planering och utvärdering. Ska man utgå från barns behov och intressen måste man 
även avsätta tid för att ta reda på vilka dessa är och sedan sätta av tid för att planera 
verksamheten utifrån de olika intressena och behoven. 
 
Som vi har visat tidigare skriver Brügge & Szczepanski (2007) att friluftslivet utmanar oss till 
att använda vår kreativitet och att lösa problem samt förmågan att tillsammans klara av att 
lösa svårigheter. Vidare menar författarna att i naturen får vi fysisk träning och vi får träna vår 
koordinationsförmåga samt balanssinne. I vår studie har vi kommit fram till att 
fritidspedagogerna vill arbeta med friluftsverksamhet och att de är medvetna om att arbete 
utomhus är en viktig del för barns utveckling, både fysiskt och psykiskt. Förutom att 
fritidspedagogerna anser att det är viktigt för lärandet att vara ute, anser de att det är mysigt 
och avkopplande för både barnen och pedagogerna om man arbetar mycket ute. 
 

5.2.2 Fritidspedagogernas mål och syften med friluftsverksamhet 
Här kommer vi att diskutera vilka mål och syften fritidspedagogerna har med verksamheten. 
Vidare diskuterar vi de yttre och inre förutsättningar som finns för verksamheten. 
Avslutningsvis skriver vi om fritidspedagogernas framtida tankar kring friluftsliv. 
 
I vår studie framkommer det att fritidspedagogerna sällan, om aldrig, skriver ner mål och 
syften för friluftsverksamhet, vad som däremot framhålls är att mål och syften finns konstant i 
tankarna hos fritidspedagogerna. Ett fritidshem ansåg att de mål och syften de skrivit ner för 
rörelse, i allmänhet, också gällde för friluftslivet. Vi har en förståelse för att mål och syfte inte 
finns nerskrivet på fritidshemmen, detta för att det i läroplanen och andra föreskrifter för 
fritidshem står väldigt lite om friluftsverksamhet. Det som går att finna är mer övergripande 
mål och handlar mer om rörelser än om friluftsliv. Socialstyrelsen (1985) skriver att i 
fritidshemmets verksamhet skall barnen få tillgång till lek, avkoppling och friluftsliv i 
naturen, detta genom att barnen erbjuds positiva erfarenheter och upplevelser. Tittar man på 
föreskrifterna i Lpo94 hittar man inga mål direkt mot friluftsliv, utan målen blir mer 
övergripande som att skolan skall sträva efter att varje elev, utvecklar nyfikenhet och lust att 
lära och känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Att 
fritidspedagogerna beskriver att deras friluftsverksamhet bygger mycket på övergripande mål 
kan vi förknippa till att det i läroplanen står mest övergripande. De fritidshem som arbetar 
mycket ute i naturen med friluftsliv anser vi beror mer på fritidspedagogens egna intresse, 
snarare än från föreskrifter i läroplanerna. Klas Sandell (2000) skriver att ett återkommande 
motiv för friluftsliv är kommentarer som; för att må bra, det är viktigt för både kropp och 
själ. Hos de fritidspedagoger vi har intervjuat, som visat ett brinnande intresse för friluftsliv 
återfinner vi dessa motiv. De beskriver motiv som; Att vara ute ger som mycket mer än bara 
frisk luft och Det är rofyllt, lugnt.  
 

5.2.3 Yttre förutsättningar för friluftsverksamhet 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring fritidshemmens förutsättningar gällande 
friluftsliv. Dessa förutsättningar har vi delat upp som tre olika faktorer, Barngruppernas 
storlek/personaltäthet, mellanmål och ekonomi. I vår studie har vi upptäckt tre faktorer som 
verkar vara centrala när det gäller förutsättningar för friluftsliv, hos fritidspedagogerna. Dessa 
tre faktorer är Barngruppernas storlek/personaltäthet, mellanmål och ekonomin. I våra 
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intervjuer framkom det kommentarer som t.ex. ”Vi har stora barngrupper och väldigt olika 
tider på när barnen ska hem, vilket gör det svårt för oss att komma iväg på aktiviteter ute” 
och ”Vi har lite personal och de flesta jobbar deltid, vilket gör att det är svårt att få ihop 
tiderna så att man kan vara ute”. Dessa exempel är talande för i stort sett alla fritidshemmen 
och de intervjuer vi utfört på dem. Vi tror att i många fall handlar bristen av planerade 
friluftsaktiviteter på grund av organisatoriska faktorer och motivation hos pedagogerna. Vi är 
medvetna om att barngrupperna blir större och personaltätheten minskar men vi anser att med 
rätt organisering kan friluftslivsarbetet bli mer målmedvetet. Att det finns planerad och tydligt 
målstyrd friluftsverksamhet är viktigt för att lärandet skall belysas i verksamheten, med mål 
för friluftsliv lyfts det fram vad som anses vara viktigt för lärandet. Även Britt-Marie Parling 
(2005) anser att lärandet hos barn sker i olika situationer och sammanhang. Författaren skriver 
att på fritidshemmet kan barnens upplevelser och lärande utanför skolan knytas till de 
kunskaper de får i skolan. Även Skolverket (2007) anser att fritidsverksamheten skall 
komplettera skolan och erbjuda barnen en innebördsrik fritid samt stödja barnen i deras 
utveckling. Vi anser att friluftsliv kan vara ett verktyg i arbetet med barns utveckling, men för 
att man ska använda sig av det måste man planera och utför en målstyrd verksamhet. Här 
måste fritidshemmen prioritera vad de vill att deras verksamhet skall erbjuda barnen, vill de 
arbeta med friluftsliv måste de organisera sitt arbete utifrån det. Samt skriva ner mål och syfte 
med den friluftsverksamhet de utför. Att barngruppernas storlek och personaltätheten spelar 
en stor roll för verksamheten är vi medvetna om, men vi hoppas och tror att med rätt 
organisering kan friluftsverksamheten planeras och utföras i större utsträckning än vad som 
sker idag. 
 
Den andra faktorn som fritidspedagogerna anser påverkar friluftsverksamheten är 
mellanmålet. Många av informanterna anser att mellanmålet styr verksamheten genom att den 
ligger på en fast tid och att platsen för mellanmålet är svårt att förflytta. På många fritidshem 
är mellanmålet lagt kl.14-14.30 och äts i matsalen på skolan. Fritidspedagogerna uttrycker en 
vilja att äta mellanmål ute ibland, men att detta upplevs som svårt. Orsaker till svårigheten att 
äta ute är att kökspersonalen idag har en begränsad budget. Därför måste inköp för att äta 
mellanmål ute planeras i förväg. Fritidspedagogerna uttrycker detta som; ”Sedan är det mellis 
som också styr lite vår planering, eftersom det idag inte är lika lätt att få med sig melliset ut” 
eller ”Sedan är det svårt att få tag i mellis, de i köket måste veta i förväg om vi ska vara ute, 
så att de hinner beställa hem fika/mat”. I vår studie har vi upptäckt att det från de flesta håll 
upplevs som att mellanmålet styr verksamheten till den grad att den blir lidande, medan det på 
en skola inte framkommit några som helst kommentarer kring mellanmål. Vi tror att 
mellanmålet och dess problematik mest handlar om kökspersonalens samarbete med övrig 
skolpersonal. Vi vill här poängtera att i läroplanen står det att dess riktlinjer gäller all personal 
inom skolan, detta tolkar vi till att även omfatta kökspersonalen. Vi är medvetna om att även 
kökspersonalen är styrd av ekonomiska ramar och att det på många skolor nu inte lagas mat, 
utan den blir utkörd till skolan och värms enbart upp där. Detta medför att matvaror inte 
lagras på samma sätt nu som förr på skolorna vilket vi upplever kan vara en del av problemet 
med att äta mellanmål ute. Därför anser vi att det krävs planering både från 
fritidspedagogernas sida och från kökspersonalen, tillsammans kan de beställa in frysvaror 
och andra varor som hålls på skolan, så att mellanmålet kan flyttas ut. Vi tycker det är tråkigt 
om friluftsverksamheten ska stå och falla på grund av att varor inte finns på skolan. Eftersom 
att mellanmålsproblematiken ej förekommer på en av de skolor vi varit ute på, kan man även 
tolka det till att handla om kökspersonalens inställning. Med detta menar vi att 
kökspersonalen som anser sig omfattas av läroplanen, dvs. arbetar för barnen, arbetar närmre 
den övriga personalen och tillsammans verkar de för en än mer givande verksamhet. Den 
tredje faktorn fritidspedagogerna anser påverkar fritidshemmets friluftsverksamhet är 
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ekonomin. I våra intervjuer har det framkommit kommentarer som ”När det gäller stöd från 
ledningen så har vi fullt stöd vad gäller friluftsliv. Förutom när det gäller den ekonomiska 
delen” och ”Jag vill se bättre ekonomiska möjligheter, mer pengar. Så man kan ha råd med 
t.ex. Bussresor” Samtidigt beskriver alla fritidshemmen vi varit ute och intervjuat att de i 
deras närmiljö har naturen inom räckhåll och att det finns möjligheter för friluftsverksamhet. 
Fritidspedagogerna anser t.ex. ”Vi har en skog i anslutning till skolan, den ligger ungefär 2-3 
hundra meter bort” eller ”Vi brukar ha utflykter till skogen.” Vi vill här visa att ekonomin 
inte behöver vara den styrande kraften, om man har en närmiljö som erbjuder möjligheter för 
friluftsliv. En fundering vi har fått av våra intervjuer är varför fritidspedagogerna talar om att 
åka iväg med bussar, när de har en närmiljö som erbjuder till friluftsliv. I studien som utfördes 
i Uppsala län (2006) ansåg författarna att det fanns många faktorer som påverkade 
användandet av ett friluftsområde, bland annat avståndet till friluftsområdet, vilken naturtyp 
som finns, topografi, och vilka samband som finns mellan olika friluftsområden, vidare 
nämner författarna stillhet, frihet, samvaro, äventyr och utmaning som upplevelser man kan 
finna i friluftsområden. Vi tror att det kan bero på att man blir ”hemmablind”, de glömmer 
bort den miljö som finns runt knuten. Som en fritidspedagog belyser det; ”Jag tror vi tar att 
vara ute lite för givet, därför har vi inget medvetet arbete mot friluftsliv”  
 

5.2.4 Friluftslivets framtid 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring fritidspedagogernas framtid önskemål gällande 
friluftsverksamheten i fritidshemmet. 
 
De tyngdpunkter som framkommit, rörande önskemål för framtiden, i vår studie gäller 
barngruppernas storlek/personaltäthet, mer flexibilitet i mellanmålet, bättre ekonomi och 
utbildning/användande av äventyrspedagogik. De flesta fritidspedagogerna har en framtida 
önskan att förändra barngruppernas storlek. Detta anser fritidspedagogerna skulle medföra att 
man kunde gå iväg mer. I våra intervjuer säger två av fritidspedagogerna att ”Går man iväg 
mindre grupper så blir det ”vår skog”, barnens stund i skogen, mer mysigt” och att ”Vi har 
förut haft muurikka, trangiakök och alla möjliga grejer som har gjort det mer spännande att 
vara ute, men idag har vi så stora barngrupper och varierande tider så möjligheten att 
använda dessa grejer finns inte.” Vi håller med fritidspedagogerna om att gruppstorlekar och 
personaltäthet påverkar verksamheten. Stora grupper och barnens samt personalens olika 
tider, gör det svårare att gå iväg. Därför skulle vi i framtiden, precis som informanterna, vilja 
se mindre barngrupper och mer personal men samtidigt anser vi att genom noggrann planering 
och organisering av verksamhet och personal kan vi bedriva en fungerande 
friluftsverksamhet. Som en fritidspedagog säger; ”Jag tror vi kan organisera arbetslaget 
bättre så att vi kan gå iväg mer, att vi personal blir mer flexibla”  
 
Mellanmålet är som vi tidigare nämnt ett hinder i friluftsverksamheten enligt 
fritidspedagogerna. För framtiden vill de se bättre möjligheter för ett varierat mellanmål samt 
möjligheten att ta med sig mellanmålet ut i naturen. Som vi redan diskuterat anser vi inte att 
mellanmålet ska vara ett hinder för friluftsverksamheten, kökspersonalen tillhör skolans 
personal och att de i och med det ska följa läroplanen och dess riktlinjer. Vidare anser vi att 
fritidspedagogerna kan samarbeta med kökspersonalen för att alla ska känna sig delaktiga. 
Genom att planera mellanmålet i god tid kan man organisera verksamheten, så att det blir 
lättare att ta med sig mellanmålet ut. 
 
Det mest förekommande önskemålet rörande kommande friluftsliv i fritidshemmets 
verksamhet gällde äventyrspedagogik. Kommentarer som ”Jag skulle vilja se mer 
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äventyrsinriktad pedagogik, vi har lite äventyrsbanor här på skolan, men det skulle kunna 
arbetas mer med det”, ”Vi skulle också gå någon sorts utbildning i äventyrspedagogik, för att 
bli mer motiverade” och ”Äventyrspedagogik skulle vara kul att gå, de har lovat oss 
utbildningen i äventyrspedagogik, men bara två stycken av oss får gå. Det skulle vara mycket 
bättre om alla kunde gå, då skulle det bli mer engagemang tror jag.” Trotz och Svenning 
(2004) skriver att den traditionella skolan har brister när det gäller att knyta lärandet till 
elevernas erfarenheter och på så vis får skolan minskat engagemang från eleverna, författarna 
anser att genom praktisk verksamhet kan lärare väcka elevernas engagemang och glädje. För 
att skapa en målmedvetenhet och lust att lära är det viktigt att eleverna känner sig personligt 
berörda av det skolarbete de utför. Vi anser att utomhuspedagogik kan vara ett bra 
komplement till skolans verksamhet och det kan med fördel användas i fritidsverksamheten. 
Sven-Gunnar Furmark (2002) skriver att i äventyrspedagogiken utgår man från elevernas 
utveckling och en bra läromiljö skapas i sampel med kamrater. Individuell utveckling och 
gruppens utveckling är något som sker samtidigt och som ska värderas lika mycket. Vi håller 
med informanterna som anser att äventyrspedagogik är ett bra arbetssätt på fritidshemmet och 
att det borde anammas mer bland fritidspedagogerna. En intressant åsikt som vi funnit i våra 
intervjuer är en fritidspedagog som menar att äventyrspedagogik inte bara är spännande och 
lärorikt för barnen, denne fritidspedagog menade att man genom arbete med 
äventyrspedagogik även tillför en ny motivationskraft för personalen. Att arbeta med 
äventyrspedagogik på fritidshemmet skulle utveckla det lärande som vi beskrivit ligger till 
grund för oss, en konstruktivistisk syn på lärandet. Lillemyr (2002) skriver att lärandet idag 
ses som en bestående utveckling i upplevelser och lärande baserat på tidigare erfarenheter. 
Författaren menar att lärandet även innefattar upplevelser och känslor. Genom att arbeta med 
äventyrspedagogik ges barnen upplevelser och känslor, detta via olika moment som finnes i 
äventyrspedagogik, t.ex. kamratbanor och samarbetsövningar. Dessa olika moment kan ge 
barnen en individuell utveckling samt utmanar till grupputveckling genom att barnen får träna 
sina samarbetsförmågor via problemlösningar. 
 

5.3 Erfarenheter till framtida yrkesroll 
Nedan kommer vi att diskutera de erfarenheter vi gjort av vår studie och hur dessa kan 
kopplas till vårt blivande yrke som fritidspedagoger. 
 
En av frågeställningarna i vår studie var att ta reda på fritidspedagogernas uppfattningar kring 
friluftsliv, detta tyckte vi var intressant eftersom vi båda har ett stort intresse för friluftsliv och 
den verksamhet man kan bedriva i naturen. Som vi sett i våra intervjuer delar de flesta 
fritidspedagoger vår inställning, att friluftsliv kan vara en bra arena för lärandet. Friluftslivet 
handlar om att vara aktiv utomhus utan prestationskrav, att komma nära naturen och att få 
naturupplevelser samt att få ett miljöombyte. Vidare menar vi att man inom friluftslivet kan 
bedriva olika aktiviteter, men det kan även vara en arena utan aktiviteter, där man bara kan få 
vara. Att informanterna delar vår uppfattning kring friluftsliv är upplyftande. Det vi kan se 
genom vår studie är att, trots samma uppfattning kring friluftsliv, varierar 
friluftsverksamheten i de olika skolorna som vi besökt. Vi anser att äventyrspedagogik kan 
verka till att lärandet på fritidshemmen blir mer upplevelsebaserat och att naturen då blir en 
mer naturlig miljö för alla. Att flytta lärandet utomhus skapar möjligheter till sinnlig 
utveckling och det ger även fysisk aktivitet. Skolverket (2007) hävdar att barn har ett stort 
behov av rörelse och därför är det viktigt att regelbundet erbjuda dem aktiviteter av fysiskt 
slag på fritidshemmet. Vi vill i vårt framtida arbete som fritidspedagoger erbjuda barnen en 
lärandemiljö som är upplevelsebaserad och samtidigt utvecklar deras sociala kompetens. Vi 
vill göra detta genom att arbeta med friluftsliv och genom att använda uterummet i vår 



 

 33

verksamhet. För detta arbete finner vi stöd hos Brügge m.fl. (2007) som tycker att 
utomhuspedagogik är ett bra sätt för samarbete och utveckling av social kompetens. 
 
I vårt syfte utgick en av frågeställningarna från hur friluftsverksamheten påverkades av yttre 
förutsättningar. Problematik som har framkommit är som vi tidigare nämnt, barngruppernas 
storlek/personaltäthet, mellanmål och ekonomi. I vår diskussion har vi kommit fram till att 
denna problematik oftare handlar om organisatoriska brister, snarare än själva problematiken i 
sig. Till en början höll vi helt och hållet med fritidspedagogerna när de beskrev dessa 
problemområden. Men efter bearbetning och sammanställning av samtliga intervjuer har vi 
kommit fram till att vi anser hindren för friluftsverksamheten inte enbart beror på dessa 
faktorer utan även på brister i planering och motivation till att organisera. Allt detta är 
faktorer som berör utsträckningen på friluftsverksamheten, så främst tror vi att det handlar om 
fritidspedagogernas inställning till att ta tag i saken. 
 

”Fast egentligen så hänger allt på oss, hur mycket vi väljer att vara ute och aktivera 
barnen med nya saker.” (Intervjuperson I) 

 
Vi ser med spänning fram mot vår framtida yrkesroll som fritidspedagoger, där vi hoppas att 
vi kan använda oss av friluftslivet och motivera både barn och kollegor. De problemområden 
som lyfts fram i vår studie är något vi anser man ska på ta stort allvar, det är naturligtvis så att 
för stora barngrupper är ett hinder för friluftsverksamheten och att ekonomin styr på vilket 
sätt man kan utforma den. Men vi anser även att vi fritidspedagoger kan organisera om den 
nuvarande situationen, både vad gäller personaltäthet och mellanmålet, så att 
friluftsverksamheten får ett större utrymme på fritidshemmet. 
 

5.4 Sammanfattning av diskussion 
Eftersom vår studie byggde på fritidspedagogernas uppfattningar kring friluftsliv valde vi att 
utföra kvalitativa intervjuer. Vi anser att dessa ska ses som tillförlitliga eftersom vi använt oss 
av bandspelare som insamlingsmetod, vi har tänkt på vårt uppträdande och vår klädsel vid 
intervjuerna, samt att vi utformat intervjufrågorna utifrån det syfte vi haft med studien. För att 
svaren skulle bli djupgående använde vi oss av följdfrågor. Vår studie visar på en likvärdig 
uppfattning av friluftsliv hos fritidspedagogerna, där utevistelse i naturen har stor betydelse 
för friluftslivet. Därför ses friluftsverksamheten som en aktivitet som sker förlagd till skogen. 
Vidare har det framkommit att friluftslivsverksamheten oftast planeras till loven. I vår studie 
tas det upp tre faktorer som anses vara hinder för friluftsverksamhet, dessa menar 
fritidspedagogerna är stora problem i utövandet av friluftsliv. För framtiden vill 
fritidspedagogerna i vår studie se mindre barngrupper/högre personaltäthet, flexiblare 
mellanmål och bättre ekonomiska förutsättningar samt att de flesta vill fortgå en utbildning i 
äventyrspedagogik. Dessa olika faktorer är viktiga för verksamheten, men vi anser även att 
det finns en organisatorisk beståndsdel som man skall tänka på i planerandet av 
friluftsverksamheten. 
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Bilaga 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
”Med begreppet friluftsliv menar vi att man är aktiv utomhus utan att känna några 
prestations krav, friluftsliv handlar för oss om att komma nära naturen vilket ger oss 
miljöombyte och naturupplevelser.” 
 
Vad tycker du om friluftsliv? –Varför och –På vilket sätt? 
 
Vad kännetecknar friluftsliv på fritidshem för dig? – Varför och –På vilket sätt? 
 
Arbetar ni med friluftsliv på fritidshemmet?  
– Hur och – På vilket sätt? 
 
Vilka mål och syften finns med verksamheten? Vilka pedagogiska tankar finns?  
 
Vilka förutsättningar finns? Vilka faktorer (yttre förutsättningar, närmiljö, arbetslag, 
stöd från ledning) styr dessa förutsättningar? 
 
Skulle du vilja ha ökade/bättre möjligheter till friluftsverksamhet? –Varför och –På 
vilket sätt? 
 


